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Aktuális

Emléktáblát kap a felmelegedés
miatt elsőként eltűnt gleccser

A csikkektől még a fű sem nő
A talajba kerülő cigarettacsikkek gátolhatják
a növények fejlődését!

Emléktáblát emelnek az első gleccsernek, amelyik
Az Anglia Ruskin Egyetem vezette kutatás azt állapította meg, a globális felmelegedés miatt elsőként tűnt el
hogy a csikkek jelenléte a talajban 27 százalékkal csökkentette a
lóhere kicsírázásának esélyét és 28 százalékkal a szárhosszt. A fű Izlandon, a plakettet augusztusban leplezik le
kutatók.
esetében az előző 10, az utóbbi 13 százalékkal lett kisebb.
Becslések szerint a világon évente 4,5 ezer milliárd csikket
dobnak el, ez a legelterjedtebb műanyagszemét. A legtöbb csikk
bioműanyagból, cellulóz-acetát-szálból készült szűrőt tartalmaz.
A kutatók azt találták, hogy az el nem szívott cigaretták szűrőjének majdnem ugyanolyan a hatása a növények életére, mint
a használt szűrőknek, ami arra utal, hogy a károkat maga a filter
okozza, a dohány égetéséből származó mérgek nélkül is. A filter
lebomlása akár egy évtizedig is eltarthat.
Ez az első tanulmány, amely azt vizsgálta, hogyan befolyásolja
a növények életét a cigaretták maradéka. Cambridge körüli területekről gyűjtöttek mintákat a tudósok, és azt állapították meg,
hogy akár 128 csikk is lehet egy négyzetméteren.
A két vizsgált növény, a perje nevű fűféle és a fehér here fontos takarmány, de elterjedt a városi parkokban, zöld területeken
is. Hozzájárulnak a fajok egészségéhez, a fehér here fontos a beporzó rovaroknak és a nitrogén megkötése miatt is. A csikkek
rontják a lóhere és a fű kicsírázásának esélyét, megrövidítik a
szár hosszát, több mint felével csökkentik a lóhere gyökerének
súlyát

Példaértékű intézkedést hoztak
Amerika egyik repterén
Augusztus 20-tól nem lehet árulni műanyag
palackokba csomagolt italokat a reptér teljes
területén!
Az intézkedés vonatkozik az éttermekre, a kávézókra és az
automatákra is. Azoknak az utasoknak, akiknek vízre van szükségük, újratölthető alumínium- vagy üvegkulacsot kell vásárolniuk, ha nem hoztak saját palackot. A repülőtér területén 100 palackutántöltő helyet alakítanak ki, ahol ingyen lehet szűrt vizet
vételezni.
A San Franciscó-i önkormányzathoz tartozó repülőtér egy
2014-es rendeletet követ, amely megtiltja a műanyag palackok
értékesítését a város tulajdonában lévő ingatlanokon - ezt azonban nem alkalmazták idáig.
A San Franciscó-i Nemzetközi Reptéren évente mintegy négymillió műanyagpalackot értékesítenek.
- A műanyag csökkentése része a nagyobb tervnek, melynek
célja a szén-dioxid-kibocsátás és az energiafelhasználás csökkentése és a hulladéklerakókra kerülő szemét nagy részének kiiktatása 2021-re - mondta Doug Yakel, a reptér szóvivője.
Dubajban és Indiában is bejelentettek már hasonló intézkedéseket, de azokat még nem léptették életbe.
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Az Okjökull az ország négyszáz gleccserének egyike volt, száz
éve még 15 négyzetkilométernyi területet foglalt el Izland nyugati részének hegyvidéki területein, vastagsága 50 méteres volt.
Mára azonban alig egy négyzetkilométerre zsugorodott és kevesebb mint 15 méter maradt a vastagságából, így elvesztette
gleccserstátuszát, és nevéből a jökull, vagyis gleccser szót is, így
ma már csak Oknak hívják.
A houstoni Rice Egyetem kutatói, Andri Snar Magnason és
Oddur Sigurdsson tartják majd a szertartást augusztus 18-án
Borgarfjördurnél.
Az emléktáblán egy jövőnek címzett levél olvasható:

„Az Ok az első izlandi gleccser, amely elveszítette
gleccserstátuszát. A következő 200 évben várhatóan az összes gleccserünk követni fogja ezen az úton.
Ez az emléktábla annak elismerése, hogy tudjuk, mi
történik és mit kellene tenni. Csak ti tudjátok, hogy
meg is tettük-e”.
A dátum alatt a 415 ppm CO2 szavak állnak, amelyek a légkörben az idén májusban mért rekordértékre utalnak: a légkör széndioxid-koncentrációja meghaladta a 415 ppm-et (milliomod térfogatrész).
A gleccser a hivatalos definíció szerint olyan összefüggő, állandó jégtömeg, melynek tömege telente nagyobb mértékben
gyarapszik, mint amennyit nyáron csökken és saját súlya alatt
folyamatosan mozgásban van. Ha ez megszűnik, akkor „holt
jégről”van szó.

Aktuális

Ötvenmillió év is kevés lenne, hogy Mesterséges havazással
az új-zélandi madárvilág kiheverje megmenthetnénk az Antarktiszt
Mesterséges hó ágyúzásával stabilizálni lehetne Nyuaz ember pusztítását

gat-Antarktisz jégtakaróját a Potsdami Éghajlatkutató Intézet (PIK) tudósai szerint. A sokmilliárd tonnányi
hótöbbletet úgy érnék el, hogy az óceán vizét a glec�cserekre szivattyúznák és hóágyúkkal terítenék szét.

Nagyjából 700 évvel ezelőtti, Új-Zélandra érkezése
után az ember és a magával hozott állatok pusztító
kihalási hullámot idéztek elő a helyi madárvilágban. Több mint 70 madárfaj tűnt el.
Az egykorihoz hasonlóan sokszínű madárvilág újbóli evolúciós
regenerálódásához, kifejlődéséhez több idő kellene, mint amen�nyi ideje létezik az emberiség – írja egy nemzetközi kutatócsoport a Current Biology című szaklapban.
A madárvédelmi erőfeszítések ellenére a még meglévő fajok 30
százalékát fenyegeti a kihalás veszélye. A kakapó például néhány
éve csaknem kihalt, mivel veszélyeztetik a patkányok, nyestek,
vadászgörények, macskák és más, az ember által behozott állatok. A kakapók az erdők talajszintjén élnek, ott rakják le tojásaikat
is, és semmilyen védekezési stratégiával nem rendelkeznek.
Mivel a szigeteken eredetileg a denevéreken kívül nem éltek emlősök, a madaraknak nem kellett ilyesfajta ellenségre számítaniuk. Sok itt élő madár ezért röpképtelen, nagy, viselkedése főként
„naiv”,így viszonylag könnyű prédának számítanak – írják a szakértők. A behurcolt állatfajokon kívül a vadászat és a megváltozott
földhasználat is hátrányukra vált.

A kutatók kielemezték az új-zélandi kihalt és még élő madarak
genetikai és fosszilis adatait. Ezután számítógépes szimulációk
segítségével meghatározták, milyen sokáig tartana, míg a szigeteken az evolúció révén újra létrejönne az elveszett sokszínűség.
„Ha azok a fajok, amelyek jelenleg a potenciálisan veszélyeztetett
kategóriába tartoznak, szintén kihalnának, további tízmillió évre
lenne szükség” – közölte a berlini Természettudományi Múzeum.
Mivel Új-Zélandot szigetek alkotják, melyeken a növények és
állatok a világ többi részétől elzártan, zavartalanul fejlődhettek,
különleges madarak otthonává vált. Ilyen például címerállata, a
röpképtelen, éjszaka aktív kiwi.

5

Ehhez a művelethez példa nélküli mérnöki munkára lenne szükség. Mivel ez a világ egyik utolsó érintetlen területe, ezért a beavatkozás jelentős környezeti kockázatot is jelentene. Ezzel megelőzhető
lenne a tengerszint hosszú távú emelkedése a világ sok nagyon nagy
népsűrűségű területén az Egyesült Államoktól Kínáig.
- Az alapvető kérdés, hogy az emberiség feláldozza-e az Antarktiszt
azért, hogy megmentse azt a kulturális örökséget, amelyet a tengerparti városokban építettünk és építünk. A világ legnagyobb metropoliszairól van szó New Yorktól Sanghajig, amelyek víz alá kerülnek,
ha nem teszünk semmit’ - mondta Anders Levermann, a PIK és a
Kolumbia Egyetem fizikusa, a tanulmány egyik szerzője. A nyugatantarktiszi jégtakaró (WAIS) sorsa a Föld klímájának kulcskérdése. Az
olvadás gyorsul és nem lehet megállítani, amíg gyakorlatilag el nem
tűnik - tette hozzá.
A meleg óceáni áramlatok elérték a Nyugat-Antarktisz Amundsentengeri régióját, amely sok olyan gleccsernek ad otthont, amelyek
topográfiájuk miatt labilisak. Víz alatti olvadásuk felgyorsította a jégfolyamok zsugorodását.
Jelenleg itt a legsúlyosabb a kontinens jégolvadása, mely egyre
nagyobb mértékben járul hozzá a világ tengerszint-emelkedéséhez.
- Modelljeinkkel azt kutattuk, mivel akadályozhatnánk meg a jégmező összeomlását, és növeltük a hóesést ezen a nagyon labilis területen. Azt találtuk, hogy rengeteg hóval tényleg stabilizálni lehet a
jégtakarót. A gyakorlatban ez gigantikus mennyiségű víztömeg áthelyezésével járna: az óceánból kellene kiszivattyúzni és a jégmezőre
hóágyúzni néhány százmilliárd liter vizet néhány évtized alatt - tette
hozzá.
Ahhoz, hogy felemeljék és sótalanítsák a tengervizet, valamint működtessék a hóágyúkat, több tízezer modern szélerőmű energiájára
lenne szükség.
- Ha ezt a hatalmas szélturbinafarmot és minden más infrastruktúrát felépítenénk az Amundsen-tengeren és rengeteg tengervizet szivattyúznánk ki, azzal tönkretennénk ezt az egyedülálló, érintetlen természeti értéket. A zord antarktiszi éghajlat miatt nehéz megjósolni
a technológiai nehézségeket - magyarázta - A tanulmány nem vette
figyelembe az emberi tevékenység okozta jövőbeli globális felmelegedést, tehát ennek az óriási vállalkozásnak csak akkor lenne értelme,
ha a párizsi klímaegyezményt betartanák és gyorsan csökkentenék a
szén-dioxid-kibocsátást.

Életmód
Mit jelent valójában a mediterrán
diéta? Mik az alapjai? Miért alkalmazzák vilálgszerte akkora sikerrel? Mindezekre választ kaphatsz
cikkünkből.

Először is tegyük helyre a dolgokat! Pontosan mit is jelent ez a kifejezés? Sokak azt
hiszik, ez egyfajta fogyókúra, amivel gyorsan megszabadulhat felesleges kilóitól az
ember. Ez ebben a formában nem igaz!
Mediterrán szó alatt általában a Földközitenger melletti országokat értjük, mint pl.
Spanyolország, Olaszország, Görögország.
A diéta szó (görög: diaita) jelentése élemód
(étkezési forma). Spanyolul (dieta) fordíthatjuk így is: evés, étkezés, ebéd.
Összefoglalva: Mediterrán életforma!
Alapjai a friss zöldségek és gyümölcsök,
az extra szűz olívaolaj, a teljes kirőlésű gabonák, a tengeri halak, a fehér húsok,a
mozgás, a stresszmentesség, na meg egy
kis sziesta és fieszta.
Kutatások bizonyítják, hogy a mediterrán
országokban élők között kevesebb a szívés érrendszeri, valamint a krónikus betegségekben szenvedők száma. Csakúgy mint
a daganatos és mentális betegek száma is
alacsonyabb.

Miért jó és miért alkalmazzák
annyian?

Elsősorban mert ez a legegészségesebb
táplálkozási forma, melynek rengeteg kedvező élettani hatása van. Másrészt mert
könnyen követhető és betartható, csak kicsit oda kell figyelni, mit mikor és hogyan.
Lényege a kiegyensúlyozott, tudatos és
mérsékelt táplálkozás, mely a változatos étrenddel párosítván igazán finom, izgalmas
és élvezhető. Bárki alkalmazhatja egy egész
életen át. A legjobb ha már erre neveljük
gyermekeinket, hisz egészségük a legfontosabb kincs számunkra. Sokan meghátrálnak, mondván a minőségi alapanyagok
drágák. De gondoljunk csak bele, hosszú
távon megéri, mert betegnek lenni még
drágább és fájdalmasabb.
A mediterrán diéta tele van finom fogásokkal és ínycsiklandozó ételekkel, melyet
milliók élveznek nap mint nap.

Mire figyeljünk oda!

- Próbáljunk naponta ötször étkezni. A
reggeli, ebéd és vacsora közé iktassuk be a
tízórait és az uzsonnát mint a gyerekek.

