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Aktuális

12 millió hektár trópusi erdő
tűnt el tavaly a Föld színéről

Európai túlfogyasztás napja
május 10-én volt

Világszerte 12 millió hektár trópusi erdő tűnt el tavaly egy tanulmány szerint. Ez a harmadik legnagyobb mértékű veszteség
egy év alatt a műholdas mérések 2001-es kezdete óta.

Különösen aggasztó, hogy nagy mennyiségben fogyatkoztak meg
a trópusokon az esőerdők: összesen 3,64 millió hektár tűnt el ott – olvasható a Global Forest Watch (GFW) jelentésében. Az adatok a GWF
közlése szerint a Marylandi Egyetemtől származnak és műholdas felvételek elemzése alapján születtek. A jelentés nemcsak a fakitermelést, hanem az erdőtüzek okozta pusztítást is figyelembe vette.
A 2016-os és 2017-es évekhez képest némileg csökkent az
erdők eltűnésének mértéke. 2016-ban 16,95 millió hektárnyi,
2017-ben 15,81 millió hektárnyi trópusi erdő tűnt el. Az erdők
pusztulásának tempója változatlanul magas a szakértők szerint. Percenként 30 focipályányi terület vész el.
Az érintett területek csaknem egyharmada a legöregebb nemzedékek alkotta őserdők, amelyeknek különösen nagy szükségük
van a védelemre. Először dokumentáltak beavatkozásokat az eddig
érintetlen természetes esőerdőkben, amelyek több százéves, olykor
ezeréves fákból állnak. A legnagyobb terület tavaly Brazíliában veszett oda: 1,35 millió hektárnyi erdő. Ennek egy része erdőtüzeknek
esett áldozatul, a nagyobbik rész azonban láthatóan a mezőgazdasági területek kinyerése miatti fakitermelés okán tűnt el.
A szerzők hangsúlyozták, hogy még korai felbecsülni, milyen hatása van az új elnök, Jair Bolsonaro politikájának, a nagy visszaesés
még az ő hivatalba lépése előtt történt. Bolsonaro kinyilvánította,
hogy a környezetvédelem nem tartozik a prioritásai közé: nem akar
új természetvédelmi területet kijelölni az Amazonas-vidéken és az
esőerdőben további erdőirtásokat engedélyez.
A tanulmány pozitív példaként mutatja be Indonéziát. A délkeletázsiai országban 2003 óta a legalacsonyabb mértékűre csökkent az
erdőveszteség, a kormány védelmi intézkedései eredményt hoztak.
Az erdők irtásának fő okai az állattenyésztés és a mezőgazdaság:
Ázsiában és Afrikában elsősorban a pálmaolaj-termesztés, DélAmerikában a bioüzemanyagok előállításához szükséges gabona
termesztése. Az erdők felégetése és a fakitermelés nemcsak szén-dioxidot szabadít fel, hanem csökkenti a klímakárosító gázokat felvevő
úgynevezett „zöld tüdő” kapacitását is. Az esőerdők világszerte az
ember által kibocsátott üvegházhatású gázok 30 százalékát nyelik
el, több mint egymilliárd tonnát évente.
(MTI)
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Ha mindenki úgy élne, mint az európaiak, a Föld éves tartalékai már május 10-én kimerülnének.
A Global Footprint Network minden évben nyilvánosságra hozza a Túlfogyasztás Világnapjának aktuális dátumát, amely tavaly
augusztus 1-jére esett - az év hátralévő részében a Föld csupán „hitelezte” az erőforrásait az emberiség számára. Idén először viszont
arra is fény derült, hogy mikor van az európai túlfogyasztás napja.
Mi, emberek abból élünk, amit a természet nyújt. Ha azonban a
világon mindenki olyan életmódot folytatna, mint az európaiak,
akkor május 10-én lépnénk át azt a dátumot, amikor az emberiség
fogyasztása túllépi azt a szintet, amit a Föld egy év alatt képes újratermelni, illetve elnyelni. Vagyis ha az egész világ úgy élne, mint mi
az Európai Unióban, akkor 2,8 Földre lenne szükségünk ahhoz, hogy
a természeti erőforrások iránti keresletünket kielégítse a bolygó.
Magyarországon is jóval túllépjük az ideális fogyasztási szintet,
hiszen ha az egész világ úgy élne, mint hazánkban, akkor több
mint kettő Földre lenne szükségünk.
A bolygó túlterhelése a biológiai sokféleség drasztikus csökkenéséhez vezetett, és mára többek között olyan problémákat
okoz, mint a halállományok zsugorodása, vízhiány, talajerózió, levegőszennyezés vagy az éghajlatváltozás. Ezek pedig fokozzák az
extrém időjárási körülményeket, az aszályokat, árvizeket és tűzvészeket. Mindezek pedig további feszültségeket és konfliktusokat
váltanak ki, és súlyosbítják a globális egyenlőtlenséget.
A jelentés kiemeli a különbségeket az uniós tagállamok és a világ többi országának ökológiai lábnyoma között, valamint azt is
megmutatja, hogy bár az EU-országok között nagyok az eltérések,
egy dolog azonban mindegyik országra jellemző: egyikük sem
működik fenntartható szinten.
A jelentés üzenete megerősíti a Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatások védelmével foglalkozó Kormányközi Platform
(IPBES) új tudományos jelentésében leírtakat, mely többek között
arra is rámutat, hogy a következő időszakban akár egymillió állatés növényfaj is kihalhat.
„Életmódunk hatással van a bolygóra. Nem lehet kétségünk afelől,
hogy változtatnunk kell. Erre globális és helyi szinten egyaránt szükség van. Ha ma cselekszünk, akkor még visszafordíthatjuk a negatív
folyamatokat, és talán van esélyünk, hogy a tiszta levegő, ivóvíz, élelmiszerek és mindaz, amit a természet nyújt, gyermekeink számára is
elérhetők legyenek” - mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország
kommunikációs vezetője.
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A talajréteg megmaradásán
múlik, hogy lesz-e élet a Földön

Helyreigazítás!
Az előző számunk 34. oldalán idézett Isten tenyerén ébredtem című vers szerzőjét tévesen tüntettük fel.
A mű nem Hamvas Béla, hanem Földes Lívia alkotása.
A szerzőtől ezúton is elnézést kérünk!

A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat
a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) jelentése szerint.

Előzetes online regisztrációhoz
kötik a belépőjegy-vásárlást
a Plitvicei-tavakhoz
Az újfajta rendszert a látogatók számának szabályozására vezették be, és jelenleg tesztelik. Az érdeklődőknek a látogatás előtt
legalább két nappal regisztrálniuk kell a Plitvicei-tavak Nemzeti
Park honlapján.

A termőtalajban háromszor több szén van, mint a légkörben,
az erdők kivágása és a helytelen gazdálkodás hatására azonban
felszabadul ez a szén is, ami táplálja a klímaváltozást. Problémát okoz többek között a talaj erodálódása, a gépekkel történő
tömörítése, beépítése vagy túlöntözéssel való károsítása.
A talaj tönkretétele kétféle módon befolyásolja a klímát: veszélyezteti azon növények növekedését, amelyek felveszik a
szenet a légkörből, és felszabadítja azt a talajban lévő szenet,
amelyet korábban a földbe került növényi hulladékot hasznosító giliszták tároltak.
Világszerte mintegy 3,2 milliárd ember szenved az erodálódott talaj miatt. Ez a Föld népességének csaknem fele.
Nem kérdés, hogy az egész világon tönkretesszük a talajt.
A Föld felszínét borító vékony talajréteg jelképezi a földi élet
számára a túlélés és a kihalás közti különbséget. A bolygó felszínének csupán 3 százaléka alkalmas mezőgazdasági termelésre és minden évben 75 milliárd tonna termőföld vész el a
földromlás miatt.
A termőtalaj ráadásul csak 300 évente “növekszik” egy
centimétert.
A globális talajpusztulás mértékéről nincsenek pontos információk, a fő problematikus helyszínek a jelentések szerint DélAmerikában vannak, ahol az erdőket kivágják, emellett Afrika
Szaharától délre lévő területein, Indiában és Kínában is nagymértékű a pusztulás. Mindkét nagy ázsiai országban aggódnak
a talajszakértők amiatt, hogy képesek lesznek-e a népességet
saját táplálékkal ellátni.
A szakértők szerint a talaj védelmének legegyszerűbb
módja - a klímaváltozással szembeni küzdelem mellett - az újraerdősítés.

Pontosan meg kell jelölniük érkezésük dátumát, az órát és a bejáratot
is. A foglalásról elismervényt kapnak, amellyel megvásárolhatják a jegyeket. Ezt a kiválasztott időponttól számítva legkésőbb egy órán belül
meg kell tenniük, tehát ha valaki reggel tízre foglalta le belépőjegyeit,
annak 11 óráig fel is kell vennie őket.
Naponta legfeljebb tízezren léphetnek be a park területére, ezért a
park vezetése azt javasolja, hogy a foglalásokat mielőbb végezzék el,
mert a nyári turistaszezonban megtörténhet, hogy gyorsan elfogynak
a jegyek.
Tavaly márciusban a belépők árát megemelték nem utolsósorban
azért, hogy tehermentesítsék a nemzeti parkot, és hogy a térség ne kerüljön le az UNESCO világörökségi listájáról.
Az UNESCO korábban azt kérte a nemzeti park vezetésétől, készítsen
akciótervet arra, hogy a turisták mekkora számban, milyen feltételek
mellett látogathatják a Plitvicei-tavakat, továbbá hozzák összhangba
az övezet területrendezési tervét az előírásokkal, ellenkező esetben a
térség lekerülhet a világörökségi listáról.
A Plitvicei-tavakat rekordszámú, kétmillió turista látogatta meg tavaly és a környező üdülőtelepeken lakók száma is a kétszeresére nő a
szezonban. A turisták többsége is panaszkodik a túlzsúfoltságra.
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Életmód

Mikor és hogyan kezdjük el az olívaolaj
használatát a kisbabáknál?
Akár már a terhesség időszakában kezdhetjük a jó minőségű
extra szűz olívaolaj fogyasztását.
Segíti a baba fejlődését, természetes E-vitamin forrás, és csökkenti a koraszülés kockázatát.
A kismamának egészséges energiaforrás, csökkenti a terhességi
cukorbetegség kialakulásának
kockázatát. Reggelente egy kanálnyi extra szűz olívaolaj éhgyomorra elősegíti az emésztést és a
gyomorműködést, ezáltal a súly
növekedése is csökkenhet.
Jó hatással van a vérnyomásra.
Ne feledkezzünk meg külső használatáról
sem, hisz a bőr is sokat szenved ezekben a
hónapokban. Kenegessük pocakunkat olívaolajjal, mert hidratál és megvédi a terhességi csíkoktól.
Kisbabáknál már a hatodik hónaptól
kezdhetjük az adagolását a hozzátáplálással. Naponta pár csepp a bébiételbe
kifejezetten jó hatással van a szívre, a hasnyálmirigyre és az emésztésre. Rendszeres

használata csökkenti a székrekedés kockázatát, vagy segít annak kezelésében.
Jól bevált házi praktika a koszmós fejbőrre. Itassunk fel egy kis vattát extra szűz
olívaolajjal és kenegessük a pikkelyes részt.
A koszmó mennyiségétől függően hagyjuk
rajta 30 -120 percig. Fésüljük át puha kefével
és mossuk át babasamponnal. Az olívaolaj
táplálja a fejbőrt és megakadályozza a kiszáradást. Selymessé, puhává és csillogóssá
teszi a hajat, ami felnőtteknél is bevált praktika. Fejtetűre is természetes gyógymód.
A kisbabák bőre
rendkívül érzékeny, vékonyabb és magasabb
a víztartalma, ezért sérülékenyebb. Gyakran
találkozhatunk a pelenkakiütéssel és egyéb
bőrproblémákkal, mint
az atópiás dermatitisz.
Ezek megelőzésére és
kezelésére is tökéletesen alkalmas az extra
szűz olívaolaj. Keverjünk össze egy kisebb
permetezőflakonban
két rész olívaolajat és
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egy rész vizet, és ezt permetezzük a baba
bőrére (használat előtt mindig rázzuk fel).
A spanyol nagymamák és anyák gyakran
alkalmazzák fülgyulladás ellen. Kenegessük be a fájós fület langyos olívaolajjal, és
gyengéden masszírozzuk naponta háromszor.
Sejtregeneráló hatásának köszönhetően
használhatjuk sebek utólagos kezelésére,
hogy ne maradjanak hegek.
A nap végén az esti fürdő után mas�szírozzuk át kisbabánkat olívaolajjal mely
segít az ellazulásban, csökkenti a sírást, hisz
pozitív hatással van azokra a hormonokra,
melyek a stressz szabályozásáért felelősek.
Minél magasabb az olaj polifenol tartalma,
annál gyorsabban felszívódik a bőrbe, anélkül, hogy zsíros érzést hagyna.
A legfontosabb, hogy iktassuk be a napi
étrendbe az olívaolajat, mert az egészséges
táplálkozásra való nevelés kincs lesz egész
életükre.

WWW.OLIVAR.HU

Olívaolaj online szaküzlet,
és spanyol különlegességek

Egészség

A szem fáradása és öregedése is lassítható
A szem természetes öregedése mellett a szemet ért környezeti ártalmak eredményezik a látásromlást, szemfáradást.
Antioxidáns vitaminokkal, növényi hatóanyagokkal tartósan frissen tartható szemünk a képernyő előtt, és ezekkel
a makula korral járó gyengülését is lassítjuk.
Szemünket hosszabban erőltetve hamar érezzük fáradását, különösen korunk
előrehaladtával. Gyengül benne a vérkeringés, hibásodik az éleslátás helyének, a
makulának a fizikai állapota. Régen tudjuk, hogy érdemes sárgarépát fogyasztani
szemvédelemre, de a tudomány folyamatosan fedezi fel a szem további naponta
fontos „ennivalóit”. Az antioxidáns A-, C- és
E-vitaminok a környezeti oxidativ gyökökkel szemben védenek, a cink, a réz és a
szelén nyomelemek a szem számos enzimjének működéséhez nélkülözhetetlenek.
Hiányuk a szem gyengüléséhez vezet.

Szemvédelem az erős
nyári napsütésben

A makula öregedése, elváltozása, a látás romlása már 35 éves korban elkezdődik. Természetes védőanyagai a lutein és a
zeaxantin védik a káros fénysugaraktól, ami
nyáron különösen fontos (“belső napszem-

üveg”), ezért szemészeti protokoll szerint
elengedhetetlen ezeknek a tápanyagoknak
a napi pótlása, szintentartása. Javasolható a
Bilutin-Omegával vagy a Lutein-Plusszal való
rendszeres pótlásuk. Időskori szembetegségek lassítására (pl. makuladegeneráció) a
Bilutin-Omega ajánlott.
A szem tápanyagainak napi pótlása A hatalmas betegszámú amerikai AREDS és LAST
orvosi vizsgálatok szerint a naponta pótolt
vitaminok, a fenti nyomelemek és a lutein
kombinációja a makula öregedését sikeresen lassíthatja. A kutatások rámutattak arra
is, hogy a fekete áfonya antocianinjai (standardja a svéd fekete áfonya) védik a makula
hajszálereinek épségét, segítik szemben a
mikrocirkulációt, a szemlencse tisztaságát,
az éleslátást. Lassítják a szem fáradását és természetes öregedési folyamatait.
A makula, retina egyik alap építőeleme a DHA omega-3 zsírsav, amely fontos
a látásmembrán működésében, a színek
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látásában, az éleslátás fenntartásában. A
BILUTIN-Omega komplex szemkészítménny
tartalmazza a naponta szükséges DHA+EPA
omega-3 zsírsavakat.

Életmód

Három különleges ayurvedikus gyümölcs
a jó emésztésünkért és a bélrendszerünk méregtelenítéséért

Emblica officinalis
(Amla):

Terminalia chebula
(Haritaki):

Terminalia belerica
(Bibhitaki):

Az Amla az egyik leggazdagabb természetes C-vitaminforrás. Fontos szerepe van
az egészség megőrzésében és kiváló antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Növeli a szervezet ellenálló képességét, segíti
a jó közérzet és általános erőnlét fenntartását. Támogatja az emésztési folyamatokat.

A Haritaki az Ayurvéda és a tradicionális tibeti orvoslás univerzális szere. A
gyümölcsnek emésztést segítő, gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak.
Emellett jótékony hatású lehet puffadás
és székrekedés esetén.

Hagyományosan az emésztőtraktus
egészségének fenntartására alkalmazzuk. Kiemelt fontosságú lehet a szerepe
szintén, ha nehézkes az emésztésünk és
székrekedés, puffadás fordul elő.

India ősi gyógyászata az Ayurveda a Triphalát
klasszikus béltisztító formulaként tartja nyilván, és
évezredek óta használja a szervezet hatékony, mégis
gyengéd méregtelenítésére.

www.garuda.hu
www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft., 1136 Budapest,
Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda
Instagram: garuda_ayurveda

A Triphala 3 klasszikus gyümölcsöt tartalmaz
(Emblica officinalis- Amla, Terminalia chebulaHaritaki és Terminalia belerica- Bibhitaki), amelyek kombinációja összehúzza és kíméletesen
stimulálja a beleket, elősegítve a megfelelő
kiválasztást. Bevétele az esti órákban ajánlott,
mert az ősi szövegek szerint ilyenkor „feléleszti
az emésztés tüzét”, így hozzájárulhat az emésztőrendszer egészségének fenntartásához. Hatékonyan fiatalíthatja a szöveteket, antioxidánsokban gazdag!
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Fogadd bátran a természet ajándékait!
Ezen jelmondatunk szellemében immár több mint 20 éve állítunk elő étrend-kiegészítő termékeket és natúr
kozmetikumokat, melyek az ország több üzletében és több európai országban, többek között szlovák,
német, svéd üzletek polcain is megtalálhatók. Termékeink Vital Base márkanéven kerülnek forgalomba
mesterséges színezéktől, állagjavítóktól, ízfokozóktól, adalékanyagoktól, konzerválószerektől mentesek,
„Natur Food” minősítéssel rendelkeznek.
Azzal a céllal indítottuk el a
Vitalbasego.eu webáruházat, hogy a
termékeinket még szélesebb körben elérhetővé tegyük, ahol kedvező árakkal, havi
akciókkal állunk kedves vevőink rendelkezésére.