Mediterrán diéta

- Fogyasszunk minél több friss- és idényzöldséget, gyümölcsöt, amik nyersen a legegészségesebbek, hisz akkor van bennük a
legtöbb vitamin.
- Teljes kiőrlésű gabonából készült pékárut és tésztákat vegyünk. A durumliszt
kifejezetten ajánlott, a belőle készült étel
gazdag rostban, vitaminban és ásványi
anyagban.
- Zsiradékként használjunk jó minőségű
extra szűz olívaolajat, mind főzéshez, mind
nyersen. Csökkentsük minimálisra az állati
eredetű zsíradékokat és a vajból is csak minőségit vásároljunk.
- Tejtermékek közül nyugodtan együnk
sovány sajtokat és joghurtokat, főleg natúr
változatban.
- Hetente 2-3 alkalommal fogyasszunk
tengeri halat, mely gazdag omega-3 zsírsavban.
- Csökkentsük a vörös húsok fogyasztását
heti egy alkalomra, és növeljük a fehér húsokét, mint a csirke, pulyka, nyúl.
- Fogyasszunk minél kevesebb cukros
ételt.
- Szomjunkat agyoncukrozott üdítők helyett csapvízzel és ásványvízzel csillapítsuk.
- Mérsékeljük az alkohol fogyasztását, de
ha már választani kell, akkor mindenképpen
egy jó minőségű vörösbort válasszunk.
- Nassolós pillanatokra válasszunk olajbogyót vagy olajos magvakat és dióféléket.
- A hüvelyes alapanyagú ételek rendszeres fogyasztása is fontos, legalább hetente
kétszer. Nem csak tartalmas levesek, hanem
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finom és friss saláták is készíthetők belőle,
melyek kívánatosabbak a nyári melegben.
- Hetente legalább 3-szor mozogjunk egy
kicsit, minimum 30 percet. Lehet az egyszerűen egy kis bringázás, úszás vagy intenzívebb gyaloglás.
- Ha tehetjük, sziesztázzunk egy fél órácskát, ha máskor nem, hétvégén.
- Próbáljunk meg kicsit nyugodtabban és
stresszmentesebben élni, melyet a környezetünk is meghálál majd.
- Együnk lassan és nyugodtan, jól megrágva ételeinket, és élvezzük annak minden
percét. A legjobb családi vagy baráti társasággal egy kellemes beszélgetés közben.
Ahogy azt már említettük, a mediterrán
diéta egy életforma, ami egész életre szól,
ezért ajánlatos apránként beiktatni, pl. hetente egy új dologgal. Kezdjük a legegyszerűbbel és szerezzünk be jó minőségű
olívaolajat az OLIVAR.HU-nál!
Semmi sem tiltott, de ami egészségtelen
azt csökkentsük a minimálisra.
Hosszú távon ezzel az életformával ideális testsúlyt érünk el, mely tartós és nem
igényel időközönkénti szigorú fogyókúrákat sem.

WWW.OLIVAR.HU

Olívaolaj online szaküzlet,
és spanyol különlegességek

Egészség
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Készíts otthon joghurtot!
Joghurtot – hűtőszekrény híján –
több ezer éve fogyasztottak őseink,
és már ők is tudták, hogy mennyire jó hatással van a szervezetünkre.
Dúskál a jótékony baktériumokban,
segíti a bélműködést, erősíti az immunrendszert és még a szív-, illetve
az érrendszeri megbetegedések kockázatát is csökkentheti. Mindezek
mellett tele van kalciummal és fehérjével. A szépségápolásban is egyre nagyobb szerephez jut, a joghurtos krémek hidratálják és táplálják
bőrünket.

Sokan talán el se tudják képzelni, hogy
mennyire egyszerű otthon előállítani joghurtot, kefirt, tejfölt. Valószínűleg azért
tűnik bonyolult folyamatnak, mert valami
„baktérium micsoda” kell hozzá, ami erjed
és fermentáló készülék. Ezektől a kifejezésektől szinte már-már olyan, mintha
legalább kémikusnak kéne lennünk egy
pohár joghurt elkészítéséhez, pedig erről
szó sincs.
Ha erjesztett ételekről van szó, akkor még
mindig inkább előbb vesszük meg a boltban, minthogy magunk készítsük el. Persze,
könnyebb levenni a polcról a készterméket
és hazavinni, mint otthon megcsinálni. Hiszen annak, amit a kosárba teszünk, tetszetős a csomagolása, szép a színe, és házilag
elkészíteni egyébként is sok idő, plusz munka, úszik a konyha és még csak nem is lesz
olyan finom. Vagy mégse?

A frissen készült házi joghurt, tejföl,
kefir nem csak finomabb a bolti változatnál, de nincs benne semmilyen hozzáadott adalékanyag, ízfokozó, színesítő, stb. Állaga selymes, krémes lesz, az
ízekkel kedvünkre kísérletezhetünk, saját
ízlésünkre alakíthatjuk, nem mellesleg
jóval olcsóbb, ha magunk készítjük el. A
Vegital fermentáló készülékkel és a DYI
(Do It Yourself = Csináld Magad) baktérium kultúrákkal gyerekjáték otthon erjesztett ételeket készíteni. És még kevesebb
szemetet is gyártunk vele. Gondoljunk
bele, mennyi műanyagot dobunk ki 1 dl
joghurtért!
Aki tejérzékeny, annak sem kell csüggednie, hiszen pillanatok alatt elkészítheti
a tejmentes italát és erjesztett ételét is.
A Vegital termékeiben pont az a jó, hogy
az italkészítővel elkészítjük a vágyott növényi italt – pontosabban a „tejszínt” –
majd a fermentáló készülék és egy kevés
baktérium kultúra segítségével másnapra
kész is a jól behűtött „joghurt”,” kefir”, „tejföl”. Nyáron, pedig akár joghurt fagyit is
készíthetünk, ami szuper frissítő lehet az
egész család számára a kánikulában.
A hűtővel ellátott fermentáló készülék multifunkciós, ezért alkalmas - akár
tej alapú, akár tejmentes - joghurt, tejföl,
kefir fermentálására, valamint erjesztett
italok (szójaszósz, rizsbor), erjesztett zöldségek (savanyú uborka, káposzta, retek,
kimchi) és gyümölcsök elkészítésére is.
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Hiszen tudjuk, a házi készítésű mindig
finomabb és egészségesebb a gyárilag
előállítottnál!
Készülékeinket, alapanyagainkat és a
jól bevált a baktérium kultúrákat megtalálod a Vegital webáruházban, sőt most
újdonságokat is hoztunk, amelyek igazi
különlegességnek számítanak hazánkban:
• DIY joghurt kultúra,
• DYI natto kultúra,
• DIY kimchi kultúra,
• és hamarosan a rizsbor kultúra is elérhetővé válik.
Rengeteg kipróbált recepttel, tippel,
ötlettel várunk minden érdeklődőt a
Facebookon elérhető, „Vegital, ahogy
mi szeretjük” zárt csoportban. Ez a népszerű csoport a növényi italkészítés jó
hangulatú, baráti hangvételű, aktív klubja, amely nagy segítség a kezdeteknél és
komoly támogatást nyújt a folytatásban.
Weboldal: www.vegital.hu
Facebook: www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Zöld megoldások

Tippek a zero waste életmódhoz
Ha most ismerkedsz a hulladékmentességgel, az alábbi tippek a segítségedre lehetnek.
Fontos azonban már az elején megjegyezni, hogy tévhit, miszerint a hulladékcsökkentés egyenlő a szelektív hulladékgyűjtéssel. Bár ez is nagy jelentőséggel bír, és ha idáig nem szelektáltál, akkor a szemetesedbe kerülő hulladékmennyiség közel
harmadának búcsút inthetsz így, a hulladékmentességre való törekvés ennél sokkal előbbre mutató megoldást nyújt. Az elsődleges cél nem a meglévő hulladékmennyiség csökkentése, hanem
az, hogy ne is keletkezzen hulladék!

Íme 10 tipp, amelyek betartásával
sokat tehetsz környezetedért és magadért:
1. Káros anyagokkal teli tisztítószerek helyett válassz környezetkímélő alternatívákat!
2. Műanyag fogkefédet cseréld bambusz fogkefére!
3. Egyszer használatos zacskók helyett használj hálós zsákokat!
4. A boltban kapható szószokat (pl. humusz, padlizsánkrém)
készítsd el otthon!

5. Ne vásárolj PET-palackba csomagolt vizet vagy üdítőket, inkább legyen nálad mindig a kulacsod!
6. Mindig legyen nálad saját pamut bevásárlószatyrod!
7. Igyekezz csomagolásmentes vagy nagy kiszerelésű termékeket vásárolni!
8. Ahol csak lehet, közlekedj gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedési eszközökkel!
9. Ha nem tudod kiiktatni a szívószálakat, válassz bambusz
vagy rozsdamentes acél anyagút!
10. A növényi tejeket ne boltban vásárold meg, hanem készítsd el otthon!

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

Papagáj-becsinált Vérynél
- Parbleu! - mondta türelmetlenül Pierre
de Pompier márki, és csöngetett az ügyeletes szobalánynak.
Mikor belépett a szőke Yvette a pohár
pezsgővel és egy tálca süteménnyel, a
főúr rögvest tudta, hogy szerda van. De
most, Pierre valahogy nem kívánta süteményt, mert megérkezett Lady Mary
Motherhood of Bottomfield Londonból.
Pedig azt remélte, sose látja viszont.
A Lady lehevert a rekamiéra, s szótlanul
fixírozta a pimasz Pierre-t, akinek volt pofája meglépni a családi ékszerekkel; őnélküle! - Holott együtt akartak szökni.
Csak azért, mert Mary bátyja, a hidegmeleg, büszke Lord Archibald, szélhámosnak vélte a márkit, és kitiltotta a palotából. Pedig már csak a gyémánttal kivert
ládikából is gazdagon turbékolhattak volna Pierre-el mindhalálig; nem beszélve a
láda tartalmáról.
Mary legjobban Matilda ősanyja, Hódító Vilmosné arany zseb-napóráját sajnálta, amit át lehetett állítani a téli időszámításra. Ezt az ereklyét már hétszáz
éve anyai ágon az elsőszülött lány örökli.
A Lordok Háza kérte is, hogy a Towerben
őrizhessék, mint nemzeti kincset.
- De most nincs helye az érzelgősségnek! Megfizet a márki! – mormogta
a Lady, és nem tévesztette meg Pierre
hanyag testtartása. Tudta, a férfi szégyelli magát; s nem csak azért, mert gyáván
megfutott a kastélyból bátyja elől. De
most nem térhet ki Pierre a vallomás elől!
Megszökni se tud tőle, mert a porosz ostromgyűrű hónapok óta bezárult Párizs
körül.
Már sokan éhen haltak a sikátorok mélyén vagy a padlásszobák magányában.
Várható, hogy hamarosan kapitulál a főváros, hiszen III. Napóleon már szeptember óta fogságban van egy kasseli kastélyban. Persze Bismarcknak van ideje várni...
Na meg pénze se lehet a házasságszédelgő Pierre-nek, hiszen az ékszereket
nem tudja értékesíteni. Aztán Londonban
a kötvényekbe fektetett vagyonát és az
agáristállóját is elkobozták, mert csalt az
Epsomi Derbyn.
Ugyanis a pónilovak versenyén az egyik
nagy növésű agarát indította pici paripának maszkírozva; nem csoda, hogy megnyerte a nagydíjat. Csak a díjkiosztáson

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
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Novella
derült ki a csalás, mikor a márki lova véletlenül meglátott egy macskát…
- Vagy mégis lenne Pierre-nek készpénze? - A Lady egy kicsit meghökkent a belépő szobalány láttán. - Honnan szerzett
a márki süteményt? Hiszen az egy marék
aranyba kerül!
Az ostromzár elején a városnak volt
még pár napra élelmiszer-tartaléka a lakosság ellátására, de ahogy teltek a napok, lassan már morzsányi sem akadt a
boltokban, még az egereknek sem.
A kormány rögtön összeült, és egy bőséges munkaebéd után elhatározta, hogy
kiméri a népnek az állatkert lakóit.
Másnap már elefántok rotyogtak apróra
vágva a gulyáságyúkban. Azért a nemzet
nem tagadta meg magát; a franciákra oly
jellemző galantériával a legnagyobb elefántbika nemzőszervét elküldték Moltke,
porosz főgenerálisnak, hogy tegye oda,
ahova akarja…
Az állatkertből meg egyre csak fogytak
a lakók. Pláne, mikor néhány börtönőr
átterelte a zebrákat a fegyházba, s evvel
megoldották az elítéltek élelmezését. De
végül, amikor elfogyott az utolsó gödény
és a legapróbb búbos bankája is a városnak, már nem volt többé mit osztani.
Akkor fájó szívvel meggyászolva, sorra
kerültek a család szerettei; az ebédlőasztalon ott gőzölögtek a hűséges kutyusok,
és az ennivaló aranyos cicák. Már ahol
még voltak…
A kóbor állatok már rég eltűntek Párizs
utcáiról. Patkányt persze mindenki foghatott doszt, csak sajnos a húsa undorító volt. De mikor néhány élelmes hentes
fűszeres kolbászt készített belőlük, szinte
azonnal közkedvelt csemege lett a bisztrókban. Jól csúszott rá a vörösbor.
Yvette miután kitöltötte az italt, hamar
kihátrált, mert meglepte a Lady jelenléte.
Ugyanis szerdán a munkaidőben csak falatnyi köténykét hordott...
A márki zavartan köhintett, de állta a
Lady fürkésző tehén-tekintetét.
- Ön lopta el a nyakékemet, Pierre? kérdezte Mary csendesen, de szeme sarkában már keresve sem csillogott a bujaság fénye. Messziről a Bastille tér felől
néha szórványosan puskalövés dörrent,
ami le-leszedett egy kujtorgó kandúrt a
háztetőről; s a kövezeten csak egy tompa
puffanás tett pontot a macskasikolyra. Ragunak még kitűnő, gondolhatta a szerencsés vadász.

A társalgóban már
fel sem figyeltek a
megszokott zajra.
- Én nem loptam
Milady, hanem csak
magamhoz kaptam
a nadrágomat, mikor bátyja ránk törte
az ajtót. Így is csak
futtában tudtam felvenni, mert a Lord
többször is utánam
lőtt. A nyakéket meg
csak emlékül vettem
magamhoz,
hogy
magányomban éjjeli vigasztalómként
szagolhassam. Hiszen még most is
érezni rajta keble
pézsmaillatát.
- Akkor mért nem
a bugyimat vitte?
A lényeghez is közelebb van -, húzta el a száját Lady
Motherhood. - És
az ékszeres ládát is
szagolgatni kapta a
hóna alá?
- Nem, Mary, a jövőnket akartam biztosítani vele. Hiszen
egyedül el sem tudnám adni. De hogy
bebizonyítsam, hogy
még mindig szeretem, és ártatlan, tiszta a szívem, nagyon
kérem, fogadja el a vacsorameghívásomat
a Véryhez.
- De hiszen az éttermek már rég bezártak.
- Igen, de a három legnagyobb restaurant titokban fogad. De azt is előjegyzésre. Már csak az is öt Louis d’or -ba kerül,
hogy az ember felkerüljön a listára. Tegnap végre értesítettek, hogy ma estére
engem is fogadnak egy vendégemmel.
A Chef de cuisine beszerzett egy kastély
áráért néhány ínyenc ritkaságot. Például
ma olyan papagáj-becsinált lesz a műsorlapjuk szerint, hogy mielőtt kopasztani viszik a madarakat, még hét nyelven
kívánnak jó étvágyat; persze jiddisül is.
Aztán a következő fogás a török szultán
macskájából lesz: ragú, orientál szósszal,
majd húsz darab sült galamb, Poroszország legjobb repülő-postásaiból.
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- De márki, hát magának még van
készpénze!?
- Aranyrudak az ágy alatt. Meg tízdekás
apró-kockák, váltani. Ugyanis eladtam
egy négyárbocos hadihajót.
Mary csodálkozva nézett de Pompier-re
és kellemesen meglepődött. Még ő nyer
az üzleten -, mosolygott magában. Éppen
válaszolni akart, mikor dulakodás zaja tört
be az előszobából, majd beszaladt Yvette,
de most nem törődött azzal, hogy még
a köténykéjét is elhagyta. Három francia
tiszt nyomult be mögötte. A rangidős százados a márkihoz lépett:
- Letartóztatom hazaárulásért! Elkaptuk
az összekötőjét az ön jelentésével, amit a
porosz kémelhárító ezredesnek, Wilhelm
Stiebernek küldött.
- De én ártatlan vagyok, siránkozott a
megdöbbent márki. Nem is tudok poro-

Novella
szul. És azt az urat sem ismerem, akit volt
szíves említeni. Az ékszerládát beismerem, meg egy négyárbocos iskolahajót
is eladtam, ami a tengerészeté volt, de
sohasem voltam hazaáruló.
- Az minket nem érdekel, hogy csaló,
szélhámos, meg, hogy álnéven él, de
kémkedésért kötél jár. Adja ide a páncélszekrénye kulcsát! A tartalmát lefoglaljuk.
A megszeppent főúr mi mást is tehetett? Utasította a szobalányt, aki újra vis�szakötötte a köténykét, hogy adja oda a
bal fiókból a kulcsokat a századosnak. A
két másik tiszt időközben megbilincselte a márkit, és kivezették a palota előtt
álló kocsihoz. Még le se ültek, de már
nekilódult a két gyanúsan kövér paripa a
belváros felé. A kihalt utcákon még egy
darabig visszhangzott a pacik vidám patkócsattogása a közömbös macskakövekről. Ahogy elvitték a márkit, Lady Mary
azonnal csomagolt. Különösen ügyelve
az ágy alatt rejtőző aranyrudakra.
Mióta a két tiszt Pierre-t magára hagyta egy asztallábhoz bilincselve a folyosón, azóta senki sem szólt hozzá. Az
egyik irodaablakból füst gomolygott ki a
szabadba. Ott iratokat égettek.
Az épület lassan kiürült, csak néhány
ember hordta még a ládákat és a csomagokat az épület előtt váró fogatokra.
Az egyik hivatalnok belebotlott a márki
láncába, hogy végigesett a padlón, és a
ládájából egy ezüst étkészlet szóródott
szét az olajos padlón.
- Maga meg mi a fenét ücsörög itt az
útban? A poroszokra vár? Hordja el magát! - ordította az irodista. Káromkodva
kioldotta a fogoly bilincseit, és fenékbe
rúgta, hogy a márki legurult a lépcsőn. A
bejáratnál majdnem leverte a lábáról a
belépő szobalányt.
- Él, drága Pierre! - sikongta Yvette, és
örömébe az őrgróf fülébe cuppantott,
hogy majd belesüketült.
- Mindent elvittek a páncélszekrényből! - sugárzott a lány arca, és mosolygott a márkival.
- Persze abból, amit a bal fiókból kapott
kulccsal nyitottak.
- Ez remek! Akkor most összecsomagolunk a jobb kulcsos páncélszekrényből, és
este irány Bukarest. Téged is viszlek.
- Igenis atyám - mosolygott Yvette.
A férfi felkapta a fejét.
- Mit mondtál kedvesem? Még mindig
cseng a fülem.

- A kapitány azt mondta, hogy ön
Széppatkóshy László nuncius, és még
mindig keresik, mert tíz éve kirabolta a
püspöki palota pénztárát.
- Hülyeség lányom, csak hadd mondja.
Túl jó a fantáziája annak a tisztnek. De
most vacsorázni megyünk Véryhez.
Este későn egy fekete hintó robogott a
Balkán felé. A pár nem fázott, mert összebújtak a medvebunda alatt. Na meg tüzelte őket a Vérytől hozott konyak.
Ugyanebben az időben Párizstól a nyugat felé vezető országút már kihalt volt,
mert kevésnek volt kedve éjjel utazni a
januári havat kavaró szélben. A lovaknak
meg pláne nem. Calais felé egy országúti
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csárda fészerében már kora estétől egy
utazóbatár szunyókált. A lovak még beszélgettek egy darabig a jászol mellett, de
aztán elaludtak a fáradtságtól.
Fent Mary szobájában jókedvűen mulatozott egy kisebb úri társaság. Folyt a
pezsgő és a bor, és gyöngyözve kacagott
a szép szívű Mary, mindaddig, míg a hölgy
kebelbarátja viccből meg nem kaparta a
vadászkésével az egyik aranyrudat. Tényleg szép feketén fénylett alatta a vas.
- Senki se mondja, hogy egy Lady nem
tud úgy káromkodni, mint egy utcanő…
Kisslaki László

Ajánló
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Fűben-fában

Jelentős lépesek történnek az orvosi
marihuána legalizálását illetően!
2020-ban úgy tűnik, hogy a kannabisz végül megkapja azt a nemzetközi jogi besorolást, amely megszabadítja a növényt a jogalkotás bilincseitől. Ezek a törvényi előírások akadályozták meg azokat a kutatásokat, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a kannabisz növény visszakerülhessen méltó helyére a medicinában.
Az Egészségügyi Világszervezet kábítószer-függőséggel foglalkozó szakértői
bizottsága (ECDD) nemrég bejelentette a
kannabiszra vonatkozó hivatalos ajánlásait
a Kábítószer Bizottság (CNC) tagállamainak.
A bizottságnak a tavalyi év végén kellett
volna közzétennie megállapításait, ám a benyújtott bizonyítékok összetettsége miatt
meghosszabbítást kértek.
Az ajánlások között kulcsfontosságú a
kannabisz eltávolítása a kábítószerekről
szóló 1961. évi egységes egyezmény legszigorúbb cikkelyéből (IV), amely eddig a
fentanil-analógok, a heroin és más opioidok
mellett listázta be a kannabiszt. Az ECDD
tarthatatlannak találta a meglévő osztályozást, mivel a kannabisz nem okoz közel sem
olyan káros hatásokat, mint a IV. cikkelyben
szereplő egyéb anyagok, és komoly terápiás potenciált mutat a fájdalom és más
egészségügyi állapotokban, például az epilepsziában és a sclerosis multiplexhez kapcsolódó görcsök gyógyításban.
A kannabidiol készítmények közül
a CBD-t már most sem sorolják a fenti
körbe.
A bizottság elismerte a CBD
(Cannabidiol) biztonságát és hatékonyságát, mint a kenderben található nem mérgező kannabinoidot.
Egy korábbi felülvizsgálatában az ECDD
úgy döntött, hogy a CBD-t nem szabad a kábítószer-ellenőrzési egyezményekbe foglalni, annak biztonságossága, a mérgezés hiánya vagy a visszaélés lehetőségének hiánya

miatt. Miközben a bizottság a tisztított CBDgyógyszerekre, például az FDA által nemrégiben jóváhagyott Epidiolexre utal, elismerte, hogy a tisztított CBD-kivonatokban
található THC-nyomok (mint például az
Epidiolex 0,15% THC-je) nem jelentenek
függőség vagy visszaélés veszélyét.
A teljes spektrumú CBD olajok kevesebb mint 0,2% THC tartalommal – nem
állnak a továbbiakban ellenőrzés alatt.
A világ minden tájáról táplálék-kiegészítőként értékesített teljes spektrumú CBDolajok alkalmazhatóságát szintén jóváhagyták. A bizottság javasolta a lábjegyzet
felvételét a kábítószerekről szóló 1961. évi
egységes egyezmény I. jegyzékébe, amely a
következőképpen szól:
„Az olyan készítmények, amelyek
túlnyomórészt kannabidiolt és legfeljebb
0,2% delta-9-tetrahidrokannabinolt
tartalmaznak, nem tartoznak nemzetközi
ellenőrzés alá.”
Ennek komoly következményei vannak,
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az
Egyesült Államokban, ahol a CBD továbbra is az 1. jegyzékben szereplő veszélyes
anyagként van besorolva, a WHO korábbi
megállapításai ellenére.
Egy másik pozitív lépés, hogy javasolták
a kannabisz kivonatok és tinktúrák eltávolítását az 1. jegyzékből. A bizottság elismeri,
hogy sok CBD-ben gazdag kivonat csekély
pszichoaktív hatású és számos terápiás előnye van.
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Mi a következő lépés?

A kannabisz tilalmának több mint 50 éve
után a WHO legutóbbi eredményei érthető
izgalom hullámot jelentettek a kannabiszés kender közösségekben. De még mindig
vannak olyan pontok, amelyeket tisztázni
kell és át kell alakítani a szabályozását. Az
ajánlásokat a tagállamoknak meg kell szavazniuk a közelgő, az (CND) ENSZ 2020.
márciusában tartandó 63. ülésén. Az iparág
bennfentesei azt várják, hogy a legtöbb a
WHO tagállam (53 kiválasztott, köztük hazánk is) jól átgondoltan fog szavazni.
A kannabisz ezen újraszabályozása és
terápiás értékének elismerése remélhetőleg aláássa azt az elavult álláspontot,
amely az ENSZ pontatlan szabályozását
használta az orvosi kannabisz legalizálása
megtagadásának igazolására.
Tehát, ha az év első hónapjaiban ez megtörténik, akkor a 2020-as év a világ minden
táján zöldebbnek tűnik, mint valaha. Remélhetőleg ez hazánkban is új fejezetet nyit
és a kormányzat nekilát a kannabisz és az
orvosi marihuána legális használata lehetőségeinek törvényi szabályozásához.
További információkat talál:
www.drcbd.hu oladalamon

Orvosi tanácsok:
Dr Várnagy Emese aromaterapeutától
emese.varnagy@cibdolinfo.hu

Bio-logikus

BIOgyümölcsöt minden mennyiségben!
Múlt hónapban a BIOzöldségekről
írtunk, most következzék a
BIOgyümölcsök dicsérete.
A gyümölcsöket sokáig inkább csak csemegének tekintették. Később, a vitaminok
felfedezésével felértékelődtek, hiszen a gyümölcsök kiváló vitaminforrások. Idővel arra is
rájöttek, hogy emésztésünk csak kellő men�nyiségű rost bevitelével működik megfelelően, ebben pedig a gyümölcsök úgyszintén
bővelkednek. Telt-múlt az idő és további értékes anyagokat (fitovegyületeket) fedeztek,
illetve fedeznek fel bennük, amelyek sokoldalúan védik egészségünket. Ahhoz azonban,
hogy ezeket az előnyöket maradéktalanul
élvezhessük, a BIO termesztésűt kell választanunk.

Hogyan termesztik a
BIOgyümölcsöt?

Természetesen az ökológiai gazdálkodás
előírásainak megfelelően. A legfontosabb a
fogyasztó szempontjából, hogy műtrágyák
és szintetikus növényvédő szerek nélkül. A
növények „teljes értékű táplálékot” (trágyát)
kapnak, így van miből felépíteniük éltető
anyagaikat. Szintetikus növényvédő szerek
nem használhatók biogyümölcsösben, ezért
azok maradékát és bomlástermékeit sem
kapjuk meg kéretlenül.