Május havi top termékeink:
Valeriana
Nyugtató olajkapszula citromfűvel

A Valeriana Officinalis gyógynövény kiváló szorongáscsökkentésre, alvás elősegítésére, fájdalomcsillapításra, sőt
emésztésserkentőként is. Hatóanyagát
a valerin-savat gyökerében tartalmazza
legmagasabb koncentrációban.
Valeriana Nyugtató olajkapszula citromfűvel előnyös hatású nyugtatóként,
alvászavarok, álmatlanság kezelésére, különösen, ha az oka idegi-, szellemi-, fizikai
kimerültség. A Valeriana nyugtató olajkapszula kitűnő idegnyugtató is klimax
esetén.
A valeriána gyógyhatását a szakemberek a gyógyszereknél biztonságosabbnak
tartják – a következtetésre összehasonlító
kísérletek után jutottak. Ha ugyanis valaki
gyógyszert szed, hozzászoktathatja szer-

vezetét és egyre nagyobb adagokra szorul, majd pedig, ha leteszi a gyógyszert,
elvonási tünetektől szenvedhet. A macskagyökér fogyasztása ugyanakkor nem
okoz függést és nem jár elvonási tünetekkel sem, ha elhagyjuk.
A citromfű szív- és idegnyugtató,
görcsoldó hatásán túl jótékonyan hat az
emésztésre, anyagcsere folyamatokra,
vírusölő, antibakteriális hatású, segíti
a kiegyensúlyozott alvást.

ből. Tisztítja a vizeletkiválasztó rendszert,
a veséket fokozottabb vízkiválasztásra
készteti. Ezen tisztító hatás a gyomor-, és
bélhurut esetén is jótékonyan érvényesül.
Mákolaj kapszula

Máriás Csalán cseppek

A Máriatövis magolaj összetevői
tartalmaznak E-vitamint, 50–52%-ban
Omega-3 zsírsavat, illóolajakat is, de a
fő és leghasznosabb aktív hatóanyaga
a szilimarin. Ez a vegyület védi szervezetünk legfőbb méregtelenítő szervét,
a májat, serkenti a mérgek lebontását,
valamint fokozza az új májsejtek képződését. Emellett fokozza az epetermelést,
a zsírok lebontását.
A Csalánt mint legfőbb vértisztítót évszázadok óta alkalmazzák tisztító kúrákhoz, böjtökhöz. Hatóanyagai oldják az
anyagcseréből származó salakanyagokat, eltávolítják a mérgeket a szervezet-
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A mákból hidegen sajtolt magolaj
telítetlen olajsavakat, mint linolénsavat
(Omega-6, 60-65 %), B6-vitamint, E-vitamint, Kalciumot, Magnéziumot, Vasat és
Foszfort tartalmaz.
A mákolaj a népi gyógyászatban a
csontritkulás régi ellenszere, mivel a természetes foszfor tartalma segíti a kalcium
beépülését a csontokba. A mák magolaj
hatóanyagai jótékony hatást gyakorolhatnak az idegrendszer működésére, erősíthetik az idegrendszert és fokozzák a
szellemi teljesítőképességet

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

Novella

Az utolsó utas
Mikor bekattogott az utolsó villamos a hegy alá, fáradtan maga
alá húzta kerekeit, s elpihent
éjszakára. A szolgálatos kuvasz
nézte egy darabig a magányos
utolsó utast, amikor ráfordult a
klinikához vezető erdei útra. Aztán ásított egyet, s visszamászott
a házába. Végleg csend lett.
A férfi félúton rátért egy keskeny
csapásra, ami lerövidítette a
kettes pavilon felé az utat. Már
csukott szemmel is odatalált
volna, hisz vagy huszadszor járja,
de még ilyen rohadtul sose érezte
magát. Elejtette az olvasnivalóval
tele táskát, és összegörnyedve
dőlt neki a közeli fának. Kínlódott
a rátörő öklendező rohamtól, és
a tölgy kérgében fogást keresve,
remegve csúszott egyre lejjebb
a földre.
Később, amikor már újra képes volt nyugodtan mély lélegzetet venni, kikeresett
egy doboz sört a táskájából, és óvatosan
beledöntötte a torkába, vigyázva, hogy
egy csepp se folyjék mellé. Ettől erőre kapott, s elszántan továbbindult. Vagy húsz
perc múlva megérkezett a ház elé. Egy sör
még maradt a táskában, de ezt már bedugta a háztól balra az egyik bokorba. Úgyis elvennék – gondolta, s becsöngetett.
A két üvegajtóval zárt zsilipben az éjszakás nővér leültette, és átszólt az ügyeletes orvosnak. Vagy egy órát ücsörgött,
ezért kérte a nővért, adjon legalább valami tablettát, mert már nehezére esik beszélnie is.
– Majd ha itt az orvos, addig nem adhatok - sajnálkozott -, de hát ezt tudja maga
is – mosolyogta kedvesen. Később átszólt
a doktor, hogy hozzon új beutalót, mert a
régi már egy hónapja lejárt.
– Hogy az a...! – Mikor jut italhoz éjjel az

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
erdőben? –, de ezt már kinn a kapu előtt
gondolta. Hirtelen eszébe jutott a doboz
sör, amit a bokor alá rejtett. De mintha a
föld nyelte volna el. A sötétben nem találta, hiába gereblyézte végig a földet az
ujjaival. Végül is feladta, vállára kapta a
táskát, ami kegyetlen nehéz volt. Elátkozva a hülye fejét, hogy még lexikont is csomagolt magának arra az időre, míg benn
lesz. Egy félóra alatt leért a városba, de azt
az utat még Dante sem ismerte, mert különben beleírta volna a komédiájába.
Ácsorgott egy darabig az országúton,
hátha valaki hazaviszi, de jó, ha félóránként elszáguldott egy jármű. Elvesztette
az irányérzékét, s verejték öntötte el a
homlokát. Arra gondolt, hátha rossz oldalon várja a megváltó autót, ezért becsöngetett a sarkon lévő gyér fényű zártkörű
klubba. Éppen egy pár lépett ki. Megkérdezte a pár férfi tagját, egy lánykereskedő kinézetűt, hogy melyik oldalára álljon
az útnak, ha a városába akar jutni. - Isten
áldja meg azt az embert, bármi bűne is
van! - gondolta. Nemcsak megmutatta az
utat, de kihozatott a portástól még egy
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üveg sört is. Ettől a jóságtól könnybe lábadt a szeme. Hogy öröme teljes legyen,
alig végzett a sörrel, egy autó is megállt és
elvitte hazáig. – Mint a mesében.
Otthon halkan nyitotta a kapuajtót,
hogy fel ne ébredjenek az emeleti lakók.
Nem ment be a lakásába, mert úgysincs
ital odahaza. Az asszonyt meg pláne nem
akarta felébreszteni, ha meg nem alszik,
akkor sokkal nagyobb szenvedés elviselni, ahogy rátámad. Inkább leosont a pincébe. Emlékezett, hogy ide rejtett tegnap
négy deci konyakot, végveszélyre. - Hát
most az van!
Tudta, nem szabad a kutatásnak hebehurgya módon nekiállni, mint fenn a klinikánál, mert akkor egyre idegesebb lesz, és
végül is szomjan döglik.
A könyvek mögé szokta rejteni. De
most sehol semmi. Legfeljebb üres palackokat markolt, mikor a kötetek mögé
nyúlt. Ezen annyira feldühödött, hogy
az összes könyvet a földre szórta. Ismét
elgyengült, s leült egy háromlábú székre. Középen hevert a rengeteg megsér-

Gondolkodó
tődött könyv, csak Poe, Jack London és
Josef Roth nézte résztvevően. Ahogy az
őrület határán gunnyasztott ott, hirtelen
megvilágosodott, s agyában felvillant
a kép. Hisz reggel a félüveg konyakot a
hatalmas szürke kukába csúsztatta, hogy
később, ha felmegy az asszony, elrejtse a
sétányon. Csak elfelejtette. Óvatosan kilopózkodott a ház elé a tárolóhoz. Nagyon
magas volt, a kezével nem ért le a szeméttartály fenekére, ezért nagy nehezen
belemászott. Mikor lecsúszott a halomra,
már sejtette, hogy bajos lesz majd innen
kimászni, de egyelőre izgatottan nekiállt
a kincskeresésnek. Nem is kellett sokáig
markolásznia a szemetet, ételmaradékot,
mert jobb kezével mindjárt megérintette
a jól ismert testet, amit aztán az ujjai a sötétben is szeretettel fogtak át. Mintha halottnak hitt szerelmese lenne újra itt; – na,
talán még egy kicsivel több is.
Lecsavarta a kupakot, s egy hatalmasat
húzott az üvegből.
– Na! Most már meg is halhat, azt se
nagyon bánná. Hirtelen elmosolyodott,
mert az jutott eszébe, mi lenne, ha valakinek most lenne kedve a szemetet beönteni, és ő meg a sötétből méltatlankodva
kiszólna.
Nem hiszi, hogy az az ember túlélné. Na persze, ő se venné jó néven, ha fejére
öntenék egy vödör használt pelenkát és
miegymást…
Még egy darabig ücsörgött a szemétben, hogy erőt gyűjtsön, majd nagy nehezen feltornázta magát a kuka peremére.
Onnan persze lefordult, és nagy puffanással terült el a fűben. Az üvegnek, hál’ Isten,
nem történt baja. Ahogy volt, koszosan,
büdösen, visszabotorkált a pincébe, és
lefeküdt a földön szerteszét heverő könyvei közé. Ahogy fektében oldalra nézett,
meglátott a szekrény lábához simulva egy
üveg konyakot. Ott pironkodott, mint egy
szűzlány, amikor először akar markolni
egy vérmes kedvű férfit.
Hozsanna! Köszönöm Uram, hogy rám
tekintettél a magasból! És akkor hirtelen
döntést hozott. Magához vette az üveg
konyakot, s az abszolút garantált gyógyszermennyiséget, ami elég lesz majd,
hogy jobblétre szenderüljön. Zsebébe rakott öngyújtót s egy pakli cigarettát; - ez
elég lesz – vigyorogta. Könnyed szívvel,
de nehéz lábakkal elindult a hegyek felé.
Igazán így szép befejezni. Csak attól tartott, hogy egy erdész korán kelő kutyája
idő előtt rátalál.
Kisslaki László

Hozzá kell látni a folyók helyreállításához
Elkészült az első, egész bolygóra kiterjedő elemzés a szabályozatlan vízfolyásokról, amely feltárja, hogy a folyók állapota súlyosan leromlott. A jelentés javaslatot tesz a még szabályozatlan folyók állapotának fenntartására,
amit ki kell egészítenie a szabályozott folyók helyreállításának is.

Az elemzés elkészítésében 34 kutató vett részt világszerte ismert kutatóintézetektől és
szervezetektől - többek között a WWF-től is -, akik munkájuk során 12 millió kilométernyi
vízfolyást vizsgáltak meg.
A májusban, a Nature magazinban publikált tudományos elemzés szerint a világ 246
leghosszabb folyójának alig egyharmada szabályozatlan, több mint 60 százalékuk szabad
folyását gátak, vízerőművek vagy víztározók akadályozzák.
Az elemzés többek között megállapítja, hogy a Föld 1000 kilométernél hosszabb 91 folyója közül már csak 21 tekinthető szabályozatlannak, ennyi jut el úgy a forrástól a torkolatig, hogy egyetlen gát sem akadályozza útját.
Annak, hogy a folyók hosszanti átjárhatósága csorbát szenved, a gátak és víztározók az
első számú okai. A gátak nemcsak a vándorló halak számára jelentenek akadályt, hanem a
hordalékmozgást és a vízjárást is alapvetően befolyásolják.
Jelenleg közel 60 ezer nagy gát található a világ folyóin, és további 3700 gát építését
tervezik. Gyakori probléma, hogy a vízerőművek tervezése egy folyón vagy vízgyűjtőn
egyenként zajlik, nem vizsgálva az összeadódó hatások miatti kockázatokat.
A szabad folyású folyók nemcsak a természeti környezet állapotának megőrzése miatt
jelentősek, hanem a társadalom számára nyújtott szolgáltatásaik miatt is. Az egészséges
vízfolyásoknak sok országban döntő szerepük van a népesség élelmiszer-ellátásában,
máshol a folyók és ártereik az aszály és az árhullámok esetén nyújtanak segítséget, valamint a folyókhoz kötődő fajok és élőhelyek megóvása szempontjából is kiemelkedő a
jelentőségük.
A még szabályozatlan folyók megőrzése és a gátépítések féken tartása a Föld egésze
szempontjából kiemelkedő jelentőségű - hangsúlyozza közleményében a WWF.
Európában a jelentés szerint nincs 1000 kilométernél hosszabb szabályozatlan vízfolyás.
Magyarország és a Kárpát-medence folyói között sok olyat találni, melyeken nincs gát
vagy vízerőmű, ennek ellenére mégsem tekinthetők szabályozatlannak. A 19-20. században ugyanis a folyószabályozások miatt nagyon sok mellékágat és holtágat levágtak
a folyókról, és több tízezer hektár ártér került az árvízvédelmi töltéseken kívülre.
Magyarországon lehetőség lenne az árterek visszacsatolására a Tisza mentén, vagy a
mellékágak visszacsatolására a Duna vagy a Dráva mellett. A WWF szerint ezt a felelősséget vállalni kell, a lehetőségeket kihasználva hozzá kell látni a folyók helyreállításához,
és a folyókra kockázatokat jelentő fejlesztéseket fokozatosan el kell hagyni.
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Smart Chef szakácsrobot
avagy a tökéletes konyha negyed négyzetméteren
Gondolkoztál már azon, hogy milyen jó lenne nem egész nap a tűzhely mellett állni és főzőcskézni? Ráadásul kicsi a konyhád és nem fér el
benne külön egy sütő, egy rizsfőző,
egy olajsütő vagy gőzölő-pároló készülék, grill, lassú főző, esetleg még
egy joghurtkészítő is, pedig ezekre
mindegyikre nagy szükséged lenne? Milyen érzés lenne, ha „valaki” megfőzné az ebédedet, megsütné a kedvenc sütidet, nem kellene
kevergetned az ételt, sem mellette
állnod órákig, és még arra sem kellene ügyelned, hogy időben lekapcsold a tűzhelyt, mert ezt ez a titokzatos „valaki” ugyancsak megtenné
helyetted?
Tudjuk, rengeteg a dolgod, minden perc
aranyat ér, amit a családoddal, gyermekeiddel tölthetsz. Ugye milyen jól jönne ilyenkor
egy szakácsrobot?
Emiatt többé ne fájjon a fejed, mert elhoztuk neked ezt az álomkonyhát, a Smart Chef
7in1 szakácsrobotot, „aki” megbízható, hű
társad lesz a továbbiakban a konyhában, ahol
ráadásul mindössze negyed négyzetméternyi helyet foglal el, és a nyári nagy melegben
sem fogsz hőgutát kapni mellette. A Vegital
Smart Chef 7 az 1-ben készülék 30 automatikus programjának, és az egyedülálló önkeverő funkciójának köszönhetően a sütés, főzés,
párolás munkafolyamatai a végletekig leegyszerűsödnek.
A Smart Chef nevéből adódóan legalább
hét készüléket helyettesít, és kiválthatja számunkra nem csak a gáz- vagy a villanytűzhelyt, de akár a sütőt is. Készíthetünk vele
levest, köretet, párolhatunk, grillezhetünk
a segítségével zöldségeket, húsokat. Süthetünk, gőzölhetünk vele süteményeket,
tésztákat, de speciális receptek alapján akár
kenyeret is. Ellátták joghurt, kása, lekvár va-

lamint lassú főző funkcióval, és még sorolhatnánk, hiszen harminc programról van
szó. Amennyiben egyik programban sem
találtuk meg, amit szeretnénk, beállíthatunk
rajta egyedi időket (időzíthetjük kedvünk
szerint), beállíthatunk rajta a sütés-főzéshez szükséges hőmérsékleteket is, sőt, akár
késleltethetjük is a program indulását, hogy
pont addigra legyen kész az étel, amikor arra
szükségünk van. Ami azonban igazán egyedivé teszi szakácsrobotunkat, az a keverőlapát, amely a keverést igénylő programok
esetében helyettünk végzi ezt a műveletet,
addig mi mást csinálhatunk. Akár nyugodtan
pihenhetünk is, miközben főz a robot, hiszen
a szakácsrobot a program végeztével leállítja
azt, és átáll melegen tartó funkcióra.
A készülék könnyű, kis helyet foglal el, viheted magaddal nyaralni, a zsebkendőnyi albérletedbe, a koleszba, és persze a nagyobb
konyhákban is jól megállja a helyét. Hangtalanul működik és a tisztítása sem fog gondot
okozni, hiszen a tapadásmentes réteggel
ellátott 4,5 liter űrtartalmú, kivehető edény
és az átlátszó üvegtető könnyedén tisztává
varázsolható egyszerű mosogatással, áttörléssel.
A Vegital Smart Chef szakácsrobot igazi
társunkká szegődik, és leveszi vállunkról a
hosszadalmas főzések, sütések gondját, le-
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hetővé teszi, hogy minimális idő és energia
befektetéssel, a legváltozatosabb módon készíthessünk különféle ételeket. Akár a konyhád dísze is lehet ez a 30 programos, egyedi
idő-, és hőmérséklet beállításokkal is működtethető készülék.
A Vegital Smart Chef 7in1 szakácsrobotot
ajándék adagolópohárral, spatulával, mérőkanállal, szilikon kanállal, pároló állvánnyal,
valamint egy leszedhető keverőlapáttal,
informatív díszdobozban szállítjuk. A készülékhez részletes - angol és magyar nyelvű
- használati útmutatót mellékelünk, amelyben lépésről lépésre leírtuk a használati információkat. Ez nagy segítség a kezdeteknél,
ezért érdemes az első használat előtt alaposan átolvasni.
Rengeteg kipróbált recepttel, tippel, ötlettel várunk minden érdeklődőt a Facebookon
elérhető, „Vegital Smart Chef” zárt csoportunkban. Ez a népszerű csoport a szakácsrobot jó hangulatú, baráti hangvételű, aktív
klubja, amely komoly támogatást nyújt a
kezdeteknél és a folytatásban egyaránt.
Weboldal: www.smartchef.hu
Facebook:
www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Ajánló
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A B-vitaminok jelentőségéről
Amikor B-vitaminokat említünk, általában többféle vitamint értünk
ezalatt. B-vitamin komplexnek is szokták nevezni, mivel általában nem
önmagukban, hanem közösen fordulnak elő az élelmiszerekben.
Sok átfedés van a szervezetünkre gyakorolt hatásukat tekintve is, ezek
közül említünk néhányat.
A B1-vitamin egy vízben oldódó vitamin, főként a szénhidrát anyagcserében
van jelentősége. Hogy mennyire van
szükségünk belőle, azt befolyásolja a bevitt szénhidrát mennyisége. Tehát ha nagyobb a szénhidrát felvétel, úgy több a
B1-vitamin igény is. Jótékony hatással van
a szív és az idegek működésére, az idegrendszer energiaellátására. Kiváló forrásai
a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a mogyoró-és diófélék, élesztő, a máj
és a húsok.
A B2-vitamin az előbb már említett
anyagcsere-folyamatok mellett szerepet
játszik a pajzsmirigy működésében is. Segítheti a különböző sérülések, égési sebek
gyógyulását és a szürkehályog megelőzését. A dohányzás, egyes fogamzásgátlók és a stresszes életmód gátolhatják a
B2-vitamin felszívódását. Ezért, ha az ajkak
vagy a szájzug berepedezését, indokolatlan könnyezést és fényérzékenységet, bőrgyulladást, vagy nem múló gyengeséget
érzünk, akár e vitamin hiányára is lehet
gondolni. Tej és tejtermékek, marhahús,
hal, máj, tojás fogyasztásával elősegíthetjük, hogy ne alakuljon ki hiányállapot.
Aki szereti a hüvelyeseket (bab, borsó,
lencse), a napraforgómagot, spárgát, barna rizst, árpát, sárgadinnyét, baromfihúst
és gombát, nem lesz gondja szervezetének B3-vitaminnal történő ellátásával. A
másnéven Niacinnak nevezett vitamin jótékony hatással lehet a fáradtság és kimerültség csökkentésére, valamint az egészséges bőr és nyálkahártya megőrzésére.
Napi szükséglete felnőtteknek 16 mg.
Több B6-vitaminra van szüksége annak, aki erős fizikai igénybevételnek van
kitéve. Cukorbetegség esetén csökkenti
egyes szövődmények kialakulásának lehetőségét. Kiváló hányinger és hányás