Tudta, hogy a nem BIO almát évente
akár 10-20 alkalommal is permetezhetik
gombaölő és rovarölő szerekkel? Ehhez
jöhet még némi vegyszeres gyomirtás.
Sajnos, a vegyszerek nem bomlanak le
illedelmesen dolguk végeztével, hanem
bejutnak a talajba, az ivóvízbe és benne
maradnak a gyümölcsben.

Méregkeverők kíméljenek!

A sikeres biogazdálkodás ott kezdődik,
hogy a környezeti adottságokhoz igazodva választunk fajt és fajtát, mégpedig olyat,
amelyik kevésbé, vagy egyáltalán nem érzékeny a betegségekre.
Induljunk ki abból, hogy van egy jó helyre,
jó fajtából telepített gyümölcsös és a gazdának nem áll szándékában méregkeverőként
praktizálni. Hogy védhető meg vegyi hadviselés nélkül a gyümölcsös a betegségektől és
a kártevőktől?

A növények - az emberekhez hasonlóan
- az éhezéstől és a túltápláltságtól egyaránt
gyengülnek. Ha túl sok tápanyagot kap a
növény, a szövetei lazák, vizesek lesznek, a
gombabetegségek könnyen fogást találnak
rajtuk, míg ha kevés a minőségi táplálék,
akkor életfolyamataik károsodnak, a termés
mennyisége csökken, minősége romlik. Egy
biogazdaságban nagy hangsúlyt fektetnek
a kiegyensúlyozott, természetes anyagokra
alapozott tápanyag-utánpótlásra.

Ellenségem ellensége
a barátom!

A biogyömölcsös részben önszabályzó
rendszer, ahol a kártevők dinamikus egyensúlyban vannak az őket felfalókkal. Sajnos, ez
kisebb-nagyobb időbeli eltolódással szokott
megvalósulni, vagyis a károsítók felszaporodása után csak pár nappal-héttel érkezik a
felmentő sereg. Mi magunk leginkább azzal
tudunk a ragadozók kedvére tenni, ha élni
hagyjuk őket. Nem vegyszerezünk, átengedünk számukra egy kisebb cserjés-virágos
területet a tábla szélén, esetleg mesterséges
odúkat és rovarszállókat helyezünk ki.

A BIOgyümölcsöst
nem permetezik?

De igen! Bár a BIOgyümölcsök védelmében (is) elsődleges szempont a megelőzés,
szükség esetén használhatók a biogazdálkodásban engedélyezett készítmények. Rendelkezésre állnak például növényi kivonatok
vagy olyan baktérium és vírus készítmények,
amelyek csak egyes rovarokra jelentenek
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veszélyt. Az olajos szerek beborítják a szívó
kártevőket, így azok elpusztulnak. Az elemi
kén és a réz egyes sói igen régóta használt,
biztonságos, felületről lemosható anyagok.

BIOgyümölcsöt az Ökopiacról!

A magyar biogazdák rengeteg féle-fajta
biogyümölcsöt kínálnak. Várjuk szombat
délelőttönként a Biokultúra Ökopiacra, ahol
kedvére válogathat a BIOgyümölcsök között
is. Értesüljön piacunk híreiről első kézből itt:
https://www.facebook.com/okopiac.

Felelősséggel környezetünkért

Aki a bioélelmiszert választja, már sokat
tett környezetünk védelmében. Kérjük, hogy
ezen a téren is törekedjen a hulladék minimalizálására, vásárláshoz mindig vigyen
saját csomagolóanyagot: kosarat, dobozt,
szatyrot.

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

Forgácsok
Kedves Olvasó!
Előző írásomban a hunok legkorábbi történetét mutattam be egy
Pekingben 1997-ben kiadott kínai-magyar nyelvű könyv alapján.
Maradjunk még Kínában és látogassunk el északra, a Belső-Mongólia Autonóm Területre, mely 12-szer
nagyobb mint hazánk, több mint 1,1
millió km2, lakossága majdnem 25
millió fő, de a mongolok száma csak
4 és fél millió körül van. Az autonóm
terület székhelye Hohhot. Miért is
fontos nekünk ez a terület? Miért is
érdeklődünk ily távoli népek, és kultúrák iránt?

Forgácsok...
nemes fából...

Hohhotban, 2017-ben. A hun-magyar
rokonságot a kérdés összetettsége miatt
azonban több tudományág oldaláról is
meg kell vizsgálni. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a régészet, a genetika, a történelemtudomány és a nyelvészet is. Ahány
tudományág, annyi definíció, úgyhogy az
egyeztetett közös álláspont kialakítására
még várhatunk. Ugyanaz a helyzet, mint
az orvos-betegség-beteg vonatkozásában. Mindegyik szakorvos a szakterületének betegségeit látja, és csak
ritkán látja meg
a betegség mögött a beteget,
az embert!
A múzeum története már több
mint tíz évvel
korábban elkezdődött, mert a
hunok történetének kutatásában a kínai és a
mongol tudósok
jelentős
eredményeket értek
el, s nyilván ez
bennünket
is
közvetlen érint.
A kutatásoknak
nemcsak régészeti eredméTongwancheng (Fehérvár), a déli hunok fővárosa nyei vannak, de

A magyarázat roppant egyszerű: a nyugati világ tudományos élete számára az
Urálon túl már nincs is mit kutatni, nincs
ott már semmi, ami fontos lehetne Európa, vagy a világ számára. De számunkra
fontossá vált azzal, hogy ezek a népek
(kínaiak, mongolok, ujgurok, stb.) azt
vallják, hogy mi magyarok az északi hunok leszármazottai vagyunk. Es lám, hun
múzeumot építettek és nyitottak meg
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a kultúrtörténet számtalan más területét
is érinti. A kínai kutatók az eredmények
alapján egészen meredek dolgot állítanak, azt, hogy az első kínai dinasztiát, a
Hsziát (Kr. e. 2207–1766.) a hunok alapították. Ezt több kínai forrás is megerősíti.
Másik oldalról vizsgálva a kérdést: a hunoknál sok generáción át élő hagyomány
volt az, hogy a kínai származásukról beszéltek.

Arany hun övcsat
Mindenesetre, ezek az eredmények arra
hívják fel a figyelmet, hogy véget kellene
vetni a nálunk általánossá vált negatív
hun képnek. A témának kiváló magyar
kutatói és művelői vannak, akik munkáiból bőven meríthetünk. Álljon itt egy rövid kiemelés Dr. Obrusánszky Borbálával
készített interjúból, amikor is a riporter a
magyar-mongol rokonsággal kapcsolatban kérdezi a kutatót, aki így válaszolt:

Forgácsok

A Hun Birodalom kiterjedése, Attila fejedelemsége idején
„A mongol tudományos szakemberek
nagyon szeretnék bebizonyítani, hogy ők
is a hunoktól származnak, és kicsit irigyek

ránk, hogy nekünk van hun-mondánk, nekik
pedig nincs. A magyar és a mongol társadalomszervezetben, nyelvben nagyon sok a

hasonlóság, amire a témával korábban foglalkozó mongol és kínai kutatók csak egyetlen magyarázatot tartanak elfogadhatónak,
hogy mindkét nép a hun birodalom része
volt - másként nem is lehetne megmagyarázni a hatalmas messzeséget. Egyébként
sok mondai elem, például a szarvasünő, a
turulmadár, vagy a népmesei motívumok
egész sora megegyezik a mongoléval. Kőműves Kelemen története is megvan a belsőmongoloknál, sőt, előfordul egy kínai krónikában is, amely a déli hunok Tongwancheng
városának építéséről szól. Kínai részről már
többen publikáltak a magyar-kérdésről: saját forrásaik, valamint az orosz és magyar
szakirodalom alapján ők az északi hunok
utódainak tartják a magyarokat!
A tartományi illetékesek azt szeretnék,
ha a déli hunok kínai fővárosa a magyarok
zarándokhelyévé válna. S akkor mi miért
tápláljuk a negatív hun képet, tudósaink
miért nem rázzák már le a finnugor igát?
Erdei István

Kifogyunk az időből, hogy megmentsük a világot!
Fogy az idő: a szakértők szerint kevesebb, mint két év van hátra a bolygónk megmentésére!
Az utóbbi években egyre magasabb
nyári hőmérséklettel kell megküzdenünk
ott is, ahol eddig mondhatni elviselhetőek voltak a nyarak. Természetesen a
nyár azért van, hogy meleg legyen, de ne
mondja senki, hogy az a normális, hogy a
nap egyik felében harminc fok van, aztán
estére vagy másnap már húsz fok alá esik
a hőmérséklet. El lehet fogadni ezt a dolgot egy vállrándítással, “ez van, és kész”,
majd alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, csupán annyi a bökkenő az egészben, hogy egyáltalán nem áll be javulás
az időjárásban, sőt.
A szakértők egyáltalán nem hisznek
abban, hogy az időjárás magától javulni fog.
A tudomány emberei úgy tartják, hogy
a következő két év nagyon kritikus
lesz, ha semmilyen változást nem sikerül
elérni, utána pedig már szinte lehetetlen
lesz a beavatkozás a klímaváltozásba.
Hans
Joachim
Schellnhuber,
a
Potsdam-i Klímaintézet alapítója, már
2017-ben arra figyelmeztetett, hogy a
Föld nem fog magától “meggyógyulni”,

de gondatlanságunk következtében végzetesen megsérülhet 2020-ra.
Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület (IPCC) nemrég beszámolt arról, hogy a hőmérséklet szinten
tartása érdekében a szén-dioxid kibocsátást legalább 45%-al kell csökkenteni. Az IPCC egy jelentésben közölte,
hogy a század végére legalább 3%-os
emelkedés látszik reálisnak.
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A hőmérséklet emelkedésén túl igencsak vészjósló a brazíliai őserdők mérhetetlen irtása, és az is borzasztó, hogy
pár évtizeden belül egymillió faj halhat ki
a bolygóról.
A tudomány emberei cselekvésre szólítanak fel, hiszen minden kis lépés életmentő lehet! Ne legyintsünk a problémára akkor sem, ha már úgy tűnik, nincs mit
tenni!

Fűben-fában
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Életmód

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

A hidegen sajtolt Búzacsíra olaj 80-85%
Omega-3,-6,-9 esszenciális zsírsavtartalommal rendelkezik. Az olajok közül a legmagasabb az E-vitamin tartalma, mely mellett
jelentős B vitamin komplex, K-, A-, D-provitamin forrás is.
Ásványi anyagokban (Vas, Kalcium, Kálium, Foszfor, Magnézium) és antioxidánsokban (kiemelkedő klorofill tartalom) gazdag.
Elősegíti a szív-, és érrendszer, az agy és
idegrendszer megfelelő működését, jótékony hatással van a megfelelő koleszterinszint, vérnyomás, vércukorszint szabályozására. Magas E-vitamin-tartalma miatt
diétaolajnak tekintik. 100 gramm búzacsíraolaj mintegy 150 milligramm alfa-tokoferolt
(E-vitamin) tartalmaz. Az E-vitamin javítja
a véráramlást, a szervek, izmok, szövetek
anyagcseréjét, nagyobb teljesítőképességet
és vitalitást kölcsönöz. A szívet és a vérkeringést megvédi a túlterhelés okozta károsodá-
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soktól. Az E-vitamin féken tartja az idő előtti
öregedési folyamatokat is. Bőrünk is profitál
belőle: karbantartja a kötőszöveteket, a bőr
sima és rugalmas lesz tőle, valamint serkenti
a sejtek megújulását.
Mákolaj kapszula

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.

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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Életmód

Mi a különbség a hagyományos
3 tipp
a
fáradtság
ellen
és a funkcionális kávé között?

Bár a legtöbben a kávét a koffein miatt fogyasztják, a funkcionális, azaz különféle kivonatokkal dúsított kávék
előnyei messze túlmutathatnak a koffein jótékony hatásain. Hogy mit adhatnak hozzá ezek az általános
hatásokhoz és a kávézás öröméhez, arra mutatunk most pár példát cikkünkben.

A koffein általános hatásai

A nyári kánikulában könnyű eltikkadni,
lelassulni, de a koffein élénkítő hatásáért
ilyenkor is hálásak lehetünk: akár pár perc
után élénkebbnek érezhetjük magunkat
szellemileg és fizikailag is. Javulhat tőle a
koncentrációnk és a memóriánk is, sőt még
a (bágyadt) közérzetünk is, mivel a kávé
hangulatjavítóként is funkcionálhat. Kutatások szerint segíthet megelőzni a szív- és
érrendszeri betegségeket, hozzájárulhat a
testsúlyvesztéshez is zsírégető hatásával, és
akár tovább is élhetünk tőle.
A funkcionális kávéfajtákra ezek szintén
igazak, de ízben, és a hozzáadott összetevők miatt hatásaikban is nagyban eltérhetnek egy szimpla feketétől.

Rost kávé

A MAKKA Rost kávé például zöld kávé
kivonatot is tartalmaz, így a rendszeres fogyasztásával érvényesülhet a klorongénsav
antioxidáns hatása is. Ez segíthet megóvni
bőrünket és szemünket a káros UV sugarak
ellen, csökkentve a szabadgyökök termelődését, és mérsékelheti a ráncok, foltok
és egyéb bőrhibák kialakulását. A Rost ká-

véban található (Fibersol-2) vízoldékony
rostok pedig az emésztést is javíthatják, így
kiegyensúlyozott vízfogyasztás mellett ez a
típus tökéletes lehet mindazoknak, akik a
napi kávézással együtt a rostgazdag étrendjüket is színesítenék.

Kollagénes kávé

Nyáron a fokozott UV-sugárzás a bőr mélyebb rétegeiben is kárt tehet az itt található kollagén és elastin roncsolásával, ezért
ezt érdemes külön is pótolni. 25 év felett a
szervezet egyébként is egyre kevesebbet
állít elő kollagénből, így a bőrhibák ellen
célszerű lehet akár kollagénes táplálék-kiegészítőt is fogyasztani. A bioaktív kollagén peptidet tartalmazó MAKKA Beauty
kávéban a szépség és a kávé kéz a kézben
jár, így akiknek fontos bőrük feszességének
és hidratáltságának óvása, és a kávézni is
szeretnek, azoknak ezt a funkcionális kávét
ajánljuk.

Gyömbéres zöld kávé

A gyömbéres zöld kávé szuperereje nem
ér véget a zöld kávé már említett antioxidáns hatásaival. Az anyagcserét 3-10%-kal
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élénkítheti, és lassíthatja a szénhidrátok
felszívódását, ami a fogyásban is nagy segítség, de az inzulinszintet is segíthet karban
tartani, megakadályozva a kilengéseket. A
zöld kávé a gyomornyugtató és emésztésjavító gyömbérrel kombinálva azoknak lehet
jó választás, akik kedvelik a pikáns aromákat, illetve odafigyelnek a vércukorszintjük,
a szív- és érrendszerük, valamint az emésztésük karbantartására.
Összeállította: Lipusz Kinga
***
A MAKKA Okos Kávéiról érdeklődjön
bővebben a vitalvar.hu oldalon.

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

Életmód

Kortyolj bele a nyár ízeibe!
Nyáron a nagy melegben a legtöbben csak hűsítő hullámokra vágyunk, miközben jéghideg üdítőitalt, koktélt kortyolgatunk egy
vízparton a napernyők alatt.
A kánikulában a tápanyagban dús,
de könnyű étrendet részesítjük
előnyben, azt is inkább az esti órákban, amikor találkozhat a család,
esetenként megérkeznek a barátok
és kezdetüket veszik az ilyenkor szokásos szabadtéri programok. Hajnalig tartó beszélgetések, sütögetés, játék, ki hogyan szereti.

A dinnyefélék szerencsénkre pont a nyári szezonban teremnek, és
hihetetlenül magas víztartalmukkal gondoskodnak arról, hogy észrevétlenül elegendő folyadékot fogyasszunk a forró napok során. Hiszen
finom édes ízükkel egyik falat csúszik le a másik után anélkül, hogy elnehezítene minket a nagy melegben.
A görögdinnye például 90%-os víztartalma mellett értékes vitamin-,
ásványi anyag- és rostforrás. Főként az A-, B-, C-, és K-vitaminokban és
káliumban bővelkedik, valamint az izomlázat enyhítő tápanyagokat is
tartalmaz. Segíti az emésztést, a bőséges folyadék hatására tisztább,
szebb lesz a bőrünk, valamint a stressz tüneteit is képes enyhíteni. Azon
már meg sem lepődünk, hogy gyógynövényként tekintettek rá, melyet
elsősorban vízhajtó tulajdonságainak köszönhet.
Afrika déli területeiről indult világhódító útjára, mára pedig minden
kontinenst meghódított ez a lédús gyümölcs. Tudta például, hogy a
görögök „melopepon”-nak vagyis „nagy almának” keresztelték el? Ázsiában pedig igazi kultusz alakult ki körülötte! Japánban a fekete héjú és
piros bélű Densuke dinnye ára egyes hírek szerint 2500 eurótól 4000
euróig terjedhet, olyannyira ritka és kedvelt ez a gyümölcs.
Apropó gyümölcs: kevesen tudják, hogy a görögdinnye valójában a
tökfélék családjába tartozó zöldség, ami mit sem von le élvezeti értékéből.
A sárga- vagy más néven cukordinnye is kilóg a gyümölcsök sorából, hiszen rendszertanilag uborkaféle, mézédes zamata miatt azonban ezt hamar megbocsátjuk neki. Főként, ha megismerjük számtalan
egyéb értékét, például hogy bővelkedik A-, B-, C-vitaminban, ásványi
anyagokban, úgy mint kalcium és foszfor, valamint karotinban. Óvja
a csontok és fogak egészségét, támogatja az immunrendszert, hat a
gyulladásos folyamatok ellen és még a fogyókúrában is hatékony segítőnk lehet.
Népszerűségében ő sem marad el görög társától, Tokióban például
termesztéskor minden gyümölcsöt felfüggesztenek, hogy ne érint-
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kezzenek a talajjal és egész évben egyenletes hőmérsékletet biztosítanak számukra.
Ez azonban még nem minden: különleges
masszázsban is részesítik a gyümölcsöket,
hogy tökéletes gömbölyű alakkal kerüljenek
a fogyasztókhoz.
Azon már meg sem lepődünk, hogy a din�nyékre a gyümölcsök királyaként tekintenek
és ennek megfelelően igen borsos áron kínálják is őket.
A görög- és sárgadinnye napfény érlelte
ízével, zamatával és magas folyadéktartalmával szinte adja magát, hogy gyümölcslé
készüljön belőle. A Grante pedig hazánkban
egyedülálló módon forgalmazza a 100%
gyümölcsből – nem koncentrátumból – készülő sárga- és görögdinnye leveket. Mivel
helyben dolgozzák fel őket, a garantált minőséget a szállítási folyamat során is megőrzik.
Hozzáadott cukor nélküli, természetes, natúr
italok készülnek így, melyek minden kortya
olyan élmény, mintha beleharapnánk a gyümölcsbe (vagy zöldségbe?).
Az utazások, strandolások egészséges
kísérői lehetnek ezek az italok, amikor gondot okozna a gyümölcsöt magunkkal vinni,
mégis szeretnénk élvezni ízüket. Gyerekek
számára egészséges alternatíva a cukrozott
üdítőitalokkal szemben, hiszen kicsiknek és
nagyoknak egyaránt azonnal a kedvencévé
válik.
De a bátrabbak kísérletezhetnek is ezekkel
a hazai piacon valóban kuriózumnak számító
nektárokkal. Készíthetünk belőlük koktélokat, likőröket, de akár jégkockaként is lefagyaszthatjuk őket, ami bármilyen italunkat
feldob látványával, ízével.
Az egészséges gyümölcslevesek, sorbetek,
vagy jégkásák szintén készülhetnek belőlük,
de akár gyümölcszseléként is újjászülethetnek egy-egy süteményen-tortán.
Na persze ha egyszerűen a vízparton kortyolgatnád behűtve a napernyők alatt, akkor
is érdemes raktároznod belőlük, hiszen már
az első korty függőséget okoz!
Grante a folyékony gyümölcs!
Termékeink elérhetőek a www.grante-hungary.
hu webshopban, illetve várjuk forgalmazók,
viszonteladók jelentkezését is a +36 70/433-1392
telefonszámon.
Ha kíváncsi vagy újdonságainkra, érdekességeinkre, kövess minket Facebookon (https://www.
facebook.com/GranteHungary/)
vagy Instagramon (https://www.instagram.com/
grantehungary/)

A szőlőmagolaj bizonyítottan lassítja
az öregedést!
Napérlelte szőlőszemek magvából készül. Zöldessárga színű, jellegzetes illatú, mely a feldolgozott szőlőéhez hasonlít. Ízét 200 °C felett
is megtartja, füstpontja 250 °C, ezért más olajoktól eltérően sütési
hőmérsékleten kevesebb káros égéstermék keletkezik.

A hidegsajtolással kinyert szőlőmag-olaj gazdag bioaktív, antioxidáns anyagokban,
bioflavonokban, telítetlen zsírsavakban, linolsavban (az F vitamin egyik alkotója) klorofillban, könnyen emészthető és koleszterinmentes.
Magas az E vitamin tartalma (8-10 mg/100g, ami más olajféléknél magasabb). Az antioxidáns (szabadgyök-megkötő) hatása 18,4-szer jobb, mint a C-vitaminnak, és 50-szer
nagyobb, mint az E vitaminnak.
Egy liter szőlőmagolajhoz 50 kg szőlőmag szükséges, másképpen számolva 500
kg szőlő. A magok olajtartalma 6 és 20% között ingadozik.
Megvédi az érrendszert a meszesedéstől, erősíti a vérereket és a hajszálerek falait,
ezáltal is csökkentve a trombózisveszélyt. Hatékonyan befolyásolja a vér koleszterin tartalmát, növeli a ‚jó’ HDL és csökkenti a ‚rossz’ LDL szintet, megelőzve a szívbetegségek
kialakulását és a szívinfarktus előfordulási esélyét. Javítja a látást, megelőzheti a szürke
hályog kialakulását. Markánsan antioxidáns hatású, védi a sejtek genetikai anyagát a káros hatások ellen, így gátolva meg a rák kialakulásának lehetőségét. A férfiaknál a prosztatára és az impotenciára lehet jó hatású, míg a nőknél a változókor kellemetlen tüneteit enyhítheti. Agyérelmeszesedésben szenvedők emlékezetét javíthatja. Gyulladásgátló
hatású, erősíti a szervezetet a stressz ellen. Az öregedési folyamatokat lassítja.
Hatékony kozmetikai szer: a bőr simaságát, rugalmasságát biztosítja, megelőzi korai
öregedését, képes a kollagén szöveteket regenerálni, növekedésüket stimulálni, a petyhüdt bőr állapotát javítani. A bőrbe könnyen és gyorsan felszívódik, különösen alkalmas
száraz, érett bőr ápolására.
Számos előnyös élettani tulajdonsága miatt valamennyi növényi olajfélénél értékesebbnek tartják.

Külsőleg-belsőleg egyaránt alkalmazható

Belsőleg fogyasztva az ajánlott napi fogyasztás, egy teás vagy egy evőkanállal, de
akár hidegkonyhai ételek készítéséhez és főzéshez is alkalmazható!
Külsőleg alkalmazva heti 1-2 alkalommal arcra - dekoltázsra használjuk, majd 20
perc múlva mossuk le. A szőlőmag-olajos masszázzsal rendkívüli eredmények érhetők
el. A hajtöveken alkalmazva regenerálja a hajhagymákat.
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Ajánló
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Gondolkodó

Így ismerhető fel,
a képzelt beteg
A hipochondria fizikai zavarnak tűnhet,
de nem az: inkább mentális rendellenesség.

A legszembetűnőbb jelek:
1. Kényszeres keresgélések: a hipochondria jele, ha az ember igen sokat
keresgél a világhálón, vagy orvosi szakkönyveket böngész tünetek után. Lehet az
akármilyen apróság, elkezdi megszállottan
keresni a lehetséges okait. A hipochondriás felfedez magán egy kis anyajegyet és
azonnal a legrosszabb diagnózisra gondol.

panasz annak a jele, hogy az
illetővel valami nincs rendben.
A barátok kezdetben támogatóak, de idővel kerülni kezdik az embert, ha észreveszik,
hogy nem mond igazat.

2. Számos orvosi időpontja van: amikor
valaki egészségügyi szorongástól szenved,
számos orvost meglátogat. Nem számít,
mit mond a többség, a hipochondriás nem
győzhető meg arról, hogy valami gond van
vele. Számos időpontot foglal különféle
doktorokhoz, hogy megtudja „az igazat” komoly betegségéről. Sosem elégedett a diagnózissal, mindig az aggodalma irányítja.

4. A jövőbeni betegségektől való félelem: a hipochondriás nagyon fél a
jövőtől. Még ha fizikailag jól
is érzi magát jelenleg, egy
jövőbeni betegséget illetően horribilis félelmei vannak.
Attól tart, hogy rákos lesz, eltöri valamijét, vagy rejtélyes
kór vesz rajta erőt. Minden
köhögésnek, tüsszögésnek jelentőséget
tulajdonít. Ha valamit észrevesz magán,
pánikszerűen kezdi keresni az okokat.