csillapító, hatékonyan alkalmazható várandósság alatt, illetve a kemoterápia
kezeléseket követő rosszullétek esetén is.
Hiányában bőr- és nyelvgyulladás, vérszegénység és főleg gyermekeknél görcsök
léphetnek fel. Hiányát szigorú, egyoldalú
táplálkozás, bizonyos gyógyszerek hatásai, hormonális fogamzásgátlók, rendszeres alkoholfogyasztás is okozhatja.
Megtalálható a húsokon és a tejtermékeken kívül a búzacsírában, búzakorpában,
brokkoliban, a banánban, kelbimbóban
és az olajos magvakban.
A Biotin, vagyis a B7-vitamin jó haj- és
körömerősítő, de cukorbetegség esetén
is jelentősége van, mivel befolyásolhatja
a sejtek inzulin iránti érzékenységét. Napi
szükséglet belőle 50 mikrogramm, felszívódását a magnézium segíti.

TERMÉKAJÁNLÓ
B-vitamin Komplex
étrend-kiegészítő

Nem jó hír a vegetáriánusoknak és a
vegán életmódot folytatóknak, hogy a
B12-vitamin főként húsokban, májban,
halakban található. Miután növényekben
nem fordul elő, ezért ezen életmódot
folytatóknak különösen oda kell figyelniük ennek a vitaminnak a megfelelő bevitelére.
Hosszan tartó hiánya esetén akár vészes vérszegénység is kialakulhat. Nem
csak akkor alakulhat ki hiányállapot, ha
nem megfelelő a bevitt mennyiség, ezt a
felszívódás zavara vagy fokozott felhasználás vagy fokozott igény (például várandósság, szoptatás, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás) is okozhatja.
A vitaminhiány kiegyensúlyozott, vegyes étrenddel és egészséges életmóddal megelőzhető. Amennyiben azonban
mégis vitaminok pótlására lenne szükség, számos jó minőségű készítményt
lehet kapni a gyógyszertárakban és
bioboltokban.
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Forgalmazó: Sal-Bert Kft.
Kapható: bioboltokban, vagy megrendelheti a következő honlapon:
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Tel: 36/517-367

Forgácsok
„Egyáltalán ne vitatkozz többé
arról, hogy milyennek kell lennie
a jó embernek, hanem légy olyan.”

Forgácsok...

Marcus Aurelius –
a filozófuscsászár
Neve nem ismeretlen az olvasó közönség előtt. Mégis, ha megnézzük életét és
filozófiai munkásságát, nehéz eldöntenünk, hogy mit értékeljünk jobban, római
császárságát vagy filozófusi munkásságát.
Minden esetre az előző eltűnt, vagy legalábbis csak nyomai vannak, az utóbbi pedig fennmaradt. A súlypontot ezért filozófiai munkásságára helyezzük és figyelembe
ajánljuk Elmélkedések c. önéletírását.
Hispániai politikus családból származott. Édesapja korán meghalt, ezért nagyapja nevelte, aki konzul volt. Róma leggazdagabb részén élt, a kor ismert nagy
tanítói, mesterei oktatták, akiktől retorikát, irodalmat, filozófiát és jogot tanult,
továbbá kiválóan elsajátította a görög
nyelvet. Műveltségével és nyelvtudásával messze kiemelkedett fiatal társaitól.
Hadrianus császár kedvelte műveltségéért, igazságra törekvéséért, tetterejéért. A
császár ajánlására szokatlan fiatalon lett a
lovagrend tagja, majd tanulmányait egy
vidéki papi kollégiumban végezte, ahol
feladatait nagyon komolyan teljesítette.

nemes fából...
Később a vidék közigazgatási életének
szinte minden részével megismerkedett
a helyi ügyintézések során. 145-ben feleségül vette a császár lányát. Apósának,
Antonius Piusnak, akinek Hadrianus halála után fogadott fia lett, hű barátja és
segítő társa volt, így a császársággal járó
feladatok megismerésében jártasságot
szerzett. A sztoikus eszmék megismerését
követően azok alapvetően meghatározták életét. (A négy sztoikus erény: a bölcsesség, a bátorság, az igazságszeretet és
a mértéktartás.)

A Római Birodalom császára 161-180-ig, aki 121-180-ig élt
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Antonius Pius halála után Lucius
Versussal társuralkodó lett. A társuralkodói megoldást az állandó háborúskodások indokolták. Természete és gondolkodásmódja ellenére uralkodása
szakadatlan háborúkkal telt el. Ellenségeit
a Birodalom érdekének megfelelő békére
kényszerítette. Ezek során a határvidéket
katonákkal megerősítette, majd telepeseket hívott oda, hogy a gazdaságot fellendítse, ezzel is erősítve a béke lehetőségét.
Az egyik háború során valószínűleg pestisben halt meg 180-ban. Hamvai a mai
Angyalvárban vannak.
Uralkodása kezdeti éveiben a keresztények szabadon élhettek, de később a
háborúkért, az éhínségért, és keletről behurcolt pestisért is őket tették felelőssé,
s ekkor kezdődött a keresztényüldözés,
amely számtalan áldozattal járt.
Alkotmánytisztelő, önzetlen és lelkiismeretes uralkodó volt, aki gyűlölte a
fényűzést és a tékozlást. Kötelességei teljesítésével, az emberi életben a tökéletesség felé törekedve, a sztoikus erényeket
követve szolgálta a Birodalom érdekeit.
Sokan úgy vélik, hogy halálával kezdődött
a Pax Romana vége.
Önéletírásában - ami Elmélkedések
címmel a hálón is utolérhető, (mek.oszk.
hu) - szemléletét a szolgálat és a kötelességteljesítés határozta meg, és - hiteles
életével, melyben a tudás és a tett, édestestvérek - minden korszak ifjúságának
értékes útmutatót adott.
Erdei István

Életmód

Ha nyár, akkor grillszezon!
Ilyenkor még csípősek az éjszakák, de az esték már mámorítanak. Előkerülnek a grillrácsok, a
kerti kiülők és újra összejönnek
a barátok. Tökéletes alkalom
egy közös sütögetésre vagy egy
frissítő limonádéra. A méz természetesen édes erejéről, jótékony hatásairól ilyenkor sem kell
lemondanunk!
Az ezerízű virágméz fantasztikus eleme
egy-egy ízletes grillzöldség-köretnek vagy
mézes-mustáros grillpácnak. Az alaprecept elsajátításával végtelen számú variációt készíthetünk el, kis ráfordítással is
ízrobbanásban lehet részünk.
Hogyan készül? Egy tálban keverjünk ös�sze 6-8 evőkanál olívaolajat sóval, borssal, 2-3
evőkanál mézzel. Ezt a keveréket gazdagíthatjuk néhány evőkanál mustárral, fokhagymával vagy friss zöldfűszerekkel, a bátrabbak
minőségi csokoládéval vagy csípős chilivel is.
A lehetőségeknek és az ízeknek csak a fantázia szabhat határt!
Választhatunk gyógynövényes mézeket
is, melyek akácméz alapon, speciális eljárással
készülnek. Minden üvegben ott van a méhek
szakértelme, szorgos munkája és a napfény
bátorító ereje.
A mentás, levendulás és bodzás mézek
kiválóak arra, hogy hűs vízzel vagy szódával
kísérői legyenek egy mély baráti beszélgetésnek. Néhány szem idénygyümölccsel és
mentalevéllel pedig bármikor rapid megoldást kínálnak a váratlanul érkező vendégek
kiszolgálására is. Koktélokba, kávéba is keverhetjük őket, finomhangolják az ízeket.
Az akácméz kis mennyiségben is fertőtlenítő hatású, jótékonyan támogatja az idegrendszer működését. Gazdag kalciumban
és más ásványi anyagokban, hétféle (A, B1,
B2, B6, C, G, H) vitamint tartalmaz. Mentával
és hűtött vízzel társítva frissességet kínál a
szomjazónak, közben élénkíti a szellemet is.
Érdemes kipróbálni Pavlovára vagy vaníliafagylaltra csorgatva is!
A levendulás méz megidézi Provance lankáit és csipetnyi pikantériával bolondítja meg

az epres finomságokat. A bodzás méz igazi
titkos fegyver: nemcsak megőrzi a tavasz jellegzetes jegyeit, hanem gyulladáscsökkentő,
emésztést támogató hatásával a grillezések
után segíti a gyomor megnyugvását.
A kakukkfüves, rozmaringos és medvehagymás mézek a karakteres ízek barátainak kedveznek. Férfias steakekben és
hosszan sütött barbecue-finomságokban
egyszerre édes kísérők és fűszeres finomságok.
Nem szabad megfeledkezni a desszertmézekről sem! Ezekben a termékekben egy
különleges eljárás következtében- melynek
során egy hatalmas tálban órákon át lassú
mozdulatokkal keverik az alapmézet- megváltozik a méz kristályszerkezete. A cukor
legtermészetesebb formájaként lehetnek
jelen fagylaltokban, gyümölcshabokban, tejszínes desszertekben. A mentás-csokis és a
csokodulás az egekig emeli akár a bolti csokoládé- vagy vaníliafagylaltot is.
Ilyenkor van szezonja a hideg kávékölteményeknek is, melyek alkoholmentes elkészítésére kínál alternatívát az ír krémlikőrös
mézkülönlegesség. A karamellásnak és az
epresnek a smoothie-kban a helye! A nyári
összejöveteleknek elmaradhatatlan eleme a
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sajttorta is. Akár sütés nélküli, akár a klasszikus New York cheesecake: az áfonyás krémmézzel szintet léphet.
Ejtsünk szót a gourmet választásáról is!
Akadnak, akik nem kedvelik a mézet vagy
valamilyen testesebb, érettebb ízt keresnek.
Nekik érdemes megkóstolni a gesztenyemézet, mely semmilyen más mézhez nem
hasonlítható. Édes íze kevésbé domináns,
mellette megjelenik egy visszafogottan karcos él. Gazdag E-vitaminban, érvédő hatású,
rendszeres fogyasztás mellett étvágyfokozó
hatású.
Ha nyár, akkor grillszezON! Terítsünk le a
kertben egy pokrócot, szedjük össze a gyerekeket és a szomszédokat és töltsünk el
együtt minőségi időt! Édes-mézes együttlét,
napfény és barátok. Kell ennél több?
A nyár mézes ízeit szerezze be a Zümi
Méhészetnél! Élje át otthonában a pannonhalmi mézélményt.
www.zumimeheszet.hu
zumimeheszet@gmail.com
www.facebook.com/zumimeheszet
+36203866379
9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

Életmód
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Ajánló

Balkonkert - mérgek és műtrágyák nélkül
Egy balkonkert létrehozása és fenntartása jó szórakozás, de nem mindegy, hogyan tesszük.
Szeretnénk pár ötletet adni, hogy okosan, ugyanakkor ÖKOSAN tegye.
Milyen növényeket
válasszunk a balkonra?
A növények akkor fognak szépen fejlődni,
ha igényeiknek megfelelő fény, víz és tápanyag áll rendelkezésükre.
Fényigény szempontjából nincs különbség kerti és edényben nevelkedő növény
között, ami szabadföldön napfényigényes,
az edényben sem fog virulni a ház északi oldalán.
A másik tényező a víz, amiből megárt a
sok, de a kevés is. Az edényben nevelt növények sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a
kertben élők, mivel gyökereik kisebb területről és mélységből tudják felvenni a nedvességet. Legtöbb faj edényben rosszul viseli az
elmaradó öntözést, bár van néhány szomjazó bajnok, például a levendula és a kövirózsa.
A kaspóban tartott növényt könnyű túllocsolni. Télire érdemes az áttelelő fűszernövényeket, például a rozmaringot, kakukkfüvet,
zsályát úgy elhelyezni, hogy ne tocsogjanak
a vízben, mert az gyökerük rothadásához
vezethet.
Nincs általános szabály, mekkora földlabdára van szüksége egy növénynek. Általában a tápanyagban gazdag ültető közeg és
a biogazdálkodáshoz engedélyezett tápanyag utánpótló készítmények, valamint az
erjesztett növényi levek elegendő tápanyagot szolgáltatnak, nincs szükség műtrágya
oldatokra. Fordítsunk figyelmet a növény
állapotára. Ha vontatottan fejlődik, hajtásai
erőtlenek, (alsó) levelei sárgulnak, okkal gyanakodhatunk „éhezésre”.
Aki vállalkozik arra, hogy maga állítson elő
erjesztett növényi részekből meglehetősen
szagos elixíreket, annak figyelmébe ajánljuk
letölthető „Növényi eredetű öntöző és permetezőlevek készítése” című kiadványunkat.
Aki nem, az választhat biogazdálkodáshoz
engedélyezett készítmények közül.
Hogy válasszak bioban engedélyezett
virágföldet, trágyát, növényvédő szert?
Sajnos sok gazdaboltban az eladó rögtön
a vegyszerezést, műtrágyázást javasolja, pedig van más lehetőség is. A saját készítésű
növényi leveket már említettük. A kártevők
is többnyire mechanikus úton eltávolíthatók,
például a levéltetveket lesikálhatjuk egy kiszolgált fogkefével.

Ha ökológiai gazdálkodáshoz engedélyezett készítményt (növényvédő szert, növény
kondicionálót, trágyát stb.) keresünk, akkor a
„pozitív listáról” választhatunk. Ez úgy értendő, hogy egy listán szerepelnek az engedélyezett készítmények, ami ezen nincs felsorolva, az bioban nem jöhet szóba.
A lista megtalálható: www.biokontroll.hu
(Ellenőrzés és tanúsítás menüpont, Felhasználható szerek).
Milyen vetőmagot vessek,
milyen palántát ültessek?
Természetesen az a legjobb, ha ökológiai
vetőmagot választunk, de az is megfelel, ha
konvencionális, csávázatlant használunk.
(Csávázáskor méreg anyagokat visznek fel a
vetőmag felületére, hogy ellenállóbb legyen
a betegségekkel és kártevőkkel szemben.)
A csávázószert feltűntetik a vetőmag csomagolásán, illetve a magokat figyelmeztetésképpen rikító színűre festik. A palánta is
lehetőség szerint legyen bio, akár magunk
is nevelhetjük. A balkonkertek sztárjai a fűszernövények, többségük évelő. Tőosztással
vagy dugványozással szinte mindegyik szaporítható (a bazsalikom sajnos kivétel). Kérjünk sarjakat olyan ismerőseinktől, akik vegyszerezés nélkül művelik kertjüket. Aki teheti,
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látogasson el a Biokultúra Ökopiacra, többek
közt vetőmag és palánta beszerzés céljából.
Hol olvashatok bővebben
az „ökos” balkonkertről?
Balkonkertész című, honlapunkról ingyenesen letölthető kiadványunkat azoknak
írtuk, akiknek fontos, hogy mérgek és műtrágyák nélkül műveljék „kertecskéjüket”, de
a többi e-bookunkat is haszonnal forgathatják. Az „Ökoporták kialakítása” a zöldség
és fűszernövények biotermesztéséről szól.
A „Növénytársítások” táblázat segítségével
ügyesen kihasználhatjuk a növények közti
kölcsönhatásokat.

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

Fűben-fában

Gaia Ganoderma termékek
Pecsétviaszgomba őrlemény

Bővelkedik béta-glükánokban, amelyek segíthetenek elkerülni a rosszindulatú daganatok kialakulását és emellett
nagyszerű immunerősítők. Tripénjei csökkentik a hisztamin termelődését, ezért a
pecsétviaszgomba az allergiák esetében
is kiválló választás. Fokozza a sejtek oxigénfelvételét, ösztönzi a májműködést.
Kiváló vírusölő, antioxidánsai felpörgetik
az immunrendszert, jó választás a szezonális megbetegedések, a megfázás, az

betegség kései szövődményeit (pl. keringési
zavarok) is ellensúlyozhatja. A vércukorszintre és összanyagcserére gyakorolt jótékony
hatásának köszönhetően segítheti a fogyást.
Egereken végzett kísérletek alapján vércukorszint-csökkentő hatása elérheti az orvosi
gyakorlatban használt szerek hatásfokát és a
hatás tartósságát.