3. Panaszkodás: a hipochondriásra jellemző, hogy egészségéről állandóan panaszkodik
a barátoknak és a családnak. Gondolkodásmódja mérgező. Érthető, ha valaki panaszkodik, amennyiben rosszul érzi magát vagy valóban súlyos betegség gyötri; ám az állandó

5. Progresszív betegségektől való félelem: amennyiben valaki már küzd egy
betegséggel, megszállottja lehet annak a
gondolatnak, hogy lehet ez rosszabb is.
Lehet, hogy csak megfázott, mégis azon
gondolkodik, akár meg is halhat. A hipo-

chondria jele, ha ilyen esetben az ember
folyamatosan figyeli magát, valami lesújtó dologtól rettegve.
6. Germafóbia: aki hipochondriás, az
gyűlöli a tömegközlekedést, a nyilvános helyeket, még akár barátai otthonát
is. Bizonyos körülményeket vár el, hogy
kellően tisztának érezhesse magát. Ha
valaki beleiszik az italába, azt akár ott is
hagyhatja. Saját háziállataival szemben is
elutasítóvá válik a lehetséges kórokozók
miatt. Mindez a hipochondriást arra készteti, hogy alig hagyja el a lakását.
7. Gyógyszertár a táskában: a hipochondria jele lehet, ha valaki teljes
gyógyszerarzenált hordoz magával, beleértve a fejfájás pirulákat, allergia elleni
gyógyszereket stb. Mindenképpen fel
akar készülni a lehető legtöbb helyzetre.
Egyesek akár antibiotikumokkal is fel lehetnek szerelkezve, mert attól tartanak,
hogy egy karcolásból fertőzés lehet.
Ha a fentiekben magunkra ismertünk,
akkor álljunk meg egy pillanatra és tisztítsuk ki agyunkat. Tegyük fel a kérdést
magunknak: van logikus oka annak, hogy
a haláltól rettegjünk? Ha nincs semmi reális bajunk, ideje felismerni, hogy minden
rendben.
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (91. 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)

Ősi magyar gyógyítások
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Mert „az Élet él és élni akar”!
„Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted,
Nem vész az el, ha eddig el nem veszett.
Drága hazánk, ősi honunk el nem vész,
Pusztítsa bár ezer ellen, s bármi vész.”
Árpád Apánk: Kárpátffy Atilla
Kedves Olvasó!
Belső Mongólia székhelyén, Hohhotban
létrehozott Hun Múzeumban sok, számunkra itthon kevésbé ismert történettel
találkozhatunk. A nagy távolság, térben
és időben sok mindent elválaszt, sok
eredeti esemény leírását mesterségesen,
az éppen adott politikai vagy kulturális
irányzat szellemének megfelelően megváltoztatták, avagy véglegesen törölték.
Mindent, mindenütt és mindenki számára
azonban nem lehet egyszer s mindenkorra eltüntetni.
Hun származásunk mindig is a nyugati
világ politikájának kereszttüzében állt.
Múltunkkal egyetemben szerettek volna
letörölni bennünket a térképről, és birtokba venni hazánkat, a Kárpát-medencét.
A pozsonyi csatánál, 907-ben az egyesült európai haderő gyűlt össze a bécsi
medencében, német-római vezetéssel.
Az akkori német király rendelete szerint,
azzal a céllal, hogy „a magyarok kiirtassanak!” Nos, a pozsonyi csata teljes magyar
győzelemmel végződött, nem csoda hát,
hogy sokáig nem is lehetett hallani erről, s

A Hun Múzeum főbejárata Hohhotban
hiányzott a történelem tankönyvekből is.
Hun származásunk megerősítését - a
hazai kutatásokon túl - keletről kapjuk,
három fő területről: a fehér hunoktól, (ujgurok), mongoloktól és a kínaiaktól. De
számtalan kis nép is vallja a magyarokkal
való rokonságot oda és vissza. A hun birodalom múltja, történelme, kultúrája, mint
az őserdő, végtelen nagy, színes és sokoldalú. Feltárása – ha egyáltalán lehetséges
– még nagyon sok kutató munkát igényel.

Gellért és Julianus barát - Antal Károly szobrász műve
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Miközben azt is figyelembe kell venni,
hogy az eredeti területeket egyre jobban elfoglalja, birtokba veszi és végképp
átalakítja a modern gazdaság, hatalmas
ipari- és mezőgazdasági létesítményeivel.
A hunok világának feldolgozása az
egykori birodalmi méretek, a számtalan
kapcsolat, a népeket beolvasztó képességük miatt elképzelhetetlen nagy munka
az érintett tudományágak számára is. A
Vatikán Titkos Könyvtára a magyar őstörténetből is számtalan hiteles dokumentumot őriz. Nem véletlen az sem, hogy Julianus barát és az őt megelőző Ottó barát
az 1230-as években több utat tett a magyarok felkutatására. Julianus találkozott
nővel, akit arról a vidékről adtak férjhez,
amit őt keresett. Nagyon meglepte, hogy
háromszáz év elmúlta ellenére is nagyon
jól megértik egymást magyarul. A nő útmutatása alapján megtalálta a magyarok
országát, a Magna Hungáriát. Julianus
barát, Kőrösi Csoma Sándor és a többi
keletkutató is Belső-Ázsiában kereste a
magyarok elődeit, mert mind tisztában
voltak azzal, hogy a hunoknak, avaroknak,
magyaroknak csak egy része indult nyugatra. Ha rátekintünk a térképre, akkor a
magyarok jelenléte Tibettől Nepálig megtalálható, de még Írországban is találunk
közös kulturális elemeket.
Ezzel kapcsolatban érdemes felidézni
V. László magyar-cseh király nevelőjének
szavait a Cosmographia c. művéből, ahol
így ír a magyarokról: „Végül a Szkítia legtávolabbi vidékéről származó magyar nemzet özönlötte el, amely mind a mai napig

Mert „az Élet él és élni akar”!

Nimród királyt az Árpád-ház ősének tartják
birtokában tartja, s a Dunán innen és túl
nagy területen uralja ezen országot. Köztudott, hogy még mindig létezik nem messze
a Don forrásától egy másik Magyarország,
a miénknek, amelyről szó van, szülőanyja,
nyelvére és szokásaira nézve igen hasonlít,
noha a mienk műveltebb s Krisztus követője, az barbár rítusokkal élvén bálványoknak
szolgál.” (Ford: Nógrádi Tamás)
A tématerület összetettségére álljon itt
még egy példa Nimród király életével kapcsolatban. Nimródot, aki az Özönvíz idején
élt, hatalmas uralkodónak, a legnagyobb
hatalmú királynak, a magyarok ősapjának,
az Árpád-ház ősének, Álmos vezért pedig
közvetlen leszármazottjának tartják. Ha
azonban alaposabban körbejárjuk a népek
hagyományait, mondáit, akkor Nimród
történetét a magyarokon kívül megtaláljuk a törököknél, a szíreknél, a perzsáknál, a
kurdoknál, a grúzoknál, de tovább menve,
megtaláljuk az araboknál, az örményeknél,
Etiópiában és Indiában is. A Himalája meredek lejtőin, Nepálban rovásírással díszített
magyar kopjafák magasodnak. A sámánjaiktól pedig arról hallhatunk, hogy egy hét
törzsből álló nagy birodalomból szakadtak
ki, és azt állítják, hogy a világ szívcsakrája
a Kárpát-medencében, egy Buda nevű ősi
szentély közelében található. A kutatóknak
az is feltűnt, hogy a Bibliában sok magyar
név, vagy magyar hangzású szó is szerepel.
Pl. Úr, Béla, Árpád, Emese, Kis, mint Dávid
apja, valamint Nimród, Hunor és Magor is.
Kedves Olvasó, ha érdekel a nyelvészet,

hatalmas kiterjedésű birodalomban az
emberek és állatok egészségének megtartására különös gondot fordítottak. A
hunok érintkeztek és bizonyos vonatkozásban egymás mellett éltek a mongolokkal és a kínaiakkal. Mind a két nép fejlett gyógyítási technikával rendelkezett,
melyek alapvetően nyomot hagytak a
hunok gyógyítási módszereiben is. Elég,
ha arra gondolunk, hogy annak idején,
amikor az inkvizíció a magyar sámánokat
számolta fel, a jegyzőkönyvek tanúsága
szerint (ld. Vatikán Titkos Könyvtárában
végzett kutatásokat) a sámánok a kíniak
pulzusdiagnosztikai módszereit alkalmazták. Ez azért jelentős, mert akkoriban
a nők nem vetkőzhettek le férfiak előtt,
így a szakszerű vizsgálatok elmaradása
miatt sokan meghaltak. A magyar sámánok viszont több mint 100 betegséget
tudtak beazonosítani úgy, hogy a nőknek
csak a csuklóját fogták meg. Ezzel nagyon
sok nő életét megmentették. A sámánság
szétverése után, a több mint 900 sámánból kb. 500 a pusztába menekült és pásztorkodott. A tudást így a pásztorok vitték
tovább.

és kicsit utánanézel ezen dolgoknak, igazi
gyöngyszemekkel szórakoztathatod magadat. Olyan különlegességeket is találhatsz, mint azt, hogy
Jézus előtt is ismert
volt a szkíták azon
szokása - mert Jeruzsálemet a szkíták
alapították -, hogy a
szövetséget vérszerződéssel pecsételték
meg. Az Utolsó Vacsorán Jézus szkíta
szokás szerint vette a
közös kelyhet, megtöltötte borral, melyet jelképesen vérének nevezve adta a
tanítványok kezébe:
„Igyatok ebből mindnyájan, mert az én
vérem, azszövetség
vére, mely értetek
kiontatik bűneitek
bocsánatára.
Ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok
az én emlékezetemre.” A szövetség
igazi vérrel pedig a
keresztfán köttetett
meg!
Nem nehéz azonban elképzelni azt
Attila, a hun - Eugene Delacroix festménye
sem, hogy egy ilyen
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A hun birodalom
Ezután a kicsit hosszúra nyúlt bevezető
után, ami másik oldalról szemlélve nagyon
is rövid és hiányos, vizsgáljuk meg, hogy az
ősi magyar gyógyításnak milyen elemeit
ismerjük fel ma, és melyeket használjuk ma
is, tudatosan vagy öntudatlanul.

- tűz, víz, föld, levegő - isteni tisztelete,
melyek gyógyíthattak is, de betegségeket
is okozhattak.

A Magyarság Ősi gyógymódjai

Saját vizelet-terápia:
Pattanások, szemölcsök, sebek, csípések, viszketegség, torokfájás, tüdőbaj és
gyomorfekély gyógyítására használták.
Érvágás:
Magas vérnyomásnál használták, vagy

A Kárpát-medencébe keletről visszatérő magyarság számára teljesen természetes volt az a szemlélet, hogy a betegségek
mindenek előtt a fejekben keletkeznek, a
lélek baja, mely később válik testi tünetté.
Tisztában voltak azzal, hogy ha az ember
nem a természet szerint él, előbb vagy
utóbb megbetegszik. Ebben a helyzetben
az egyetlen helyes vezérelv a mértékletesség. Tudásuk alapja volt a betegségek
meghatározása a testnedvek alapján. Széles körben használtak olyan gyógyírokat,
mint a viasz, vaj, faggyú, méz, tej, szurok,
stb. Ismerték a meleg alkalmazásával kapcsolatos gyógymódokat: a melegítést, az
izzasztást, az iszappakolást, az agyagterápiát, a köpölyözést.
Alkalmazták a gyógynövényeket, a gyógyító ételeket és az ásványokkal való gyógyítást is. A rezgésterápia sem volt ismeretlen számukra: hanggal, hangszerekkel,
énekkel gyógyítottak. A test felépítésének
ismeretében használták a masszázst, a
csontkovácsolást, sőt bizonyos sebészeti
beavatkozásokat is. De általános eszközként mindenütt ott volt az ima, a fohász
és a módosult tudatállapotokban végzett
gyógyítás és gyógyulás is. Az egész gyógyítási technikát átszőtte az őselemek

A magyarság terápiás
módszerei, dióhéjban:

a testre piócákat tettek. Erős fejfájásnál a
homlokon eret vágtak.
Gyógyítás hővel, meleggel:
Ma is általánosan használt „otthoni”
módszer. Gyakran alkalmazzák, amikor
a gyermeknek fáj a füle, gyomra, hasa. A
meleg átadására hagyományos (sós-zsák,
melegített fedő) és modern eszközök (kék
izzólámpa, bioptron lámpa) is rendelkezésre állnak. Az iszappakolás is idesorolható, mely melegével lazítja az izmokat és
hatóanyaga a bőrön át szívódik fel.
Izzasztó kunyhó:
E gyógyító szertartás közepette élték meg a négy elemmel való közvetlen
kapcsolatot. A szertartás megtisztulást,
újjászületést jelentett, és mind a három
szinten - test, lélek, szellem - gyógyított.
Gyógyítás ráolvasással:
Alapja az az ősi tudás, hogy a gondolatnak teremtő ereje van, s a kimondott
szónak pedig még ennél is erősebb! Minden kimondott szónak teremtő ereje van!
Gondoljunk csak a teremtésre: S, kezdetben vala, az Ige! Az ige az alapja az igéz,
megigéz szavainknak, amivel befolyást
tudunk kiváltani, erőt adva, és eltávolítva
az ártó erőket, így a betegséget is.
Ima, fohász:
Minden gyógyítás alapja. Tudományos
vizsgálatok és tesztek sokasága igazolja
az ima erejét, gyógyító hatását. Különösen, ha egy célért sokan, és egyidejűleg
imádkoznak.

A sámánság szétverése után, a több mint 900 sámán nagy
pusztába menekült és pásztorkodott
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Ennek ellenére a csontkovácsok területe
nagyon felhígult, és az átmeneti segítséget
nyújtó megoldás alapvetően nem csökkenti az ortopéd orvosi kezelések számát.
Gyógyírok:
Méz, torma, kövirózsa, kömény, hagyma, fokhagyma, anyatej. Alapanyagai közül kiemelkedik a fokhagyma, melyet árpa
ellen szembe, fülfájásra a fülbe dugtak,
torokfájásra teáját itták. Kifőtt szárát nya
köré tekerték. A reggelente elfogyasztott
langyosra melegített méz semlegesíti a
gyomorsavat, segíti az emésztést, erősíti a
májat, az immunrendszert.