Laskagomba őrlemény

Napjainkban a rákos daganatok kemoterápiás kezelésével egyidejűleg több
külföldi kórházban az orvosok shiitake
kivonatot is adnak a betegeknek, hogy
csökkentsék a terápia egészséges szövetekre és az immunrendszerre gyakorolt
káros mellékhatásait.

A laskagomba széles körben fogyasztott
és termesztett gomba, egyes fajai antioxidáns, gyulladáscsökkentő és rákellenes vegyületeket tartalmaznak.
Figyelemre méltó a gombának a vérkoleszterinre kifejtett hatása. A magas koleszterinszint a vérben igen fontos rizikótényező
az emberi szív- és érrendszeri megbetegedé-

Gyapjas tintagomba őrlemény

influenza, a nátha vagy más légúti gyulladások esetében is. Egy a Hong-kongi
Egyetemen végzett tanulmány szerint a
pecsétviaszgomba képes növelni az immunsejtek képződését, ami alkalmassá
teszi a rákellenes terápiák kiegészítésére.

A gyapjas tintagombában ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok és aminosavak
tárháza található.
A gombánál jobb, nem állati eredetű fehérjeforrást nehéz lenne találni. Ugyanakkor
energiaszegény táplálék, a rosttartalma magas, segíti a bélműködést. Fogyókúrához is
kiválóan alkalmas, hamar telítettséget okoz.

Shiitake gomba őrlemény

A shiitake kiváló köptető, hurutoldó és
megszüntetheti a köhögést. Japánban és
Amerikában tudományos kísérleteket végeztek, amelyek igazolták, hogy a shiitake
fogyasztása az influenza A-vírussal szemben 70 százalékos védettséget nyújthat.
Számos összetett szénhidrátot, poliszacharidot mutattak ki a shiitake gombában – amelyek között a legjelentősebb a
lentinán. A lentinán gátolhatja a baktériumok és a vírusok szaporodását és az immunrendszer erősítésével támogathatja a szervezet öngyógyító folyamatait. A lentinán
hatására biológiailag aktív anyagok termelődnek, melyek ösztönzik a szervezet immunrendszerének működését és fokozzák a
vérben levő falósejtek (makrofágok) aktivitását, tehát a shiitake gomba még daganat
gátló hatással is rendelkezhet.

Ezt a gombát szárított őrlemény formájában, napi 1-2 g mennyiségben fogyasszuk,
levesbe, joghurtba keverve vagy különböző
ételekhez szórva.
Kedvező befolyást gyakorol a szénhidrát
háztartásra, a hasnyálmirigy inzulintermelésére. Cukorbetegek körében végzett humán
vizsgálatok kimutatták, hogy javíthatja a glükóz felhasználását, vércukorszint-csökkentő
hatással rendelkezhet. A kutatások arra is
utalnak, hogy a gyapjas tintagomba a cukor-
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seknél, így különösen az érelmeszesedésnél.
Japánban a laskagombában egy vízben
oldódó poliszaharidot találtak, ami immunstimuláló és tumor növekedést gátló hatást
mutatott. Az immunrendszer minden élőlényben fontos szerepet játszik a betegségek, valamint a keletkező daganatsejtek leküzdésében. A szabad gyökök keletkezése a
szervezetben daganatképződéshez, reumás
megbetegedésekhez, gyulladásokhoz, érelmeszesedéshez stb. vezethet. Kísérletekben
a laskagomba hatóanyagai a C és E vitaminhoz hasonlóan antioxidans hatást, azaz szabadgyök lekötő hatást mutatott.
Sok szeretettel ajánlom termékeimet,
egy próbát megér!
Tel.: (70) 933 5957
Bolt, ahol megvásárolhatók termékeim
és több hasznos információt is
olvashattok:
www.gaiaganoderma.hu

Életmód

Gyömbér: több mint fűszer
A gyömbér egy természetes
gyógynövény, amelyet fűszerként
világszerte használnak. Jótékony
tulajdonságainak köszönhetően
sokan gyakorlatilag orvosságként tartják számon. Görcsoldó,
hányingercsökkentő, gombaölő,
gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő
és antibakteriális.
A gyömbér gazdag forrása az A-, C-,
E- és B-komplex vitaminoknak, ezen kívül sok magnéziumot, foszfort, káliumot,
szilíciumot, nátriumot, vasat, cinket, kalciumot és béta-karotint tartalmaz. Mivel
elég ritkán jelentkeznek mellékhatásai, a
gyömbért bárki nyugodtan fogyaszthatja,
de azok, akik szívgyógyszert vagy magas
vérnyomásra felírt gyógyszert szednek,
előbb mindenképpen konzultáljanak az
orvosukkal!

A gyömbér
10 legfőbb gyógyhatása
1. Féken tartja a cukorbetegséget: a
gyömbér csökkentheti a vércukorszintet
és növelheti az inzulin és a cukorbetegség
kezelésében használt más orvosságok hatékonyságát.
2. Megnyugtatja a felkavarodott gyomrot: a gyömbér szélhajtó tulajdonsága
nagy segítség lehet a felkavarodott gyomor megnyugtatásában, ráadásul ellazítja az emésztőrendszer izmait is, megelőzve ezzel a felpuffadást.
3. Javítja a szív egészségét: a gyömbért
régóta használják szíverősítőnek. Csökkenti a koleszterinszintet és megelőzi a
vérrögképződést, ezáltal csökkenti az éreredetű szívbetegségek kialakulásának
kockázatát is.
4. Segít megelőzni a megfázást és az
influenzát: a gyömbér felturbózza az immunrendszert és melegítő, izzasztó hatása
miatt is természetes gyógyszerként használják megfázás és influenza kezelésére.
5. Hatékony lehet a rák ellen: a gyömbér
a petefészekrák kezelésében is hasznos
lehet. A Michigani Egyetem rákközpontjában végzett kutatás bebizonyította, hogy

Keresse a 100% arabica instant kávét tartalmazó MAKKA Gyömbéres Zöld kávét
a vitalvar.hu oldalán!
az őrölt gyömbér sejthalált idéz elő a petefészek rákos sejtjeiben.
6. Enyhíti a menstruációs fájdalmakat:
mivel a gyömbér természetes gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, a menstruációs fájdalmak enyhítésére is használható.
7. Terhesség alatt enyhíti a reggeli
rosszulléteket: a reggeli rosszullétekben
szenvedő terhes nők számára is segítségül lehet a gyömbér, mivel hasonló hatást
fejt ki, mint a B6-vitamin.
Fontos: Terhes kismamák feltétlenül
konzultáljanak orvosukkal, mielőtt gyömbért alkalmaznának, mert egyes szakmai
vélemények szerint nagyobb mennyiségben történő fogyasztása veszélyeztetheti
a magzatot.
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8. Csillapítja az ízületi gyulladás okozta
fájdalmat.
9. Enyhíti a migrént.
10. Csillapítja a köhögést: a gyömbér
természetes fájdalomcsillapító, ezért a torok fájdalmára vagy irritációjára is gyógyír.

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

Bőrápolás

Miért érdemes
biokozmetikumokkal szépülni?
A BIOLA Biokozmetikai kft
termékfejlesztése nem csak
az első tanúsított magyar
biokozmetikumokat alakította
ki, hanem a biokozmetikumok
szerethető világmárkájává is vált.
Az első termékeink között jelent
meg a BIO STELLÁRIA TONIK, amely
a magyar biogazdák kertjeiben
sokszor feleslegesen kikapált,
gyulladáscsökkentő, tonizáló
hatóanyagokban gazdag tyúkhúrt
is hasznosította. Máig is jól bevált
szépítő szere a zsíros és kevert
bőrű vásárlóinak.
Küldetésünk:
A természet szépítő és gyógyító
erejének legjavát adjuk Önnek!
Kiemelkedő minőségű bevált kozmetikai termékek - Minden bőrtípusra, minden korosztály számára, arc- és testápoló
kozmetikai termékek , kiváló ár-érték
aránnyal - Demeter International e.V. által
tanúsított Biodinamikus és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (HU-ÖKO-01)
által tanúsított biokozmetikumokkal.
A német BDIH COSMOS logóját viselik
azok a néhány éve megjelent biokozmetikumaink, amelyek a nyugat európai
szállodák beauty részlegei és az angolszász országok kozmetikai fejlesztési igényei szerint készülnek kozmetikusok és
masszőrök számára.

Miért olyan hatásosak
a BIOLA termékek?
Komplex támogatást biztosítanak a termék számára számos (450) gyógynövény
és természetes hatóanyag segítségével.
Fontosnak tartottuk, hogy különösen a kisgyermekek részére minél kisebb toxikoló-

giai kockázatot hordozó, a bőr anyagcseréjét és regenerációját természetes,
bio minőségű hatóanyagokkal támogató
kozmetikumokat fejlesszünk. A felnőttek
részére olyan komplex összetétű anti ageing arc- és testápoló biokozmetikumokat
állítottunk össze, amelyek kiemelkedő hatékonyságukkal természetes úton segítik
a kisimultabb, szebb bőrállapotot.

Mitől más a BIOLA?
Innovatív - Ötvözi a tudományos
bőrgyógyászati és biokémiai eredményeket és a tradícionális szépségápolást, támogatva az ember, a természet
és a környezet egészségének tudatos
megóvását
Vajon a fentiek miatt tér vissza a vásárlóink közel 95 %-a? Szerintünk igen!
Úttörők vagyunk Magyarországon
(2006 óta) a tanúsított természetes kozmetikumok fejlesztésében. A BIOKONTROLL,
HU-ÖKO-01 által (2006 óta) tanúsított
bio BIOLA és BIOLA PROFESSIONAL,
EVERYOUNG ORGANIC LUXURY SKIN CARE,
HIOLA, Dr. GANOLIFE márkanevek alatt,
amelyeket gyártjuk és forgalmazzuk
biokozmetikumainkat.
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Amivel BIOLA
megajándékozza a bőrét:
A magyar Biokontroll Nonprofit Hungária Kft. (HU-ÖKO-01) mint tanúsító
szervezet kritériuma, hogy a BIO termékek hozzáadott víz és ásványi anyag
mentes részének 90%-a mezőgazdasági
termelésből származzon, és ezen összetevők
95%-a tanúsított ökológiai (bio) gazdálkodásból legyen.
(Ez eltér több európai tanúsító szervezet kritériumától, néha négyszer több hatóanyagot
megkövetelve).
A natúr formulázású naturissimo termékeinkben is 10-35%-nyi mennyiségű,
főként Magyar földön termett tanúsított bio
összetevő található.
Termékeink nagyon magas számú
megközelítőleg 450 különböző bioaktív
növényi alapanyaggal készülnek összetett
célirányos és hatékony formulázással (sok
speciális hatással rendelkező gyógynövénynyel és természetes össze-tevővel), minden
bőrtípusra egyedi összetételű recepttel.
A vásárlói elégedettség nagyon magas,
vevőink több mint 95%-a visszatérő
vásárló.
Otthoni és professzionális felhasználásra az európai kozmetikai termék adatbázisában (CPNP) több mint 480 féle kozmetikai termékünk van rögzítve.

Életmód
Jelenleg is szállítunk a magyar, ír, litván
spanyol, angol, dán, holland, német,
osztrák és más európai országok kozmetikusainak, masszőrjeinek, az észak
amerikai szállodák részére a kanadai
nagykereskedőn keresztül jónéhány általunk
fejlesztett termékből, ami a visszatérő vásárlók megelégedettségére szolgál.
Számos innovációs díjat nyertünk. Nagyon
büszkék vagyunk a Magyar Termék Nagydíjas professzionális szállodai termékeinkre,
amelyek az European HEALTH & SPA
AWARDS (2015)- BEST PRODUCT INNOVATION kategória győztes a my SPRIT skincare by BIOLA termékekkel.
A BIO Levendula baba fürdetőt a The
Natural Health Expo2016 - Dublin kiállításon
a legjobb TOP 3 bőrápolási terméke közé
választották.
Cégünk jogelődje 1990-ben alakult (pontosan 1990. aug. 15-én), 2011-től BIOLA
Biokozmetikai Kft., névvel kozmetikai és
testápolási cikkek fejlesztésére és gyártására
specializálódott. Dr. Gyovai Viola a cég vezetője, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa 1985
óta fejleszt kozmetikumokat. Ötvözi a tu-

dományos és a tradicionális szépségápolást,
támogatva az ember, a természet és a környezet egészségének tudatos megóvását.
„A természet szépítő és gyógyító
erejének legjavát adjuk Önnek!”
Dr. Kalmár Zoltán
A BIOLA Biokozmetikai Kft.
társtulajdonosa
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Termékeink megvásárolhatók:
www.biola.hu webáruházban
vagy telefonon:
+36 20 313 4699
hétköznaponként 8-15 óráig

Életmód

A tibeti gyógyászat egyedisége
A tibeti gyógyászat a világ legősibb hagyományos gyógyászati rendszereinek egyike.
A tibeti gyógyászat egy speciális,
összetett rendszer, mely a kezelések hatékonyságával kapcsolatban hosszú történelemmel bír.
Hasonlóan a kínai az indiai és
más hagyományos gyógyászati
rendszerekhez a tibeti gyógyászat is kezd egyre ismertebbé
válni, ezért különösen fontos,
hogy a nagyközönséget pontosan
tájékoztassuk a legfontosabb
jellemzőiről. Általánosságban
és alapként elmondható, hogy a
tibeti orvostudomány holisztikus
megközelítést alkalmaz, mivel az
egyén egészére koncentrál.
A holisztikus szemlélet a teljesség figyelembe vételét jelenti. Az ilyen gyógyászati
rendszerek az embert teljes egésznek tekintik testének, energiájának, érzelmeinek, tudatának egységeként. Ennek eredményeként a beteg szervet vagy testrészt
nem elkülönülve kezeli, a betegséget egy
folyamat adott szakaszaként szemléli, így
nem a megjelenő tünetet próbálja megszüntetni, hanem az egészséges állapotot
fenntartani annak kibillentsége esetén
visszaállítani.
Mi a tibeti gyógyászat alapelve?
A tibeti gyógyászat elmélete szerint sajátos energetikai összetevők, melyek az öt
elem (föld – szilárdság, víz – folyékonyság,
tűz – hő, levegő – mozgás, tér – alap az
előző négy megnyilvánulásához) biológiai megnyilvánulásai uralják a test-tudati
működést, kialakítva így a személy sajátos, egyéni jellemzőit, temperamentumát
és minőségeit.
Egyensúlyuk felbomlásáig a test fejlődését és normál működését támogatják,
ilyenkor nevezve őket teremtő erőknek.
Felzavarodásuk kibillentséghez, beteg-

séghez, fiziológiai öregedéshez, végső
felbomlásuk pedig halálhoz vezet. Romboló működésük esetén ártó erőkként
hatnak. Erre utal egyik sajátos elnevezésük a három hiányosság vagy három ártó,
mert hiányos vagy tökéletlen minőségük
és működésük miatt önmagukban hordják törékeny természetüket.
Amint a közöttük lévő finom egyensúly
elveszik, létrejön egy kibillent állapot, ami
hosszabb fennállása esetén betegségként
nyilvánul meg.
Mivel ezek az energetikai összetevők
alapvetően a szülőktől erednek, így az
ő temperamentumuk és személyiségük
nagyon erős hatással van a gyermek tulajdonságaira. Ezek irányítják a testi-tudati
egység minden biológiai, pszichológiai,
pszicho-patológiai és érzelmi funkcióját.
Felelősek a szövetek kialakulásáért, fenntartásáért, azok öregedéséért, a salakanyagok eltávolításáért, az energia áramlásáért. Ők tartják fenn az életet.
Milyen betegség gyógyítható
a tibeti gyógyászat segítségével?
A tibeti gyógyászat különösen hatékony olyan krónikus zavarok esetén,
mint az emésztőrendszeri problémák,
reuma, ízületi fájdalmak és gyulladások,
májproblémák és a rossz vérkeringésből
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eredő zavarok. Nagyon jó hatással kezeli
a stresszel kapcsolatos zavarokat, mint
szorongás, pánik, álmatlanság, kiégés. A
tibeti gyógyászati módszerek segítségével megelőzhetőek a megfázásos panaszok vagy a testi és lelki alkatból származó hajlamok. Erősíti az immunrendszert és
megszünteti a különböző – akár krónikus
– gyulladásos rendellenességeket. Természetesen a kezelés hatékonysága az orvos
tapasztalatától és rátermettségétől függ.
Miben más a tibeti gyógyászat (vagy
bármely holisztikus szemléletű gyógyászat), mint a nyugati gyógyászat?
A legalapvetőbb különbség, hogy a tibeti gyógyászat holisztikus megközelítésen alapul, mivel az egyén teljes egységére
összpontosít. Miközben a nyugati orvoslás a tüneteket általában kémiai szerekkel
kezeli, és a test különálló alkotórészeivel
dolgozik, a tibeti gyógyászat a tudatenergia-test egységének megközelítését
alkalmazza és a teljes testi rendszerre fókuszál.
A másik jelentős különbség, hogy a tibeti gyógyászat a kibillent állapot (betegség) gyökerét célozza meg és egymással
együttműködő, egymás hatását erősítő
– un. szinergista – kezelési módszert alkalmaz, mely a teljes terápiás kezelést négy

Életmód

részben határozza meg. Ezek sorban az
alkatnak vagy a kibillent állapot helyreállításának megfelelő táplálkozás, az évszakokat, érzelmeket figyelembe vevő életmód
követése, a leginkább növényi gyógyító
készítmények és az un. külső terápiák alkalmazása, melyek minden a testen kívül
történő hagyományos kezelést – mint a
masszázs, akupunktúra, köpöly, melegítéses terápia, stb. – magában foglal. A tibeti gyógyászati készítmények természetes
anyagok komplex keverékéből készülnek.
Hogyan fér meg egymás mellett
a tibeti gyógyászat és a modern
nyugati orvoslás?
A tibeti gyógyászatnak a nyugati országokban hagyományos gyógyászatként
történő jövőbeni fejlődése olyan életképes, lehetőségekkel teli és népszerű
egészségügyi ellátásnak tekinthető, mely
tényleges alternatív klinikai lehetőségeket biztosít. A speciális előrejelző diagnosztikában, a célzatos megelőzésben
és az egyénre szabott orvosi kezelésben
rejlő képességének köszönhetően a tibeti
gyógyászat nagy lehetőségekkel bír a betegségek megelőzését és a betegek kezelését illetően.
Milyen összetevőket használ
a tibeti gyógyászat?
A tibeti gyógyszerkészítmények tiszta,
természetes anyagokból kerülnek összeállításra. Terápiás hatásuk miatt leginkább

növények, gyógynövények, gyümölcsök
és vadvirágok kerülnek alkalmazásra, de
a gyógyászati anyagok között szerepek
számos ásvány és állati termék is. Mindent összevetve azt lehet mondani, hogy
a tibeti gyógyszerkincs mintegy 80-85%-a
növényi eredetű.
Önmagában elég e tibeti gyógyszerek szedése? Szükséges-e kiegészítő
terápia?
Ahogy már fentebb említettük, a tibeti
gyógyászat a terápiát négy részben határozza meg.
Ezek sorban az alkatnak vagy a kibillent
állapot helyreállításának megfelelő táplálkozás, életmód, a gyógyító készítmények
és a külső terápiák. Ahhoz, hogy a lehető
leggyorsabb eredményt tudjuk elérni,
alkalmaznunk kell mind a négy terápiás
ágat. Amennyiben nincs mód a teljes terápiás ösvény alkalmazására úgy csupán
a gyógyító szerek szedésével is nagyon
jó eredményeket, gyors javulást és teljes
gyógyulást is elérhetünk, viszont ebben
az esetben tisztában kell lennünk, hogy
ez több időt vesz igénybe. A gyógynövényes készítmények hatásának megtapasztalására a működési elvük okán több
időre van szükség, hiszen nem a kibillent
állapot tünetét próbálják elnyomni, hanem a probléma gyökerét kezelik.
www.myrobalanmed.com
Telefon: + 36 20/501-1289
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (88. 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 életünk végső határa

26

Mert „az Élet él és élni akar”!
„Az optimista azt gondolja, hogy
ez minden világok legjobbika.
A pesszimista attól tart, hogy ez
tényleg így van.”
J. Robert Oppenheimer
Kedves Olvasó!
A szépkorúakról szóló írásunkat egy érdekes témával zárjuk. A Bibliai időkbe megyünk vissza, és azt járjuk körbe, hogyan
is élhettek archaikus eleink (mint pl. Noé)
több száz évet, majdnem ezret is. Azt vizsgáljuk meg, hogy a mese és a feltárható
valóság homályos és néha ingoványos
világa között mi is lehetett az akkori valóság. Magyarán: mennyi az annyi? S, ha
ennek a hihetetlennek látszó életkornak a
valóságelemei tisztulnának, akkor vizsgáljuk meg ennek élettani hátterét is, független attól, hogy a mese és a valóság széles
mezején hol is állunk. De akárhogyan is
állnak a dolgok, a hosszú életkorral kapcsolatban jusson eszünkbe a Bibliai bölcselet: „A tudás öregbítése a fájdalom öregbítése.”, s ne feledjük az egyik kínai átkot
sem: élj soká!
Az emberiség kutatja a múltját, mintha
félne a mondás hatalmától vagy bekövetkezésétől: „aki nem emlékszik múltjára, az
arra ítéltetik, hogy újraélje azt!” Ezt a mai
kor számára komoly figyelmeztetésnek is
fel lehet fogni. Az atombomba kifejlesztésének irányítója, J. Robert Oppenheimer,
egy ásatáson járva, eltűnődött egy több
méter vastag megüvegesedett réteget
szemlélve, s szinte spontán azt mondta:

„egyszer már bekövetkezett” - mármint az,
hogy egykor egy nukleáris robbanás olvasztotta meg ezt a talajréteget. Az első
atombomba felrobbanásakor - mely irányítása alatt készült el –, a Bhagavad Gita
sorai jutottak eszébe: „én vagyok a halál,
világok pusztítója.” Ennek általános ismerete talán hozzásegíthet ahhoz, hogy az
emberiségnek ne kelljen ismét újraélnie
múltjának ezt a szakaszát!
Mostani vizsgálódásunk azonban egy
csaknem 4000 évvel ezelőtti eseményt
próbál feltárni. A feltárás geológiai értelemben 2010. áprilisában történt a mai
Törökország területén, az Araráton. Egy
kutatócsoport sajtóközleményt adott

A török kormány 2010 júliusában közölte: megtalálták Noé Bárkáját
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ki, melynek lényege: „megtaláltuk Noé
Bárkájának végső pihenőhelyét.” Mielőtt
ebben jobban elmélyednénk, érdemes
megnézni a közelmúlt erre vonatkozó archeológiai erőfeszítéseit.
A török kormány régészekkel végeztetett kutatásai megerősítették azokat
a korábbi eredményeket, mely alapján
1987-ben természetvédelmi területté
nyilvánították Noé Bárkájának helyét. A
kutatások még az 1950-es években indultak, és légifelvételek elemzése alapján
kezdtek komolyabb vizsgálatokba, mint a
felszín alatti radarképek, mélyfúrás, fém
detektálás, stb. Az eredmények alapján
kormányzati bizottságot hoztak létre, és a
kutatásokat az Erzurumi Atatürk Egyetem
(90 000 hallgató) folytatja. Számunkra az
eddigi archeológiai információ elegendőnek is tűnik, mivel mi nem innen, hanem
az élettani oldalról szeretnénk ezt a kérdést megközelíteni.
Történetünknek itt egy új szereplője viszi tovább a fonalat, egy ismert amerikai
orvos, Dr. Richard Gerhauser, aki orvosi
diplomája mellett még két másik mesterfokú diplomával is rendelkezik. A fenti kutatási eredmények felkeltették figyelmét,
és elkezdte tanulmányozni az Özönvíz rejtélyét. Alapvetően az foglalkoztatta, hogy
mi lehet a titka a 950 éves Noé egészséges és hosszú életének. A Genezisben
arról olvashatunk, hogy az Özönvíz előtt
a hosszú élet igen gyakori volt, 300, 700
vagy akár 900 évig is éltek, de azt követően az élet száz évekkel lett rövidebb.

Mert „az Élet él és élni akar”!
tünk: SOHA nem fedjük fel, hogy valaha
is hallottunk róla. Éljünk vele, osszuk meg,
adjuk kézről-kézre, és tartsuk titokban.
Ez látszik az egyetlen „normális” megoldásnak, ebben a profitszerzéstől kifacsart
„abnormális” világban. A másik megoldást pedig a Karinthy adja az Előszóban:
„Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek
Próbáltam súgni, szájon és fülön,
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.
A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.”

Noé nem csak minden állatból egy-egy párat, hanem a Tabula
Vitát, az Élet Könyvét is magával vitte
Az orvost ez a kérdés izgatta, mert a
mai kor emberei, átlagosan 70-80 évig élnek, és a vége felé már törékennyé válik a
test és az elme hanyatlik. Mi lehet a titka
akkor ennek a magas életkornak, tette fel
a kérdést magának. Szerette volna megtalálni az igazságot.
Dr. Gerhauser egy nagyszerű ötlettel
állt elő: azt mondta, hogy Noé Bárkája az
ismert terhein túl, - és most ne azt vizsgáljuk, hogy lehetséges volt-e minden élőből
két-két párat vagy többet összegyűjtenie
és magával vinnie - vitt még valamit, ami
elveszett. Ez pedig a Tabula Vita, az Élet
Könyve volt. Igaz, a Genezisben erről nem
esik szó, de a lényeget ez nem változtatja
meg. Mert így a kérdés egyszerűsödött,
csak azt kell megtalálni, mi is volt a Tabula
Vitában, az Élet Könyvében leírva. Ez bármi lehetett: élettani tanácsok, mágikus
szerek és még ezerféle trükk, de az biztos, hogy az ember testét és elméjét meg
kellett védeni minden külső támadástól,
ami esendőségét növelné és élettartamát
rövidítené. Dr. Gerhauser nem állít kevesebbet, mint azt, hogy megtalálta, amit
keresett, és ha ez így igaz, akkor a szert,
ami hosszú és egészséges életet biztosít,
hajdanán biztosan nem receptre írták fel.
Nos, akkor itt az új feladat, ennek nézünk utána, ha mi is megtaláljuk, csak a
gyógyszermaffiától kell féltenünk a titkot
és magunkat is, hiszen az érvényes EU törvények és az azzal harmonizáló magyar

jogszabályok szerint, pl. a fokhagymáról
sem lehet leírni, hogy annak gyógyító
hatása van. Józan Ész törvényesen kikapcsolva. Erre tessék görcsöt kötni!
Ebben a környezetben, ha tényleg megtaláljuk a titkot, egyetlen dolgot tehe-

Dr. Gerhauser egy, az amerikaiakra jellemző előadásában, - amikor is lyukat beszélnek az ember hasába - előadja mindazt, amit erről a témáról tudni kell. Ebből
a forrásból merítve foglaljuk össze a leglényegesebb dolgokat, remélve azt, hogy
elérjük a célt, azaz megtudunk valamit a
titokból. Ezt ő úgy fogalmazza meg: „Most
én vagyok az első orvos, aki tudományt
használ, hogy bebizonyítsam, és megmutatom, hogy végül lehetséges-e a saját élettartamának meghosszabbítása - élni mindaddig, amíg Isten szándéka szerint lehet. Plusz,
hogyan lehet „szokatlanul” fiatal és egészséges maradni - még 100 év felett is. Még akkor
is, ha most betegségdiagnózisa van”.

Az élethossz alakulása az Özönvíz előtt és után
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Dr. Richard Gerhausert az foglalkoztatta, hogy mi lehet a titka
a 950 éves Noé egészséges és hosszú életének
Emlékeztetem a Kedves Olvasót egyik
korábbi mottónkra, „A cselekvéshez nem
tudásra van szükség, hanem hitre. Hinni abban, hogy amit teszünk, az jó!” Dr.
Gerhausernek is erős hitre volt szüksége,
és hosszú kitartásra ahhoz, hogy a Tabula
Vita nyomát, pontosabban, annak feltételezett tartalmát megtalálja.
Titkokat kereső történetünk a görög mitológiába és az Égei tengerhez vezet vissza,
egy szigetre, melynek partjainál egykoron
Ikarusz veszett a tengerbe. Innen a sziget
mai neve: Ikaria, az érintetlen tenger és a
melegforrások szigete, mely közel 10 000
görög állampolgár lakhelye. A nagyközönség előtt eléggé ismeretlen szigetecske
természeti szépségeiről egy pillanat alatt
meggyőződhetünk, ha beírjuk a keresőbe
a sziget nevét. Hihetetlen természeti szépségeit, különlegességeit elérhető áron magunk is megcsodálhatjuk.
Az itt élő, ugyancsak hosszú életű emberekről az első írásos adatok a 17. századba nyúlnak vissza, Ikaria püspöke, Joseph
Georgirenes büszke emberként írta le lakóit, akik a földön aludtak.
„A legelismertebb dolog ezen a szigeten a
levegőjük és a vizük, mindkettő olyan egészséges, hogy az emberek nagyon hosszú
életűek. Az egy hétköznapi dolog, hogy 100
éves korú embereket látni.” S ezzel, szinte
már meg is érkeztünk a keresett területre.
Az irodalmi adatok azt mutatják, hogy itt

a 90 évesnél idősebb emberek száma tízszer több, mint bárhol máshol a világon.
Ráadásul ezek az emberek egészségesek,
vidámak, és úgy néz ki, hogy fittyet hánynak a nyugati kultúra egészségmegtartó
tanácsaira. Nem járnak edzőtermekbe,
isznak, dohányoznak, néha hajnalig mulatoznak, és úgy élvezik az életet, mintha húsz évesek lennének. Miután Dr.

Gerhauser megtalálta ezt a szigetet, azonnal kijelentette: ezek az emberek itt Noé
leszármazottjai. Ezzel elkezdődött a vizsgálat: minek is köszönhető ez a hosszú és
egészséges életkor.
2012-ben a New York Timesban megjelent egy figyelemfelkeltő cikk, melynek
címe: A sziget, ahol az emberek elfelejtenek meghalni. A cikk Stamatis Moraitisról,
egy görög háborús veteránról szól, aki
1943-ban ment ki az Egyesült Államokba, ahol le is telepedett. 60 éves korában
tüdőrákot diagnosztizáltak nála, és hat
hónapra becsülték az életét. Elutasítva
az akkor használt kemény kemoterápiát,
hazautazott szülőföldjére, Ikariába. Beilleszkedett az ottani életbe, barátkozott,
borozgatott, és egyre erősebbnek kezdte
érezni magát. A hónapok jöttek-mentek,
és ő meg vidáman kertészkedett, és élte
világát. A történet írója meglátogatta
Ikarián, amikor 102 éves volt. Hősünk nem
szedett gyógyszereket, nem vett részt kemoterápiás kezelésben, csak egyet tett,
hazautazott Ikariára. Nyilvánvaló, hogy itt
érdemes egy kicsit jobban szétnézni.
Az Ikaria lakosaival kapcsolatos, 2008ban kezdett kutatások folyamatába nem
érdemes belebonyolódni. Bennünket
sokkal inkább az eredmények érdekelnek,
továbbá az, hogy hogyan lehet ezeket átültetni a mi világunkba, ha egyáltalán lehet. Mindenesetre az odadobott számokkal, az elmondott mesékkel óvatosan kell
bánnunk, és le kell fosztani róluk a sallan-

A sziget, ahol az emberek elfelejtenek meghalni
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írásba. Ezért a végeredményt megpróbáljuk röviden összefoglalni.
Az Ikariaiak titka négy csoportba sorolható, melyek lehetőséget adnak számunkra az egészség visszanyerésére és
egy hosszabb, egészséges élet elérésére
még akkor is, ha ma van valami diagnosztizált betegségünk. Ezek a csoportok az
alábbiak:
1. A „szent só”, mely megöli a rákos sejteket.
2. Noé bora, mely védelmet ad a
demencia és az Alzheimer betegség ellen.
3. A sejtek megújítása, mely végtelen
energiával lát el bennünket.
4. Az „alfa molekula”, mely meghos�szabbítja életünket, akár 30 évvel is.

Stamatis Moraitis, miután tüdőrákot diagnosztizáltak nála,
elutasította a kezelést és hazautazott szülőföldjére, Ikariába. 102
éves volt amikor a fotó készült.
got, hogy a valósággal találkozhassunk,
de ettől a tények még tények maradnak.
Itt hosszan, egészségesen és vidáman élnek az emberek. Az egyik helyi orvos azt
mondja, 11 órakor még nem érdemes
kinyitni a rendelőt, mert az emberek az
előző napi vidámság után még szunyókálnak. Nézzük, akkor meg, hogyan foglalhatjuk össze a kutatások eredményeit.
A környezetüket, a tiszta levegőt, és
a tiszta vizet nem tudjuk idevarázsolni,
továbbá a kulturális környezetet sem. A
közeli Samos szigetétől eltérően, ahol a
pénz az úr, itt ez nem egy domináns elem.
Az emberek a vallási és a kulturális ünnepekre készülve összegyűjtött pénzükből
ételt és bort vásárolnak. A maradék pénzt
pedig odaadják a szegényeknek. Ahogy
ők fogalmaznak, ez nem az „én” világa, hanem a „mi” világunk!
A táplálékok, az étkezési szokások, a
gyógyfüvek, a teák, a bor már sokkal kézzelfoghatóbbak lehetnek számunkra. Az
egyik ilyen különlegesség a „hegyi tea”. A
sziget gyógynövények szempontjából endemikusnak tekinthető, azaz egy kisebb,
vagy nagyobb, de jól körülhatárolt területen nőnek meg természetes körülmények
között az így jellemzett élőlények. Ki lehet
emelni ezek közül a vad majoránnát, a
zsályát, a mentát, a rozmaringot, és a leforrázott pitypang levélből készült italt,
melyet citrommal ízesítenek. Ide tartozik

a méz is, melyet csodaszernek tekintenek,
és a sebgyógyítástól a másnaposság elmulasztásáig sok mindenre használják.
Az öregek pedig egy kanál mézzel kezdik
a napot.
A hosszú és egészséges élet titkát még
sok szempont szerint kell kutatni, s ennek
a majdnem egy évtizedes kutatásnak a
részletezése nem is fér bele egy ilyen kis

Mindezt úgy érhetjük el, hogy nem kell
félnünk a kimerültségtől, a memória elvesztésétől, a Chron-betegségtől, a ráktól,
stb. A világ többi részével összehasonlítva, Ikarián gyakorlatilag nem létezik a rák
betegség. Nézzük meg egy kicsit alaposabban ezeket a szempontokat.
A „szent só” a szelén, Ikarián a talajban
és a növényekben is nagy mennyiségben
található. A szelén mágnesként tapad a
Bcl-2-nek nevezett fehérje család tagjaira,
semlegesítve azokat, és ezzel biztosítja
a rákos sejtek pusztulását, miközben az
egészséges sejteket békén hagyja. A szelén ugyancsak fontos szerepet játszik az
immunrendszer hatékonyságában. A rá-

A „szent só” a szelén, Ikarián a talajban és a növényekben is nagy
mennyiségben található.
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fertőzésekkel szemben, megállítja a gyulladásokat, véd a plakkok ellen, semlegesíti a szabad gyököket, növeli a tanulás és
emlékezés képességét.
Nézzük miben is található: fekete csokoládé, fekete áfonya, vörös áfonya, szeder,
földieper, földimogyoró, mandula.