A magyarság „tudó emberei”:

A világegyetem lényege a rezgés
Gyógyítás hanggal, zenével:
A világegyetem lényege a rezgés. Minden rezeg, az atomok, a molekulák, az
élettelen és az anyag élő állapota is. A
tér nincs az általunk „anyagnak” nevezett
entitással kitöltve, az atomok belsejében
nagy „üres” terek vannak. A hang rezgés.
Ezzel a rezgéssel lehet befolyásolni a tér
állapotát, és így a betegségeket is. Azaz,
hanggal, zenével lehet gyógyítani, ahogy
a gyermek versike is tartalmazza:

az önkezelést és így az öngyógyítást is
elősegítették.
Csontkovácsolás, masszázs:
A népi gyógyászatban régi gyógymód
a „csontkovácsolás”. Ennek lényege, hogy
kellő anatómiai ismeretek mellett a kificamodott ízületek, fájó csontok, csigolyák
közötti részek mozgatásával „helyére teszik” a fájdalmat okozó részeket. Ez a tevékenység ma továbbképzéshez kötött.

Táltos:
Legmagasabb tudással a táltos rendelkezett. Képes volt arra, hogy minden lény,
ember, állat, növény, tárgy által kibocsátott rezgést, mint információt érzékeljen.
Az így szerzett többlet tudással a „józan
paraszti ésszel” meg nem válaszolható
kérdésekre is választ tudott adni.
Igazlátó:
A táltoshoz hasonló képességekkel rendelkezett, de nem gyógyított. Inkább csak
segített megkeresni a baj okát.
Rejtező:
A révülés ősi technikáit alkalmazva lépett kapcsolatba a hétköznapi érzékelésen túli erőkkel. Főleg tanácsokat adott.

„Gólya, gólya gilice,
Mitől véres a lábad?
Török gyerek megvágta,
Magyar gyermek gyógyítja,
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel.”
Betegségeinket úgy is megfogalmazhatjuk, hogy annak oka a nem megfelelő
rezgés. A táltos vagy a sámán a betegség
okozta disszonanciára hangolódott rá, és
megfelelő hang, ének és zene keltésével gyógyított. Érdemes felidézni, hogy
a sámánok hárman jártak gyógyítani.
A fő sámán tudott diagnosztizálni, és ő
határozta meg a gyógykezelés módját.
A vele együttműködő zenész énekkel és
zeneszerszámával, dobbal, húros hangszerével vagy csörgővel keltette a megfelelő hangokat, zenét vagy énekelt, és
a harmadik társuk pedig a gyógyfüveket
és egyéb gyógyászati eszközöket kezelte.
A csörgőnél a dob hatásosabbnak bizonyult, de igazi ereje az éneknek volt. Az
éneket a beteggel megtanították és ezzel

A táltos Képes volt arra, hogy minden lény által kibocsátott rezgést,
mint információt érzékeljen.
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Tudákos:
Olyan bölcs, aki ért a gyógyításhoz,
gyógynövényekkel, és mindenféle anyaggal, valamint imával, fohászokkal. Jósolt,
javasolt és a rontások levételéhez is értett.
Füvesember:
Ismerte a régóta gyógyításra használt
füveket, fákat, és az azokból készíthető teákat, főzeteket és azokkal gyógyított.
Garabonciás:
A fekete erőket használó, rontó, bontó
emberek, akik az időjárást is befolyásolni
tudták. Az ellenség erejét gyengítették
jégesővel, forgószéllel, stb.
Boszorkány:
Akik tanulták és örökölték a tudásukat. Jellemző magyar rontási mód volt a
„babolás”, ahol szitába rakott fekete-fehér
babok állásából jósoltak.

A gyógyító kunyhó
A gyógyítás eszközeinek és használatuknak alaposabb vizsgálatára sem terünk,
sem időnk nincs, azonban az izzasztó
kunyhóval, mint egy összetett, spirituális
eszközzel kicsit részletesebben foglalkozunk, néhány fogalmat és a kunyhó szimbolikáját kicsit körbe járjuk.
A kunyhó a Földanya méhét és így saját
édesanyánk méhét szimbolizálja. A kb. 3
méter átmérőjű, kör alapú, kb. 1,5 m magas
kunyhó fűz és mogyorófa ágakból készül.
Ajtaja általában keletre nyílik. A belsejében
van egy földösvény, ami a köldökzsinórt
jelképezi, egy oltár, ami egy kerek földhalom, egy tűzgödör, és az égtájak jelképei is
megtalálhatóak. A tűzgödörben melegítik
fel a gyermekfej nagyságú vulkanikus kö-

veket, ezekre vizet locsolva gőz keletkezik,
mely megjeleníti a vulkanikus kövek rezgéseit. A kunyhó női minőséget, a tűz pedig férfi minőséget jelent. Azaz, itt is megjelenik őseink kettős szemlélete, melynek
lényege, hogy a világban teremtett ellentétpárok működnek, és a közöttük levő
feszültség és harmónia befolyásolja életünket. A jobb érthetőség kedvéért álljon
itt néhány ellentétpár: tűz-víz, ég-föld,
nappal-éjszaka, Nap-Hold, fent-lent, kintbent, fény-árnyék, egészség-betegség,
nő-férfi, látható-láthatatlan, segítőerő-ártóerő, egység-kétség, szeretet-gyűlölet,
bátorság-félelem, stb.
A szertartás a tűz megrakásával kezdődik, amikor is 28 kő kerül a máglyába. A
résztvevők kint illatos növények füstjével
(zsálya, cédrus, boróka, stb.) megfüstölik
magukat, majd leülnek bent a kunyhóban. A szertartás négy körből áll, 4x7 kő.
Minden résztvevő a saját életében fontos
eseményeket kapcsolja össze a világtájak
adta jelentésekhez. Ezek rendre:
Nyugat: a megnyugvás, elmúlás iránya,
mindennek az elmúlása, a vége, a halál.
Évszaka az ősz, eleme a föld, színe a fekete,
napszaka az este, ideje a múlt.
Észak: az álmok, a látomások helye. A
belső igazságunkat mutatják, a megtisztulásnak és az igazságnak az iránya. Ide
tartozik minden, amitől szeretnénk megszabadulni. Évszaka a tél, napszaka az éj,
eleme a víz, színe a fehér, ideje pedig az
időtlenség.
Kelet: a keletkezés, az indulás, a születés a gyógyulás iránya. Ide köthető
minden kezdet, egy új kapcsolat, terv,
vágyakozás. Ide tartozik a gyermek szüle-
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tés is. Évszaka a tavasz, napszaka a reggel,
eleme a levegő, színe a vörös, ideje a jövő.
Ebben a harmadik körben lehet testi, lelki,
szellemi gyógyulásért imádkozni.
Dél: a dél az erő iránya. Ebben az irányban lehet erőt kérni bármilyen feladat elvégzéséhez, illetve köszönetet mondani
bárkinek, bárminek, bármiért. Évszaka a
nyár, napszaka a dél, eleme a tűz, ideje a
jelen, színe a sárga.
Miután minden résztvevő beült a kunyhóba, bekerül az első hét kő. Az izzó kövekre a kunyhóvezető illatos füveket szór
– zsályát, borókát, cédrust, kakukkfüvet, és
még többféle gyógyhatású növényt. Ezek
belélegezve fokozzák a tisztulást anélkül,
hogy bármilyen káros hatást okoznának.
Ha minden kő bent van, a vezető szólal
meg először, majd a Nap járásával egyező
irányban haladva szólalnak meg a többiek, elkezdődnek az imák és fohászok. Fontos a titoktartás, hogy a részvevők később
se beszéljék ki a bent hallottakat. Így találkozik a gyógyulni vágyó a négy elemmel,
tűzzel, vízzel, földdel, levegővel spirituális
körülmények között.
Kedves Olvasó!
Számtalan érdekes eszköze és eleme
van még a magyarság ősi gyógymódjainak, melyeket itt és most nemhogy ismertetni, de még megemlíteni sem volt
alkalmam. Remélem azonban, hogy felkeltettem az érdeklődést nemcsak az ősi
magyar gyógyító eljárások, de őseink, a
hunok viselt dolgai iránt is.
„Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted,
Nem vész el az, ha eddig el nem veszett.
Él az Isten, a magyarok Istene,
S követői valahára nemzete.”
Árpád Apánk: Kárpátffy Atilla
Barátsággal,
Erdei István
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Egészség

Pannonhalmi mézélmény:
immunrendszer-erősítés
A hideg napok közeledtével egyre
fontosabb, hogy immunrendszerünket felkészítsük a nátha és influenza vírusok elleni küzdelemre.
Szervezetünk védekezőképességét sokféle módon támogathatjuk, a legjobb azonban, ha természetes erőforrásokat választunk
erre a feladatra. Az egyik legkiválóbb immunerősítő a méz, amit
rengeteg formában fogyaszthatunk, s nemcsak vitaminokban
és ásványi anyagokban gazdag,
hanem fertőtlenítő és antioxidáns
hatása is kimagasló. A méz mellett más méhészeti termékek (pl.
a propolisz) is alkalmasak arra,
hogy önmagukban, vagy egymással kombinálva erősebbé tegyék
az emberi szervezetet.
A pannonhalmi apátság tövében található Zümi Családi Méhészet kínálatában
a tiszta forrásból származó, kiváló minőségű termelői méz mellett számos más, az
immunrendszerünk támogatását segítő
készítmény, méhészeti termék található.
Ezek jótékony hatása vitathatatlan, emellett pedig elképesztően finomak is.
Milyen mézeket, és méhészeti termékeket érdemes fogyasztanunk a Zümi Méhészet kínálatából, hogy felkészüljünk a
téli időszakra?
• Az első és legfontosabb maga termelői méz, amely többféle fajtában érhető
el. Ezek vitamin-, és ásványianyag tartalma révén nemcsak a légúti betegségek
kezelésében és megelőzésében lehetnek
segítségünkre, de számos más betegség
tüneteinek enyhítésére is használhatók
(érdemes megnézni az egyes fajtamézek
tulajdonságait, hogy a legmegfelelőbbet választhassuk ki egy adott betegség
megelőzésére, kezelésére). Megfázásos

időszakban az akác- és hársméz gyógyító hatása a legismertebb, de érdemes
kipróbálni mellettük más, ritkábban fogyasztott mézeket is, mint pl. a repceméz
vagy a gesztenyeméz. A mézek jótékony
hatását tovább fokozhatja, ha valamilyen
gyógynövénnyel együtt kerülnek üvegbe.
Egy üveg kakukkfüves vagy bodzás méz a
légúti betegségek idején remek kiegészítője lehet a terápiának, a medvehagymás
méz pedig kiváló a szervezet lemerült vitaminkészletének újratöltésére.
• Ugyancsak jó szolgálatot tesz a meghűléses időszakban a propolisz, mely
kiváló baktérium-, vírus- és gombaölő tulajdonságokkal bír. Nem hiába használják
ezt a méhek a kaptár falainak fertőtlenítésére és a kórokozókkal szembeni védekezésre. A propoliszt cseppformában vagy
mézzel vegyítve (propoliszos méz) kúraszerűen fogyaszthatjuk.
• A szintén kúraszerűen fogyasztható
szárított virágpor is javítja állóképességünket, regenerálja szervezetünket, ezért
hidegebb évszakban mind gyermekek,
mind felnőttek fogyaszthatják, hogy növeljék ellenállóképességüket a vírusokkal,
baktériumokkal szemben.
• Különleges immunerősítő anyag a
méhkenyér, mely a virágpor és nektár
keverékéből jön létre egy tejsavas erjedéses folyamat eredményeként. A méhek
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ezzel etetik lárváikat, és a dolgozó méhek
maguk is ezt fogyasztják. Nagyon magas
az antioxidáns és vitamintartalma, baktériumölő hatása pedig a virágporénál
háromszor nagyobb, ezért az influenzás
időszakban (rövid ideig alkalmazva) segíti a szervezetet megerősíteni. A virágporra érzékenyek viszont csak óvatosan
fogyasszák, mivel náluk allergiás reakciók
léphetnek fel. (Kismamáknak és szoptató
anyáknak a fogyasztása pedig egyáltalán
nem javasolt.)

Immunerősítő recept:
100g virágpor
500 g virágméz
20ml propolisz tinktúra
Elkészítése:
Az összetevőket egy 720ml-es befőttes üvegbe összekeverjük. Mindennap
étkezés előtt 1 teáskanálnyit fogyasztunk
belőle.

web: zumimeheszet.hu
facebook: @zumimeheszet
+36 20/386 63 79

Ajánló
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Zöld megoldások

Természetes hajápolás?
Igen: Napvirágszappan!

A forró nyári hónapok igénybe veszik az egész szervezetünket, mely alól a haj sem kivétel. Az erős napsugárzás, a
meleg, az izzadás, és persze az édes vagy sós víz is problémát jelenthet. Sokan nem is gondolnak bele, mennyi káros sugárzás éri a hajunkat, mely még szárazabbá, töredezettebbé teheti fejünk ékességét. A Napvirág Manufaktúra nem csak természetes megoldást kínál hajunk tisztításától kezdve az ápolásig bezárólag, de termékeinek csomagolása környezettudatos, műanyag flakonok vagy tégelyek alkalmazása nélkül.