Nagy mennyiségű resveratrolt tartalmaz a fekete csokoládé, a
fekete áfonya, a vörös áfonya, a szeder, a földieper, a földimogyoró,
a mandula.
kos folyamatokat pedig azzal állítja meg,
hogy semlegesíti a szabad gyököket, kijavítja a DNS-t, megállítja a hajszálerek
kialakulását a rákos daganatnál, a rákos
sejtek öngyilkosságát indukálja, hatékonyabbá teszi az immunrendszert, és
csökkenti a gyulladásokat, mely fő hajtóerő minden betegség mögött. Több mint
1300 fő részvételével, 10 éves futamidejű
vizsgálat azt mutatta ki, hogy 200 mikro
gramm szelén napi bevitele több mint
50%-al csökkentette a rák miatti halálozások számát. Pontosabban, a prosztata rák
esetében 63%, a bélráknál 58%, a tüdőráknál 46%, még a dohányosok esetében
is, a mellráknál pedig típusától függően
65-95%-al..Az eredmények hihetetlennek
tűnnek.
Íme egy rövid lista a szelént tartalmazó
élelmi anyagokról: tyúk- és pulykahús, bio
tojás, szardínia, alaszkai lazac, marha és
bárány máj, chia mag, gombák.
„Noé bora” visszafordítja az Alzheimer kórt és visszaállítja a memóriát. Ezt
a bort az Ikariak házilag készítik, és az itt
termesztett vörös szőlő héja nagy men�nyiségben tartalmaz rezveratrolt. A mai
tudomány pedig kimutatta, hogy ennek
memóriajavító hatása van, azon kívül,
hogy többek között csökkenti a szívinfarktus, a rák, és a cukorbetegség rizikóját

is. A kutatások azt mutatják, hogy 250500 mg resveratrol napi bevitele biztosítja a legjobban a szellemi képességek
megtartását. A resveratrol az Alzheimer
kór ellen azzal véd, hogy védi az agyat a

A „sejtek megújítása” mint lehetőség
lényegében a mitokondriumról szól. A
mitokondrium a sejt kicsiny energia generátora. Ez minden energia forrása, és
ha ez nem jól működik, akkor nem beszélhetünk hosszú és egészséges életről sem.
Saját DNS-sel rendelkezik és gyakorlatilag
minden életfolyamatért felelős. Ez az a
„telep”, mely a biológiai rendszerünket
működteti.
A kutatások azt mutatják, hogy a
mitokondriumok nem megfelelő működése vagy kevés száma gyakorlatilag
minden degeneratív jellegű betegséggel
kapcsolatba hozható. Ezért nézzük meg
azt, hogy mit tehetünk a jó energiaellátottságunkért, a mitokondriumok jó működéséért:
1. Együnk nyers zöldségeket, ide értve
az egészséges zsírokat és a halakat is, azaz
elektronokban gazdag táplálékokat.
2. Igyunk tiszta vizet.
3. Kerüljük a káros vegyi anyagokat,
(mosogatószerek, bróm származékok).

A PQQ egy a B-vitaminra hasonlító, baktériumok által termelt
koenzim megtalálható többek között a petrezselyemben is!
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Megtaláltuk a titkot! Azt, hogy a száz év körüli életkort hogyan
lehet egészségesen és aktívan elérni.
4. Növeljük a belek egészségét rostos
táplálékokkal.
5. Gyakoroljuk a meditáció, és a mély
légzéstechnikákat.
6. Csökkentsük a elektromágneses terek hatását (mobil használat).
7. Fogyasszunk PQQ koenzimet (Pirrolokinolin-kinon).
Áttekintve ezt a felsorolást, azt mondhatjuk, jó, de mi mindezt már – talán a
PQQ kivételével - tudjuk, ismerjük, legfeljebb nem teljes mértékben tartjuk be. A
teljesség kedvéért járjuk körbe a PQQ-t,
az alfa molekulát kicsit alaposabban. Nyilvánvalóan ez ebben a formában nem a
Tabula Vitaból jön, hiszen a tudomány
nem is olyan régen fedezte fel, de ettől

függetlenül, megtalálható a zöld teában,
petrezselyemben, zöldpaprikában, kiviben, papayában, és a tofuban is. A PQQ
egy a B-vitaminra hasonlító, baktériumok
által termelt koenzim, mely részt vesz a
sejtutak jelátvitel aktivitásában és a sejt
energetikai anyagcseréjében és a fejlődésében.
Feltehetjük a kérdést: megtaláltuk a titkot? Úgy gondolom, igen, megtaláltuk,
de nem azt, hogy hogyan éljünk 900 évet,
hanem azt, hogy a száz év körüli életkort
hogyan lehet egészségesen és aktívan elérni. A Tabula Vitában leírtak zöme a görög táplálkozásban megtalálható. Ebben
a táplálkozáson kívül, mely jelentős men�nyiségű vízhajtó tulajdonságú zöldséget
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tartalmaz, - ezzel alacsonyan tartva a
vérnyomást, - a sok mozgás, a tánc mindmind egészséget megtartó elem. Ikaria
különlegessége a sziget speciális helyzetéből és a termőtalaj összetételéből
következik. Itt együtt van a három fontos
tényező, a tiszta levegő, a tiszta víz, és a
tiszta táplálék. Ehhez csak ráadásként jön
a jó vörösbor és a vidám közösségi élet.
Tanulságként a szelén és a PQQ fontosságára kell odafigyelnünk.
Kedves Olvasó! Történetünk végéhez
értünk. Lehet, hogy a Tabula Vita soha
nem létezett és így nem is veszhetett el!
De valami mégis elveszett! Azt hiszem,
ez az emberek, vagy ha kicsit bővítem a
kört, az emberiség józan esze! Hiába csodálatos az ember, hiába elképzelhetetlen
eredményeket ér el, összességében a profithajszolás, a minél több pénz megszerzésének átka sújtja. Mert a sok pénz már
hatalom! Pedig senki semmit nem tud
elvinni, még a gazadag ember sem, ha elhagyja ezt az árnyékvilágot.
A Tabula Vitának azonban mégis van
egy hihetetlen eredménye a ma számára: rámutatott Ikariára. Az itteni életmód
pedig azt igazolja, hogy 90-en túl is lehet
egészséges, vidám, értelmes életet élni!
Jól lehet, Ikariát a szigetet, de még Ikaria
világát sem tudjuk idehozni, de ennek ellenére az ott tapasztaltakat összefoglalva,
útmutatóul szolgálhat mindenki számára, beleértve a szépkorúakat is, aki egy
egészségesebb, derűsebb, hosszabb aktív
életkort akar megélni!
Kedves Olvasó, ezt az írást ne csak
meseként olvasd, hanem szedd össze
gondolataidat, és rendszeresen élj az itt
leírtak meghatározó elemeivel (szelén,
rezveratrol, PQQ), és a fenti életmód számodra is elfogadható változatával.
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Ajánló
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Gondolkodó

Halálos ölelés
Mostanában gyakran utazom
a Balaton partján, s a tavasz
közeledtével azt tapasztalom,
hogy egyre több helyen folynak
jelentős építkezések. A közös
ezekben, hogy a látványos
tevékenység néhány méterre
történik a nyílt víztükörtől, s a
beruházók szemlátomást nem
kímélik sem a vízparti növényzetet, sem a nádast. Az egyik
település polgármestere büszkén ki is jelentette, hogy a vitorláskikötő ott épül, ahol eddig
értéktelen mocsár és nádas volt.
Az érthető, hogy az önkormányzati választások évében a településvezetők szeretnék
valami látható jelét felmutatni eddigi működésüknek, de ez igen gyakran csak az ő
ambícióikat szolgálja, a többi választópolgár
és a tó érdekeit nem. Aki egy kicsit is foglalkozik környezetvédelemmel, az tudja, hogy
egy élő tó esetében milyen létfontosságú
szerepe van a partjait övező nádasoknak. A
nádasok tisztítják a befolyó vizeket, élőhelyül
és búvóhelyül szolgálnak számos madárnak,

rovarnak, hüllőnek, kétéltűnek és halnak, lefékezik a part felé tartó hullámokat, szeleket.
Az a baj, hogy a sok emberre jellemző önzés,
mohó birtoklásvágy a Balaton esetében is érvényesül: egymásnak ellentmondó, egymást
kizáró elvárások vannak vele szemben. Szeretnének kristálytiszta, átlátszó vizet, lehetőleg
tele hallal, holott utóbbiak számára a táplálékban gazdag, megfelelő oxigénellátottságú
élettér az ideális. Szúnyogmentes vízpartot
szeretnének, ugyanakkor szívesen hallgatnák
a sárgarigó énekét, de annak fő táplálékát ép-
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pen a szúnyogok jelentik. (A vízből kiröpülő
árvaszúnyogok, amelyek nagyok ugyan, de
teljesen ártalmatlanok, évente több ezer tonna foszfort távolítanak el a Balatonból testükbe építve, ezzel jelentősen tisztítva a tavat.)
Szeretnének természetközeli, nyugodt
környezetben pihenni, de kivagyiságuk zsivajgásával azt saját maguk teszik lehetetlenné. Szeretnék a Balatont magukhoz ölelni,
teljes mértékben birtokolni, ezért építményeikkel egyre közelebb húzódnak a tóhoz,
nem hagyva annak semmi életteret, semmi
levegőt, halálos ölelésükkel fojtogatva azt.
Féltett kincsünkre már nem csak oldalirányból leselkednek veszélyek, hanem felülről is: pár éve az egyik forgalmas légi folyosó
a Balaton felett halad át, ennek következtében káros égéstermékekkel és kerozinnal
szennyeződik a tó felett levő légtér.
Nemrég diadalittas bejelentés történt: a
levegő- és zajszennyezése miatt Budapestről
kitiltott Red Bull Airways légi bemutatót és
versenyt „sikerült” a Balatonhoz (Zamárdiba)
áttelepíteni. Mi jöhet még?
Nincs más hátra, mint hogy ébresztőt kell
fújni, össze kell fogni mindazoknak, akik
szeretnék ezt a kékeszöld smaragdot régi
szépségében megőrizni, az utánuk jövőknek
átnyújtani, hogy szeretett tavunk nyújtotta
szépségekből, élményekből ők is részesedhessenek.
Zámbó Zoltán
Keszthely-Kővágóörs 2019 tavasza

Bőrápolás

Készen állsz, hogy szandálba búj?
Visszavonhatatlanul jön a jó idő, és
a szandálok is előkerülnek a szekrények mélyéről. Esztétikusabb és
persze egészségesebb is a hidratált,
puha sarkú lábainkat a szandálokba bújtatni. Szenteljünk lábfejeinknek pár percet legalább esténként,
hiszen egész nap számíthatunk rájuk. A Napvirág Manufaktúra legújabb lábápoló krémével vegyszermentesen kényeztethetjük őket.

Mandula és shea,
a két feketeöves

Naponta kétszer
Ahhoz, hogy lábaink ápoltak maradjanak, nem elég havonta elmenni egy pedikűrre, hanem azt szinten is kell tudni
tartani. A sarkaink sajnos hajlamosak a
kiszáradásra, könnyen berepedeznek. Egy
ízléses szandálban pedig csak az ápolt
sarkak és a hidratált láb szép bőre mutat
jól. Mivel az egész testünk a lábfejünkre
nehezedik, így természetes, hogy hamar
kialakulhatnak a bőrkeményedések, védelmezve ezzel a talpat.
Annak érdekében, hogy talpaink és
lábfejünk selymes, puha tapintású és kellemes megjelenésű maradjon, napi kétszer is be kell kennünk hidratáló, zsíros
krémmel, mégpedig reggel és este is. Az
eredmény már két-három nap múlva látszik, és a pár másodperces napi törődést
lábaink meghálálják. Érdemes tehát egy
krémes tégelyt a párnánk alatt is tartani,
hogy reggel még indulás előtt az ágyban
bekenhessük vele a talpunk.

A Napvirág Manufaktúra legújabb terméke egy lábápoló krém, melyben a két fő hatóanyag és alapösszetevő a kiváló minőségű
shea vaj, mely a Közép-Afrikában őshonos
karité vagy vajfa barna, olajos termésének
magjából kinyert anyag. A mag akár 50%ban is tartalmaz értékes zsírokat, olajokat,
nagy mennyiségben E-vitamint, és fenolokat
is, mely utóbbiak antioxidáns hatásúak. A
shea vaj hidratáló, bőrpuhító tulajdonságokkal rendelkezik. Testhőmérsékleten, tehát
34-36 fokon olvad, védi a bőrt, és gyorsan
beszívódik a mélyebb rétegekbe is. Ha mindez nem lenne elég, akkor elősegíti a hámosodást, a kiszáradt lábak bőrét újra egészségessé varázsolja. Mindezt még fokozza az édes
mandula magjából hidegen kisajtolt finom
illatú olaj, mely rendkívüli bőrregeneráló képességgel rendelkezik, és hozzájárul a bőr
védő rétegének megóvásához.

Ha pedig a lábkörmökről van szó, csakúgy,
mint a teafa olaja, a borsmenta is jó gombaölő, mely megelőzésként sem utolsó, ha az
ápolásról van szó. A teafa olaja is közismerten
jó vírus és baktériumölő tulajdonságokkal
rendelkezik. Emellett bőrbarát illóolaj, tehát
nem irritálja, nem érzékenyíti azt.

Üveg tégelyben
a környezetünk védelmében
Végül a Napvirág Manufaktúra krémeit
üveg tégelyben kínálja, mely „egészséges” a
szó annak az értelmében, hogy az üvegből
nem oldódnak ki a krémekbe toxikus vegyületek, illetve környezettudatos megoldás is
egyben, hiszen ezeket a tégelyeket újra lehet
hasznosítani, és egyes csomagolásmentes
boltok vissza is juttatják azokat a Manufaktúra számára. Így azoknak, akiknek fontos
szempont fogyasztási cikkeik vásárlásánál a
környezettudatos szemlélet, a Napvirág Manufaktúra az ideális választás.

Az illata is tudja a dolgát
Napvirág lábkrémének természetesen
friss illatát a teafa és a borsmenta adja, mely
nem csak üdítő, de a teafa illóolaja miatt fertőtlenítő, gyulladásgátló tulajdonságokkal is
rendelkezik. A borsmenta illóolaja szinte új
életet lehel a lábakba, frissességével feltölti,
hűsíti a fáradt lábakat, növeli a sejtek anyagcseréjét, és a vérkeringésre is pozitívan hat.
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Látogasson el környezetkímélő,
csomagolásmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Ajánló
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Életmód

Minőségi ginseng gyógynövény titka
Interjú Dr. Xavier Fruneau francia gyógyszerésszel
- Doktor úr, mire figyeljenek olvasóink a ginseng termék vásárlásakor?
- Először meg kell nézni, honnan származik a ginseng kivonat. Ha a termék nem
jelöli a ginseng származási helyét, legyen
óvatos! A minőségi ginseng gyökér DélKoreában terem, nem Kínában vagy Amerikában.
Ami talán még fontosabb, és mindig érdemes megkeresni a leírásban: hány éves
ginseng növényt használnak fel hozzá?
Ha ez az információ nem szerepel sehol, biztos lehet benne, hogy silány a
minőség. A dobozon nem mindig fér el
minden információ, de a tájékoztatónak,
leírásnak mindenképpen tartalmaznia kell
a ginseng korát. A ginsengnek legalább
4-6 évesnek kell lennie a megfelelő hatás
elérése érdekében. Mi csak 6 éves növényekből készítjük el a kivonatokat.
- A ginseng hatóanyagtartalmánál
mire figyeljünk?
- Arra, hogy a termék grammonként mennyi ginzenozidot tartalmaz
Rg1+Rb1+Rg3 hatóanyagokból. Amen�nyiben ez nincs rajta, vegye komolytalan
ajánlatnak. Továbbá a piacon kapható készítmények tájékoztatójában jellemzően
mg/kapszula formában van feltüntetve a
termékben található ginseng mennyisége. Ez azt jelenti, hogy egy kapszulában
hány mg ginseng por található. DE! Nem
írják le, hogy ebben az őrölt ginseng porban mennyi az aktív hatóanyag. Ráadásul
jellemzően fiatal ginsengből készülnek,
így a felszívódásuk és hatásuk elenyésző,
a placebo hatásra épül.
- Fontos kérdés, mennyibe kerül a
termék?
- Itt sajnos el kell szomorítsam az olvasókat, mert a magas hatóanyagtartalmú,
minőségi ginseng kivonat soha nem lesz
olcsó. Egyszerű az oka: amivel hosszú éveket dolgoznak, a befektetett munka és a
minőség miatt drága lesz (a többi olcsóbb,
gyengébb minőségű termékhez képest).
Koreában ezekkel a termékekkel rendkívül
sokat dolgoznak a 6 év alatt, hogy elérje a
maximális hatóanyagtartalmat és valóban
a fogyasztók egészségére váljon. Amennyiben kifejezetten olcsó ginseng kivonatot/
kapszulát talál valahol, akkor valószínűleg

alacsony a hatóanyag tartalma és ezáltal az
eredményességében sem igazán bízhat.
- Már sokan hallottak a ginseng hatásáról, elmondaná hogyan támogatja az
egészséget a Prémium Koreai Ginseng
kivonat?
- Javítja az agy vérellátását, ezáltal segíti a koncentrációt. A ginseng tökéletes
választás a szellemi teljesítőképesség
növelésére, különösen a memória és az
éberség javítására.
- Milyen jótékony hatása ismert még
ezeknek a dél-koreai ginseng kivonatoknak?
- Természetes úton segíti a normális
vérnyomás kialakulását. Azaz kezeli a magas és alacsony vérnyomást, melyről számos klinikai tanulmány készült. Egy 2016os koreai tanulmány szerint kettős-vak,
placebo-kontrollos vizsgálatot végeztek
(olyan kísérletet, melynek során sem a beteg, sem az orvos nem tudja, hogy a vizsgálatban résztvevő személy hatóanyagot
tartalmazó szert vagy hatóanyag nélküli
placebót kapott.) A résztvevők naponta
10 adagot fogyasztottak, amely 5g vörös
ginzenget vagy placebót tartalmazott. 12
hét elteltével a vörös ginzenget fogyasztó
résztvevőknél vérnyomás csökkenést tapasztaltak.
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- Hogyan hat a férfiasságra? A
ginseng hallatán ez az első, ami az emberek eszébe szokott jutni...
- A fekete ginseng a szexuális vágy
és teljesítőképesség növeléséhez a vérkeringés stimulálásával és a tesztoszterontermelés növelésével járul hozzá. Az
érrendszeren keresztül stimulálja a nitrogén-oxid metabolizmust. Hatalmas előnye, hogy semmiféle mellékhatása sincs,
és nem vált ki allergiás reakciót. 100%-ig
természetes úton segít hozzá a normális
szexuális teljesítőképesség eléréséhez.
- Milyen gyorsan tud hatni a férfiasságra?
- A Prémium Koreai Ginseng kivonat
egy 100% természetes hatóanyag tartalmú étrendkiegészítő, ami a vérkeringésen
keresztül hat a potenciára, így a hatását
hosszútávon fejti ki - nem néhány órára és
nem percek alatt, mint általában a potencianövelő tabletták.
Folytatás a következő számunkban!

További információ:
www.koreaiginseng.hu
hello@koreaiginseng.hu
Rónai Balázs +36 70 33 888 75
Kárpáti Éva +36 70 339 2413

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 141. rész

H

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

Hüvelybetegségek 2. rész
Váradi Tibor

A cikk első részében megvizsgáltuk
az úgynevezett „fehérfolyás” és a
vérzés kérdéskörét, most pedig a különféle eredetű hüvelygyulladásokkal fogunk foglalkozni.

Mi a teendő a különböző
hüvelygyulladások esetében?
A hölgyek 70 százaléka gyulladásos megbetegedés miatt fordul nőgyógyászhoz. A
meleg, nedves közeg kedvez a különböző
kórokozók megtelepedésének. Hasonlóképpen fertőzést elősegítő hatású a pH lúgos
irányba tolódása, a magas vércukorszint (cukorbetegség esetében), a ciklus rendezetlensége a hormonális eltérések miatt, a legyengült immunitás, antibiotikum-terápia, a túl
szoros vagy műszálas ruházat, az egészségtelen táplálkozás, a fogamzásgátlók, valamint a
gyakori partnerváltás. Fontos, hogy a hölg�gyel együtt kezeljük a partnert még abban az
esetben is, ha neki nincsen semmi panasza,
mert így meg tudjuk előzni a visszafertőzést.
A hüvelygyulladás hátterében néha komo-

lyabb betegség is meghúzódhat, ezért mindig törekedni kell a teljes gyógyulásra. Ilyen
például, ha a krónikus petevezetékgyulladás
– amely hosszú távon meddőséget okozhat
– terjed a hüvelyre, csupán itt okozva panaszokat.
Annak ellenére, hogy a hüvely gyulladását különféle okok idézhetik elő és tüneteik
is változatosak lehetnek, a természetgyógyászat a kórokozó elpusztítása helyett inkább
az immunitás és hüvely kémhatásának (pHjának) helyreállítására törekszik, ami az idegen flóra távozását vonja maga után. Ebből
a megfontolásból a különféle megbetegedések együttes kezelése szükséges.
Bakteriális hüvelyfertőzés esetén, melyet
leggyakrabban Gardnerella vaginalis okoz,
a legjellemzőbb tünetek a szokatlanul bő
folyás, amelynek színe fehéres, szürkés, néha
zöldes, állaga pedig krémszerű. A szaga általában kellemetlen, csípős. A fertőzés tipikus
tünete, hogy a páciens állandóan nedvesnek érzi a nemi szervét. Társuló tünet lehet
a fájdalmas vizelés és a kellemetlen szexuális
együttlét. Nagyon hasonlóak a Trichomonas
vaginalis nevű ostoros egysejtű parazita
okozta fertőzés tünetei, azonban még inten-
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zívebb a hüvely váladékozása.
Gombás fertőzés – leggyakrabban Candida albicans – esetén a hüvely és a külső nemi
szerv kiszárad, viszketni, égni kezd, kevés túrószerű, szagtalan váladék ürül a hüvelyből, a
kis- és nagyajkak begyulladnak, a vizelés és
szexuális együttlét is fájdalmassá válik.
A Chlamydia trachomatis egy vírusszerűen viselkedő, gyakran tünetmentes kórokozó. A hüvelyi folyás megváltozása, a
vizeléskor tapasztalt égő érzés, pecsételő
vérzés utalhat a jelenlétére. A fertőzés felfelé terjedhet a petevezeték krónikus gyulladását okozva, amely akár meddőséghez is
vezethet.
A genitális herpeszt vírus okozza, amelyet
ha egyszer elkap a beteg, mindig fertőzött
marad. Ilyenkor gyakran évekig tünetmentes állapotban lehet a páciens, tünetes állapotban viszont apró, viszkető hólyagocskák,
sebek jelennek meg a szeméremtesten.
A természetes gyógymódok közül a
táplálkozás kulcsfontosságú, különösen
candidafertőzés esetén. Kerülni kell a cukros, élesztős, erjesztett, valamint az állati
eredetű ételeket, csökkenteni kell a szénhidrátbevitelt, valamint érdemes figyelmet
fordítani a megfelelő ételpárosításokra is.
Immunerősítő ételek – mint a ginzeng és a
hagyma –, valamint a grapefruitmag-kivonat és az ezüstkolloid fogyasztása kedvező
hatású. A vitaminok közül a C- és E-vitamin,
míg a nyomelemek közül a cink és a szelén
segítheti elő a gyógyulást.
Gyógynövényteák ebben az esetben is
bevethetőek külső és belső alkalmazással
egyaránt. Leginkább az árvacsalán, a kamilla, a zsályalevél, a rozmaringlevél és a vadgesztenyelevél képes gyógyulást hozni.
Jó szolgálatot tehet a természetes flórát
adó Lactobacillus-oldattal történő hüvelyöblítés. A kórokozók eliminációja elősegíthető ezüstkolloidos vagy jódoldatos hüvelyöblítéssel is.

Öngyógyítás abc-je
Az irrigálás, hüvelyöblítés az a módszer,
amikor enyhe nyomással folyadékot juttatunk a hüvelybe egy csövön keresztül.
Ennek során a távozó folyadék eltávolítja
a hüvely tartalmát a kórokozókkal együtt.
Meleg hüvelyöblítés céljára igen jó szolgálatot tehet a kamilla, vagy éppen a mezei
zsurló főzete. Itt sűrű tea készítése javasolt,
amely megfelelő módon segíti a hüvely átöblítését, és naponta alkalmazható a tünetek javulásáig.
Az alhasra is lehet pakolásokat helyezni, például nagyon jót tesz az agyag- vagy
iszappakolás, amelynek hatékonyságát
fokozni lehet az agyaghoz vagy iszaphoz
kevert reszelt vöröshagymával. Az alhas napoztatása is jótékony hatású. A rendszeres,
friss levegőn végzett mozgás is megerősíti a
szervezetet, és a panaszok megszűnéséhez
vezethet.
Reflexológiai kezeléssel a méh, a petefészkek és a hüvely területeinek stimulálása
javítja a hozzájuk tartozó szervek energetikai állapotát.
Homeopátiával a Cactus grandiflora, a
Cuprum fluoratum, a Mercurius solubilis és
a Nux vomica D12-es erősségű készítményéből 2×5 golyó elszopogatása hozhat
gyógyulást.

A hüvelygyulladás lelki hátterében tudat alatt a partner, vagy akár az egész másik nem elutasítása áll. A beteg egyenesen
bűnnek élheti meg a szexualitást. A betegség utalhat a befogadás, elfogadás, beengedés lelki képtelenségére is. A lelki munka
részeként az alábbi megerősítés is segítséget nyújthat: „Szeretem és megbecsülöm magam, így mások is szeretnek és megbecsülnek.
Örömöt lelek a nemiségben.”

Mit lehet tenni
a hüvely egészségéért?
A hüvely egészséges állapota fontos része
a hölgyek általános jóllétének. A hüvelybetegségek érinthetik a termékenységet, a
szexuális vágyat és az orgazmusra való képességet. A fennálló hüvelyi problémák az
élet egyéb területére is hatást gyakorolnak:
párkapcsolati problémákhoz vagy a magabiztosság elvesztéséhez vezethetnek.
A hüvely egészségének biztosításához az
egyik legfontosabb teendő a szexuális felelősség vállalása, ami alapvetően a monogám
életet és a társunkhoz való hűséget jelenti.
Ha az előbbi feltételek nem teljesülnek, akkor az óvszer használata nyújthat védelmet a
szexuális úton terjedő betegségektől.
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Időszakosan érdemes részt venni szűrővizsgálaton, melynek eredményeként időben fény derülhet azokra a problémákra,
betegségekre, melyek hosszú távú fennállása során visszafordíthatatlan károsodásokat
okozhatnak.
A megfelelő higiénia is fontos szempont.
Ezen a területen nem ajánlott illatosított
szappanok és tusfürdők használata, hüvelyöblítést pedig csak panaszok alkalmával érdemes végezni. Az intim torna elsajátítása
és alkalmazása, valamint probiotikumok kúraszerű szedése is rendkívül fontos az egészség megőrzéséhez. A nemiség megéléséhez
kapcsolódó lelki területek rendezése szintén
elengedhetetlen ahhoz, hogy jó eséllyel elkerülhetővé váljanak a hüvely különféle betegségei.
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!

Ajánló
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Egészség

A túlsúlyos embereknek megváltozik a bélflórája!
Az emberi szervezetben több milliónyi láthatatlan mikroorganizmus
él szimbiózisban a sejtjeinkkel. Az
elmúlt évtizedekben felismerték
ezek jelentőségét, az utóbbi időben
pedig nemzetközi szinten elkezdődött a vastagbél mikrobiomjának
alapos vizsgálata.
Mikrobiomnak nevezzük a velünk
együtt élő mikrobák nyüzsgő közösségét:
ezek lehetnek baktériumok, gombák, vírusok és más egysejtű élőlények. Az első mikrobákat a születés során az édesanyánktól
kapjuk, továbbiakhoz pedig az anyatejjel
jutunk hozzá. Egész életünk során tartós
biológiai kapcsolatban állunk a mikrobákkal. Érdekesség, hogy ezeknek a mikrobiális
sejteknek a száma szervezetünkben 1014
nagyságrendben adható meg, míg ezzel
szemben becslések szerint az emberi sejtek 1013 nagyságrendi mennyiségben vannak jelen. Mennyiségileg tehát több bennünk a baktérium, mint az ember. De
ha máshonnan közelítjük meg: egy ember
súlyának körülbelül 2-3 százalékát teszik ki,
magyarán ha én pont egy mázsa vagyok,
akkor velem együtt itt ül 2-3 kg baktérium.
A bennük lévő DNS-molekulák tömege pedig lényegesen több fehérjét, gént tartalmaz, mint a mi szomatikus sejtjeinkben lévők, magyarul ők nemcsak többen vannak,
de több információt is tartalmaznak, mint
mi magunk.
Egészen a közelmúltig gyakorlatilag kórokozóként tekintettünk a mikrobákra, és
különböző fertőtlenítőszerekkel vagy akár
antibiotikumokkal próbáltuk felszámolni
a jelenlétüket. Holott a mikrobák túlnyomó többsége nem hogy betegséget nem
okoz, de nélkülözhetetlen az egészséges
élethez. 2008-ban az Egyesült Államokban nekiláttak részletesen megvizsgálni
a velünk élő baktériumokat, és kiderült,
hogy körülbelül 1800-féle található meg az
emberi szervezetben, a bőrön, a fülben, az
orrban, a szemben, a genitáliákon és legnagyobb mennyiségben a bélrendszerben,
azon belül is a vastagbélben. Az is kiderült,
hogy a mikrobioma összetétele más-más

OMNi-BiOTiC® metabolic

embereknél jelentős mértékben eltér attól
függően, hogy az illető egészséges, esetleg
valamilyen betegségben szenved, éppen
elhízott vagy lesoványodott, illetve hogy
van-e valamilyen emésztési zavara.
Tehát ma már biztosan tudjuk, hogy az
optimális mikrobioma összetétel módosulása betegségek, kóros állapotok kialakulásához vezethet. Számos betegségben
igazolható már a bélbioma összetételének megváltozása, amelyet sokszor
dysbiosisként említenek. Ilyen betegség
például a fekélyes vastagbélgyulladás, az
elhízás vagy a 2-es típusú diabétesz. Főleg a
környezeti hatások, mint például a környezetszennyezés, a rossz minőségű élelmiszer fogyasztása, antibiotikumok és egyéb
gyógyszerek szedése, sőt az élelmiszerekben jelenlévő antibiotikum maradványok
hatására is módosulhat szervezetünkben
a rendszer, és az egyensúly felborulása számos kóros állapot kialakulását segíti.
A mostani ipari élelmiszer-előállítási
időszakban nagyon nehéz megtalálni a
forrást, amely optimális táplálékot képes
biztosítani. Olyan természetes környezetből származó tápanyag lenne megfelelő,
amely nem tartalmaz például antibiotikumokat, hormonokat, ilyen azonban a
tömegek számára nem elérhető. Azzal
viszont biztosan jót teszünk, ha sok olyan
élelmiszert fogyasztunk, amely jelentős
mennyiségű természetes eredetű baktériumot tartalmaz, ilyen például a kovászos uborka vagy a különféle fonnyasztott
zöldségek. Ma már biztosan tudjuk, hogy
sokkal komolyabb összekapcsolódás van
a bevitt tápanyag és szervezetünk működése között, mint korábban gondoltuk. És
nemcsak arról van szó, hogy milyen káros
anyagok lehetnek a táplálékban, hanem
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A túlsúlyos emberek más baktériumflórával rendelkeznek, mint a karcsú emberek, vagyis az úgynevezett
„firmicutes” baktériumok és túl kevés
„bakteroidetes” baktérium. Fontos,
hogy a firmicutes és a bakteroidetek
között egyensúly legyen. Az OMNiBiOTiC® anyagcserében kifejezetten
kiválasztott baktériumtörzsek korrigálják a bél egyensúlyhiányát.
Természetesen nagyon fontos attól
még a mozgás, diéta viszont szignifikánsan könnyebben megy a fogyás
helyreállított baktériumflórával.

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
hogy fontos szerepe van a tápanyag minőségének is.
De meglehet, hogy a jövőben más területen is hasznát vehetjük majd a bennünk élő baktériumoknak, ugyanis egy
nagyon érdekes összefüggést írtak le a
közelmúltban. Észrevették, hogy bizonyos baktériumcsoportfajta az életkor
előrehaladtával egyre nagyobb százalékban van jelen a vastagbélflórában. Állatkísérletekben mesterségesen kivonták
ezt a baktériumcsoportot az állatok egy
részéből, akik aztán a többiekhez képest
lényegesen tovább éltek. Úgy tűnik tehát,
hogy a bennünk élő mikrobioma az
életkor meghosszabbításához is segítségünkre lehet a későbbiekben.

Életmód

Sportsérülés? Rá se ránts!

A rendszeres sportolás az egészség megőrzésének egyik záloga.
Vagy éppen remek kezdet lehet az egészséges életmód felé.
Tudja-e Ön,
hogy a rendszeres mozgás
• csökkenti a koszorúér-betegség okozta
halálozás kockázatát,
• csökkenti a 2. típusú cukorbetegség,
a magas vérnyomás betegség és néhány
rosszindulatú daganat kialakulásának kockázatát,
• javítja a mentális egészséget,
• erősíti az izomzatot, csontokat, ízületeket,
• javítja a degeneratív ízületi elváltozások
okozta panaszokat,
• segít idősebb életkorban megőrizni a
fizikai képességeket, fenntartani az önálló
életvitel lehetőségét,
• megfelelő étrenddel párosítva hatékony
eszköz a súlyfelesleg kialakulásának megelőzésében és a már kialakult elhízás kezelésében.
Mindezek a kedvező változások már mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás révén is
elérhetőek (pl. 30 perc gyaloglás, legalább
heti 5 alkalommal). Ha nincs egészségi ellenjavallata (pl. bizonyos szívbetegségek),
a nagyobb intenzitású vagy hosszabb időtartamú fizikai aktivitás fokozza a kedvező
élettani folyamatokat.
Mindezen pozitív hatása ellenére sajnálatos módon a lakosság igen nagy százaléka, kb. 60-65% nem végez rendszeres
testmozgást.
A testmozgásnak is megvannak azonban
a maga szabályai, hiszen a szervezett sportolásnak és szabadidős tevékenységeknek
is lehetnek nem kívánt velejárói: a sérülések.

Ismert tény, hogy akik egyszer már
sportsérülést szenvedtek azok nagyobb
arányban szereztek hosszútávon újabb sérüléseket. Nagyon fontos, hogy már első
alkalommal ésszerű lépéseket tegyünk a
sérülések megelőzésének, megfelelő kezelésének érdekében.

Néhány tipp a megelőzéshez:
• Bemelegítés, levezető gyakorlatok
• Táplálkozás: hagyjunk 1-4 órát a táplálék (lehetőleg zsírban szegény, szénhidrátban gazdag legyen) emésztésére a
sportolás előtt
• Megfelelő folyadékpótlás
• Megfelelő felszerelés: cipő, térd-, könyökvédő…
Minden elővigyázatosság ellenére előfordulhat, hogy sportolás közben kialakul
rándulás, izomhúzódás, zúzódás, vagy
túlerőltetjük az izmokat, ízületeket. Ezek
következtében felléphet fájdalmas duzzanat, vérömleny, a támasztó- és mozgató
szervrendszer fájdalmas-gyulladása.

• Illóolajok: fokozzák a vérátáramlást
• Kovasavas timföld: magas nedvszívó
képességgel rendelkezik, így hűsítő hatást fejt ki.
A külsőleg alkalmazandó Pasta Cool
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény tartalmazza az összes itt
felsorolt értékes hatóanyagot, így ha odafigyelésünk dacára lesérülünk, a paszta
használata elősegíti a vérömlenyek gyorsabb felszívódását, a fájdalomérzés, nyomásérzékenység megszűnését, csökkenti
a mozgáskorlátozottságot.
A termék egészségpénztári számlára
elszámolható!
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Magyarországon forgalmazza:

A problémák kezelését hatékonyan segíthetik a következő
hatóanyagok:
• Heparin: a kezelés helyén csökkenti a
hajszálerek áteresztő képességét, megakadályozza a véralvadék kialakulását illetve
annak növekedését, elősegíti a már kialakult vérrög megszűnését, felszívódását.
• Szalicilsav: gyulladáscsökkentő hatású
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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

Életmód

Miért szereti mindenki a Maunawai Pi-vizet,
és miért ez a legjobb szervezetünknek?
Naponta körülbelül 3 liter intracelluláris (sejten belüli) víz újul
meg a szervezetünkben. Ez a reformálás sok energiába kerül a
testnek. Ezért fontos, hogy ezt milyen „alapanyagból” kell elvégeznie. A Pi-víz kivételes forrása annak az ideális víznek, amelyre a testnek szüksége van.
Az éltető víz legfőbb tulajdonságai közé
tartozik, hogy káros anyagoktól mentes,
ugyanakkor nem hiába használjuk a kifejezést „éltető víz, élő víz”. A víznek a szűrési
folyamatot követően is az elsődleges funkciója, hogy éltesse, vitalizálja a szervezetet, így
ehhez elegendő mennyiségű létfontosságú
ásványt kell tartalmaznia. Az ásványi anyagcsere fontos része a biológiai folyamatoknak:
megelőzi az emberi szervezetben az elektrolit-háztartás zavarait és az ásványi anyagok
egy része hasonló szerepet tölt be, mint a
vitaminok.
A MAUNAWAI® vízszűrő rendszer esetében ásványelvonástól és az ezzel járó savasodási folyamattól egyáltalán nem kell tartani.
Az általa nyert víz hegyi forrás minőségű, így
tartós, napi szintű fogyasztásra is kiválóan
alkalmas!
A MAUNAWAI® nem korlátozódik csupán
a fizikai elvárásokra - A szűrés még önmagában nem elegendő!
A szűrési folyamat alatt a víz lassan halad
át rétegről rétegre, így szabadul meg a benne található káros anyagoktól. A káros információk is semlegesítődnek és a folyamat
végeredményeként újra strukturált Pi-víz áll
rendelkezésünkre. A csapvíz először a különleges kerámiaszűrőn halad át, amelynek
pórusai 0,2 μm-esek, így a lebegő anyagot
és baktériumokat is kiszűri. A MAUNAWAI®
filter nem hagyományos aktívszenet tartalmaz, hanem magas minőséget képviselő High-Tech kókuszhéj-aktívszén
granulátomokból áll, amely így alkalmas
az olyan maradványok megkötésére is,
mint pl. a réz, cink, hormonok és antibiotikumok. A további szűrőrétegek feladata,
hogy a már megszűrt víz visszanyerje eredeti természetes struktúráját – ez a folyamat teszi a MAUNAWAI® Pi-vizet annyira
egyedülállóvá.

A MAUNAWAI® víztisztító készülékek központi egységében több
mint 20 különböző, gondosan
megalkotott összetételű kerámiagolyó helyezkedik el, mind előre
meghatározott és a legideálisabb
mennyiségben juttatva az értékes
anyagokat a vízhez.
A porózus, ugyanakkor stabil állapotú kerámia-mátrixot egy speciális és igen költséges folyamat során
állítják elő. Az ősi timföld alapanyag
1000 Celsius fok körüli hevítésével
természetes állapotban és kötött
formában mintegy beégnek, bevésődnek az anyag különböző
tulajdonságai és információi, és a keletkező
elektromágneses hullámok, valamint hos�szúhullámú infravörös sugarak és ioncsere
folyamatok következtében számos erősítő
és gyorsító, szinergikus folyamat játszódik le
A folyamat során a nem illeszkedő (nem
természetes) információk semlegessé válnak és kikerülnek a rendszerből, valamint
visszarendeződik a víz eredeti állapotában
megfigyelhető, klaszteres molekulastruktúrája.
A szűrési folyamat végén kiváló minőségű, káros anyagoktól mentes éltető Pi-víz áll
rendelkezésére, amely szerkezetét tekintve
a sejtjeinkben található sejtvízhez hasonlatos, így szervezetünk optimálisan tudja felhasználni.
A Maunawai Pi-víz előnyei:
Vízvezeték és áram nélkül készül, egészséges és költségkímélő, természetes (gravitációs) szűrési folyamat, nagyon finom
íz - mellékízek nélkül, 80-99%-os szűrési
képesség, 100% gyógyszer és hormonszűrés, pótolja a kiürült létfontosságú ásványianyag-tartalékokat, stabilizálja és védi
a sejteket, segít fenntartani a normális véráramlást és pH-t, segíti a sejtanyagcserét és
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a toxinok kiürülését, gátolja a szabad gyökök képződését.
Készíthető belőle bármilyen étel, ital (pl.:
tea, leves, főzelék), melybe vizet szoktak tenni, kiemeli az alapanyagok aromáját, segíti a
tápanyagok, ásványi sók könnyebb felszívódását, növeli az eltarthatóságot. Sportolás
esetén biztosítja a gyors izomregenerálódást
és a technikai képességek jó kihasználását.
Serkenti a veseműködést így csökken a vesekőképződés. Lassítja az öregedési folyamatokat, a bőrgyógyászati panaszok csökkenhetnek. Nagymértékben növekedhet az anyatej
termelése, ha az édesanya a szoptatás időszakában megfelelő mennyiségű Pi-vizet
fogyaszt.
A növényápolás terén is pozitívak a tapasztalatok. Szoba-növényeink meghálálják a Pivízzel való öntözést, imádják házi kedvenceink, ösztönösen felismerik a PI vizet, így ők is
élvezhetik jótékony hatását.
www.piviztisztito.hu
www.maunawai.hu,
GeoMag Water KFT. - Jancsik Péter
Tel: 06 20 447 1677
Mail: info@piviztisztito.hu

Ajánló
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Kedvenceink

A kedvenceknek is jár a minőség!
- avagy a kisállat natúrkozmetikumokról

Egyre nagyobb az igény, hogy a családtagnak számító házi kedvenceinket is természetes módon, vegyszermentes kozmetikumokkal ápoljuk. Ritka az olyan
gyártó a piacon, aki nem csak minőséget ajánl, de ért is
hozzá. A Napvirág Manufaktúra palettáján a Kedvenc
termékcsalád két szappant és egy mancs krémet kínál
a gazdiknak.

A házi kedvencek szőrének és bőrének is
jót tesznek a természetes alapanyagú kozmetikumok, ha azokat valóban rájuk szabták.
Miért érdemelnének ők kevesebbet? Hiszen
a bőrükön keresztül az ő szervezetükbe is
könnyedén felszívódhatnak a kemikáliák,
mérgező anyagok, és igen, ők is lehetnek
allergiásak. A Napvirág Manufaktúra éppen
ezért az állatok (elsősorban kutyák, macskák, de a lovak számára is tökéletes választás
lehet) igényeihez igazodva fejlesztette ki a
bőrápoló, tisztító hatású, kímélő, „Kedvenc”
névre hallgató, organikus összetevőkből is
álló termékcsaládját.

Egy különleges olaj: a neem
Kétféle szappan érhető el a Napvirág
Manufaktúra webshopjában, melyek ös�szetételükben nem, csak kinézetükben különböznek. Az egyik egy nagyobb szappan,
mely a belefűzött zsineg segítségével a csuklóra illeszthető, így egy pillanatra sem kell elengednünk a kis kedvencet fürdetés közben,
és a szappan sem eshet ki a kezünkből. A
másik egy tenyérbe jól passzoló, mancs alakú szappan, mely nem csak kedves, de hasznos ajándék is egyben. Ami pedig a szappanok összetételét illeti, mindkettő tartalmaz

kókuszolajat, mely
erőteljesen habzik, és
nagyszerűen tisztít,
miközben puhává és
csillogóvá varázsolja
a szőrt. Különleges
összetevője ezeknek
a szappanoknak a jellegzetes illatú neem
olaj, mely egy fantasztikus fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő olaj, s legfőbb tulajdonsága,
hogy parazitaölő hatással is bír. Az ilang-ilang
bódító virágaiból kinyert finom illóolaj pedig
csillogóvá és finom illatúvá teszi a bundát. A
szappanok használata egyszerű, hiszen a benedvesített bőrfelületet vagy szőrt habosodásig mossuk, majd bő vízzel leöblítjük. Fontos tudnunk, hogy a szupermarketekben,
állatkereskedésekben kapható átlagos kutyasamponok esetében sokkal több víz szükséges a bundából való kimosáshoz, mintha
természetes növényi alapanyagú szappant
használnánk. Így azoknak a kedvenceknek,
akik nem szeretnek sokáig a zuhany alatt állni, könnyebb a dolguk, ha a gazdájuk vegyszermentes, az állatok szőréhez, bundájához
kifejlesztett natúr szappant használ, mint
amilyen a Napvirág Kedvenc szappanjai.

Nyáron is szükséges az ápolás
Mivel négylábú barátaink mancsai közvetlenül és állandóan érintkezésben állnak
a talajjal, így azok gyakran sérülhetnek, kirepedezhetnek, és sebesek is lehetnek. Minél
több időt töltenek el változatos terepen,
akár télen, akár nyáron, a kutyák mancsainak belső párnái, körmeik is ki vannak téve
a domborzati viszonyoknak, az időjárás változásainak egyaránt - forró, meleg felületek
nyáron, havas, jeges talaj télen. Éppen ezért
érthető, ha a mancsok is ápolásra szorulnak,
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akár azért, mert felsértette azokat a talaj,
és hámosításra, gyulladáscsökkentésre van
szükség, akár azért, hogy megelőzésképpen ellenállóbbak legyenek, hidratáltan
egészségesek maradhassanak.
A Napvirág Manufaktúra kifejezetten
kutyák és macskák mancsainak ápolására
kifejlesztett terméke a Mancs krém olyan
organikus összetevőkből áll, mint a shea vaj,
és a körömvirág olaj. Az előbbi adja a krém
alapját, mely gazdag A- és E-vitaminban,
erős gyulladáscsökkentő hatással bír, és
erős hidratáló, ápoló összetevő, a körömvirág olaja pedig egy regeneráló, sebgyógyító olaj, melynek a bőrre gyakorolt jótékony
hatása köztudott. Érdemes a nyári időszakban is hetente, kéthetente egyszer bekenni
kedvencünk tiszta, száraz mancsait ezzel a
krémmel, hogy sokáig egészséges, és hidratált maradhasson minden mancs. Hiszen
csak az az állat szaladgálhat boldogan és
önfeledten, akinek a mancsai egészségesek.

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

Kertészkedjünk!

A gyep helyes öntözése

Nem is gondolná az ember,
hogy egy olyan apróság,
mint a gyep öntözése mekkora hatással van az állomány
ellenállóképességének kialakítására és megtartására.

Miért kell öntözni?
Évről évre szárazabb a klímánk, ezért
egyre fontosabb az öntözés, pláne a
nemesgyepek esetén.
De. Az öntözésnek csak a növények igényeihez szükséges természetes csapadékmennyiséget kell pótolnia, nem többet.
Nagyon sokszor találkozunk olyan kertekkel, ahol az öntözési gyakorlat helyreállításával az összes probléma orvosolhatóvá válik.

mas károkat tud elszenvedni: pl. egy hirtelen felmelegedés. Fontos szabály, hogy
a fűmag kelesztési időszaka után nem kell
minden nap öntözni. A nyári melegben
is elegendő heti 2-3 alkalom nagy adagú
vízmennyiséggel.
2. Egyenetlen eloszlású öntözés.
Sokan találkoznak azzal a problémával,
hogy hiába öntöznek rendszeresen, vannak a kertnek olyan részei, ahol kiszárad
a fű. Ennek egyértelműen az az oka, hogy
nem éri kellő mennyiségű víz azokat a
részeket. Ez fakadhat az öntözőrendszer
hibás tervezéséből, vagy abból, hogy más

A 3 legáltalánosabb hiba
az öntözés során:
Legyen az kézi vagy automata öntözőberendezés, egyaránt okozhatja az alábbi
problémákat:
1. Felszoktatott gyökerű pázsit. Az
egyik legnagyobb hiba a folyamatos, vagy
túl gyakori kis mennyiségű öntözés, ami
hozzászoktatja a növényeket ahhoz, hogy
a felszín közelében állandó a nedvesség.
Így a gyökereik nem nyúlnak le a mélyebb
rétegekbe, nem erősödnek meg. Egy ilyen
állomány a legkisebb sokkhatásra is hatal-
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típusú talaj van azon a részen és a vízmegtartás nem kielégítő. A probléma pontos
felismeréséhez ki kell mérni a kertben,
hogy hova mennyi víz jut az öntözés során. És a vízhiányos részek öntözéséhez a
szórófejeken cserélni kell fúvókákat vagy
bővíteni az öntöző automata rendszeren,
illetve nagyobb figyelmet fordítani rá a
kézi locsolásnál.
3. A gombabetegség melegágya.
Elterjedt, helytelen gyakorlat az esti öntözés, ami a gombás fertőzések számára
ideális körülményeket teremt. Ezt egy
edzett ősgyep, vagy egy kiváló kondíció-

Kertészkedjünk!
ban lévő állomány egészen sokáig tudja
tolerálni, de végül megadják magukat. Az
esti öntözés során a felmelegedett földre
juttatjuk ki a vizet, ami szinte azonnal párologni kezd. Az éjszakai levegő azonban
nem engedi felszállni a párát, lenyomja
talajközelbe. A gombák számára ez a nyirkos meleg környezet ideális táptalaj, így
egy gyengébb állományt néhány alkalomnyi esti öntözés után is el tud fertőzni.

Ha már megtörtént a baj
Az első jel a helytelen öntözésre a
stresszhatásokra (forróságra, fagyra, fertőzésekre) történő kisebb-nagyobb állománypusztulás.
Az első és legfontosabb lépés a rossz
gyakorlat megszüntetése. Azaz mielőtt
bármilyen kezelésbe belefogunk, vizsgáljuk meg a probléma okát és változtassunk
majd rajta. Ami legfontosabb, hogy néhány napig ilyen esetben ne is öntözzünk.
Öntözni a legjobb kora reggel, amikor
még a talaj hideg (5-8 óra között, hetente
2-3 alkalommal), így nem fogja a vízpárába burkolni a gyepet. Kézi locsolás esetén
is időzítőkkel részben automatizálható az
öntözés, így egy kis időt nyerünk még a
reggeli pihenésre. Ha nem változtatunk a
rossz gyakorlaton, reménytelen szélmalomharc a gyógyítás.
A fertőzések megállítására a talajjavítók
használata (DCM Antagon és DCM Vivisol),
valamint a növények szerves tápanyagozása nyújt hosszútávú, vegyszermentes
megoldást. Ezek megerősítik a gyep és a
talajélet ellenállóképességét.
Az öntözés mennyiségét mindig az
évszakhoz, az időjáráshoz és a növények
vízigényéhez kell igazítani. Ezért kell az
automata öntözőket is rendszeresen
felülvizsgálni és átállítani. Erről bővebben
a weboldalamon olvashat.
Amikor helyesen öntöz, akkor máris egy
nagy lépést tesz a kertje egészségének
fenntartásáért.
Egészséges, szép gyepet kíván:
Molnár Gábor Éva
a füvesasszony

www.kertfuvesites.hu
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Fűben-fában

Lóretekfa, az igazi csodanövény
Méltán viselhetné a csodafa nevet
is, hiszen az egyenlítő környékén
található növény gyümölcsét
eszik, használják gyógyítási céllal
és még bio-üzemanyagot is létre
tudnak belőle hozni, magvainak
víztisztító képességeiről nem is
beszélve.

Mi is a lóretekfa?
A lóretekfa vagy más néven moringafa
Ázsiában és Afrikában őshonos, nálunk
sajnos kevésbé ismert. Nevezik még tormafának, dobverőfának és csodafának is.
Ez utóbbi elnevezést gyógyító erejének,
hatásának köszönheti, ugyanis nagyon
sokféle betegséget tudnak orvosolni vele.
A fának a levele, a termése, de még a virága is gyógyító hatásokkal rendelkezik.
A fa levelei nagyon értékesek.
A lóretekfa termése, virága, levele és
gyökere kiváló vitamin- és ásványianyagforrás, több mint 80-féle tápanyagot és 40
antioxidánst tartalmaznak, sok bennük a
vas és a kalcium is.
Emellett még A-, B6- és C-vitamint, illetve folsavat, niacint, riboflavint, tiamint,
káliumot, foszfort, mangánt, nátriumot,
magnéziumot tartalmaznak. Ezeken kívül
van még benne zsír, fehérje, szénhidrát és
élelmi rost is. Kiváló antioxidáns-forrás, a
helyi lakosok nagy becsben is tartják, hiszen valóban csodának tartják, hogy en�nyiféle betegséget tudnak gyógyítani a
segítségével.

Tudta, hogy a moringa
– tizenötször több kalciumot tartalmaz, mint egy banán?
– hétszer több C-vitamint tartalmaz,
mint egy narancs?
– négyszer több A-vitamint tartalmaz,
mint a sárgarépa?
– huszonötször több vasat tartalmaz
a spenótnál?
– négyszer több ballasztanyagot tartalmaz a zabnál?

A lóretekfa leveleit
Ázsiában megfőzik,
vagyis leveseket és főzelékeket készítenek
belőle, de salátába is
gyakran belekeverik
és savanyúságként is
felhasználják. Ázsiában gyakran adják a
levelek porított változatát alultáplált gyermekeknek, hiszen
nagyon sok értékes tápanyagot tartalmaz.
A levelek jó szolgálatot tesznek légzőszervi megbetegedések esetén, pépesítve sebeket gyógyítanak vele, a levélkivonatot
pedig fertőtlenítésre alkalmazzák.
Régebben a növény gyökereit is felhasználták, amely kiváló fűszerként funkcionált. Egyes leírások alapján azonban
ma már nemigen fogyasztják a növény
gyökerét, mert kutatások során bebizonyosodott, hogy a fának egyedül ez a része haszontalan, pontosabban mérgező.
Íze hasonlít a torma ízére, innen eredhet
a tormafa elnevezés is.
A virágok legfőképpen kalciumot és káliumot tartalmaznak. A fa ezen részeit párolva vagy sült állapotban fogyasztják. A
virágok baktériumölő tulajdonsággal rendelkeznek, de vizelethajtóként is használ-
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ják, és ezzel orvosolják az epegörcsöket is.
A magokból olajat sajtolnak, amelyet
szintén felhasználnak főzés és sütés során, de a kozmetikai ipar is előszeretettel
alkalmazza és használja fel egyes termékek alkotórészeként. A magnak egyéb
hasznát is veszik a szegényebb országokban. Évente rengetegen meghalnak
a szennyezett ivóvíz miatt, elsősorban a
világ olyan tájain, mint Afrika, Ázsia, ahol
nagy a szegénység, és egész egyszerűen
nincs arra pénz, hogy víztisztító berendezéseket vásároljanak. Kanadában azonban kutatást végeztek a lóretekfa magjával, és megállapították, hogy a mag porrá
zúzva és a vízbe szórva képes elpusztítani
a baktériumok jelentős hányadát. Ezzel
a módszerrel talán elérhető, hogy a fertőzött ivóvíz a jövőben ne szedjen ennyi
halálos áldozatot.
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