Ezért használj
hajmosó szappant
A hajmosáshoz sampont kell használni.
Így tanultuk. Ezt ismerjük. Ám nem volt ez
mindig így. Dédanyáink a főzött szappannal mostak hajat általában kéthetente,
ahogyan a ruháikat is szappannal tisztították.
Akkoriban azonban teljesen más volt az
időjárás, nem beszélve a városok szmoggal telített, poros, szennyezett levegőjéről.
A modern samponok nagy többsége három dolgot tartalmaz, melyek közül egyik

sem tesz jót sem a hajunknak, sem a fejbőrünknek. A legrosszabb pedig az, hogy
függővé tesz. Emlékszem, amikor először
mostam hajat szappannal, a hajam csomóssá, elnehezültté, és zsíros hatásúvá
vált. Megszokta a sampon erős zsíroldó
hatását és nem tudott „mit kezdeni” a
szappannal, mely sokkal szelídebben tisztít. Nem adtam fel. Pár hét alatt „átszoktattam” a hajam a szappanra, és amióta
az öblítést az almaecet biztosítja, sokkal
csillogóbbá és élettelibbé vált a hajam.
Engem elsősorban az győzött meg a hajmosó szappan használatáról, hogy amint
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az előbb mondtam, az átlagos samponokban szintetikus illatanyagok, a habzást biztosító, bizonyítottan rákkeltő
SLS (Sodium Lauryl Sulfate) vagy annak
származékai, nem utolsó sorban pedig
erős zsíroldó hatással bíró felületaktív anyagok találhatóak, melyek közül
mindhárom igen agresszív a fejbőrhöz.
Ezzel szemben a samponszappan természetesen tisztít, hidegen sajtolt növényi
olajokat tartalmaz, továbbá természetes
illóolajokat. A Napvirág Manufaktúra
hajmosó szappanja azért sem mindennapi, mert amíg a tisztító hatásért a kó-

Zöld megoldások

A legjobb
természetes altató,
mely nem okoz fejfájást!
Egy keveset kell a nyelv alá
tenni, és hamarosan érezzük a
jótékony hatást.

kuszolaj felel, addig ez a szappan olyan
különleges összetevőket tartalmaz, mint
a dióolaj, mely a fejbőrt egészségessé teszi, hiszen magas az A- és E-vitamin tartalma, továbbá gazdag antioxidánsokban,
illetve a szőlőmagolaj, mely a hajszálakat
fényessé, rugalmassá, és lágy tapintásúvá
varázsolja.
Ez a kézműves szappan revitalizálja a
bőrsejteket, helyreállítja a bőr faggyútermelés egyensúlyát, így nem lesz szükség
gyakori hajmosásra, hiszen egy idő után
beáll a természetes egyensúlya a bőrnek,
és nem zsírosodik extrém módon sem a
fejbőr, sem a haj.

Egészséges hajszálak
teljes hosszban
Idén a Napvirág Manufaktúra egy
újdonsággal is előrukkolt, mégpedig a
kényeztető és a regeneráló hajpakolással. Az előbbi organikus avokádó és
sárgabarackmag olajjal, míg az utóbbi
organikus dinnyemag és jojoba olajból
készült. Ezek az értékes, gazdag vitamin
és ásványianyag tartalmú, hidegen sajtolt
növényi olajok biztosítják, hogy a haj egészen a végekig, teljes hosszban egészséges lehessen.
Rendszeres használatával megszűnik
a töredezettség, puha, finom tapintású
lesz a hajkorona. A pakolást érdemes a
tiszta hajra felvinni, pár percet várni, - de
akár törölközőbe bugyolálva fél órát is a
hajon maradhat - majd samponszappan-

nal alaposan kimosni. Végül almaecetes
vízzel öblítsük le a hajunkat. Érdemes
havonta legalább egyszer alkalmazni a
pakolást.

Nincs felesleges hulladék
A Napvirág Manufaktúra kifejezetten
ügyel a környezettudatos csomagolásra, mely konkrétan azt jelenti, hogy a
termékeiket újrahasznosítható papírba
csomagolják, ha például szappanról van
szó, vagy üvegekbe töltik, mint ahogyan
a hajápolók esetében. Ha pedig mindez
nem lenne elég, akkor a kiürült üvegeket
a Manufaktúra vissza is veszi, akár közvetlenül a fogyasztótól, ha visszaküldik neki,
akár a csomagolásmentes boltokban leadva is visszajut a műhelybe, ahol tisztítás
és fertőtlenítés után újratöltik azokat. Így
nem termelődik hulladék, amivel a környezetet terhelnénk.

Egészséges, tiszta haj:
Napvirág Manufaktúra!

Az álmatlanság különösen idős korban nagyon gyakran előforduló probléma. Az erre ajánlott gyógyszereknek
azonban komoly mellékhatásaik vannak, ráadásul a függőség is hamar kialakulhat.
Ám segíthetünk természetes úton
ezen a problémán!
Az amerikai dr. Matt Stone, aki több
könyvet is publikált a helyes táplálkozással kapcsolatosan, azt mondja,
hogy a cukor és a só segíthet az elalvásban. Mind a két összetevő felveszi a
harcot a stresszel, mely az álmatlanság
egyik fő okozója.

Így készítsük el:

Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu
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Keverjünk össze 5 kanál cukrot 1
kanál sóval, és tegyük száraz helyre.
Este lefekvés előtt, vegyünk ki belőle
egy csipetnyit és tegyük a nyelvünk
alá. Hagyjuk elolvadni a keveréket és
hamarosan érezni fogjuk jótékony hatását!

Ajánló
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Életmód
Az ayurvéda több, mint 5000 éves
gyógyászati rendszer, az eddigi tudásunk szerint a világon az első
komplett paradigma, mely az emberiséget az egészséges életre tanítja,
testi-lelki-szellemi tanításokkal szolgál a fejlődni vágyó egyén számára,
és ugyanakkor tökéletes módszertana van a betegségek gyógyítására, a
felépítő terápiákra. Módszertanára
orvosok szakosodtak.
Tehát egy és ugyanazon rendszer képes
preventív segítségeket nyújtani, gyógyítani és a lábadozás során a felépítő terápiákat is alkalmazni. Hívhatjuk gyógyító
rendszernek és öngyógyító rendszernek
egyaránt.
Az ayurvéda módszertana individuális
- személyre szabott. Sohasem a betegségre fókuszál, hanem mindig a betegre, az
egyénre. Figyelembe véve annak genetikus alkatát, problémájának lelki- és szociális hátterét.
Az ayurvéda szerint az ember genetikus alkata a fogantatás pillanatában eldől.
Ilyen alkat a vata, pitta, kapha illetve ezek
keveredéseivel még kevert alkatokról is
beszélhetünk.
Az alkat meghatározás, mint alapelv
domináns része a gyógyításnak, öngyógyításnak, mivel alkatonként más-más
betegségcsoportra van fogékonyságunk.
Mivel az egyének különböznek, az egyes
táplálékokat sem képesek jól emészteni.
Az emésztetlen táplálék miatt ún. Ama keletkezik, ami egy ártó toxin, mely betegségek melegágya.
Az ayurvéda az Amát ősi ellenségnek tekinti. Kiküszöbölésére konkrét
alkatspecifikus étrendet ajánl. A meglévő
súlyosan felszaporodott Amától pedig
tisztító eljárásokkal szabadítja fel a szervezetet (pancha karma eljárások)
Egy jól összeállított étrend orvosság.
Ha az élelmiszereket válogatás nélkül huzamosabb ideig fogyasztjuk, esetleg nehezen vagy egyáltalán nem emészthető
ételekkel terheljük a szervezetünket, az
először emésztőrendszeri problémákat,
majd betegségeket generál.
Ha igyekszünk mennyiségben és minőségben is, a táplálék életerővel emész-

Egészség, prevenció,
egyensúly ayurvédával

tőkapacitásunknak megfelelően táplálkozni, az energiával szolgál. Ellenkező
esetben épp ellenkezőleg: fáradtak, enerváltak, majd betegek lehetünk.
A kiegyensúlyozott, genetikus alkathoz szabott étrend mellett az ayurvéda
számtalan gyógy-és fűszernövény növény
fogyasztását preferálja. Ezen növények
életerővel látják el a testet. A fény közvetítőinek tartják őket. Az ayurvéda speciálisan összeválogatott készítményei erővel
látják el az emésztő tüzet (Agnit), mely segíti a maradéktalan emésztést. Aromás fűszernövényei fertőtlenítő, emésztés javító
hatásúak. Az eredmény: vitalitás, életerő,
egészség!
Megemlíteném még, hogy a testmozgás része a megelőzésnek és a kezeléseknek, valamint az öngyógyításnak is.
Legmegfelelőbb mozgásforma a jóga.
A jóga valójában lényegesen több mint
mozgás. A jóga szellemi út, mely gyakorlása során teljes harmóniába kerülhetünk
önmagunkkal, környezetünkkel, a világgal.
Csizmadia Ágnes ( Dr.Ayu.Phil )
Ayurvéda szakértő:
Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Oktató, terapeuta: Aryan Tgy. Oktató és
Egészségnevelő Kp.
----------------------------------------------------------AYURVÉDA KONZULENS KÉPZÉS
2 féléves kurzus indul 2019. okt. 19-től Budapesten
A képzés egyaránt ajánlott terapeutáknak, jóga oktatóknak, valamint önfejlesztő céllal
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AYURVÉDIKUS TERÁPIÁK I-V. szint
Ayurvédikus kezelések, abhyanga masszázs terápiák,
udwarthana, marma presszúra,
Szintenként felépülő kurzusok, havi rendszerességgel.
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő
Központ NY.SZ.00888/2008.
www.aryan.hu
www.termeszetgyogyaszkepzes.hu
info@aryan.hu 0630/383-2023
-------------------------------------------------------TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANÁCSADÁS
AYURVÉDIKUS SZEMLÉLETTEL
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Csizmadia Ágnes (Dr. Ayu.Phil.)
Budapest XIII. ker. Tátra u. 24.
Szentes, Horváth Mihály u. 4./B
Bejelentkezés: 0630-383-2023
info@aryan.hu
www.aryan.hu

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

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 144. rész

I
Időjárás-változás
– frontérzékenység 1. rész
A frontérzékenység mára népbetegséggé
vált, a civilizációs életmód és étrend következtében pedig folyamatosan egyre több
embert érint. Ha a nemek szerinti megoszlást vizsgáljuk, kiderül, hogy a nők általában
érzékenyebbek a frontokra, mint a férfiak, az
életkor tekintetében pedig megállapíthatjuk,
hogy az 50 év körülieknél jelentkeznek leggyakrabban a tünetek. A frontérzékenység
Európában, azon belül is főleg a német nyelvterületen élők körében különösen gyakori.
A biometeorológia az időjárás-változások
élőlényekre való hatását, a humán biometeorológia az időjárás-változások emberre
való hatását vizsgálja, a meteropátia pedig
az időjárás-változás hatására fellépő betegségeket, egészségügyi problémákat írja le.
A humán biometeorológián belül a frontérzékenység tekintetében többféle csoportosítás létezik, de végeredményben három
fő embertípust különböztet meg:
1. csoport – azok tartoznak ide, akiknél
semmiféle hatást nem okoznak a frontok,
teljes mértékben képesek alkalmazkodni a
külső környezeti változásokhoz.
2. csoport – ide azok tartoznak, akik érzékenyek a frontokra, szervezetük valamilyen
módon reagál a változásokra, azaz nem tudnak teljes mértékben alkalmazkodni a külső
környezeti változásokhoz.
3. csoport – idetartoznak a frontbetegek,
akiket erősen megviselnek a külső változások. Náluk komoly panaszokat, betegségeket, akár halálos kimenetelű változásokat
(infarktus, agyérgörcs stb.) idézhetnek elő a
külső, időjárásbeli tényezők.
A frontérzékenység a vegetatív idegrendszer zavarára vezethető vissza, semmi esetre
sem lehet tehát normális és egészséges jelenségnek tekinteni. Általában a szervezet
leggyengébb pontján lép fel betegség, ott jelentkezik panasz, ahol a legkevésbé működik

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

jól a szervezet. Ezt akár jó jelzőrendszernek
is tekinthetnénk, hiszen jelzi, mire kellene a
leginkább odafigyelni, mely pontokat kellene a leginkább megerősíteni. Egészséges
embereknek nem szabadna az időjárási
változásokat megérezniük, sem kóros
módon reagálniuk azokra.
Akármilyen is legyen a kinti hőmérséklet, a fényviszonyok, a páratartalom – essen
hó, süssön nap vagy fújjon szél –, az emberi
testhőmérsékletnek nagyjából azonos szinten kell maradnia. A vegetatív idegrendszer, illetve annak legfőbb szabályozója, a
hipotalamusz érzékeli a külső változásokat,
és olyan folyamatokat indít be a szervezetben, amelyek ellensúlyozzák azokat, fenntartva a belső egyensúlyt. A vegetatív idegrendszer ilyenkor a maga szimpatikus és
paraszimpatikus részein keresztül beindítja a
megfelelő változásokat. A szimpatikus idegtörzs növeli a teljesítményt – az ember tettre
készebb lesz, energiával töltődik fel –, a paraszimpatikus idegtörzs viszont inkább raktározza az energiát: a pihenésben, a nyugalom
megteremtésében segít.
Mivel a mai embert rengeteg stresszhatás
éri, ezért a vegetatív idegrendszer fokozott
terhelésnek van kitéve, s előbb-utóbb fellép
az úgynevezett vegetatív disztónia (a vegetatív idegrendszer működési zavara), amely
aztán frontérzékenységhez vezet. A frontérzékenység kiküszöbölése érdekében tehát
a vegetatív disztóniát kell felszámolni, melynek módjaira a későbbiekben térünk ki.
A frontérzékenységgel, frontbetegséggel
kapcsolatos legnagyobb nehézség talán az,
hogy a panaszok jelentkezésekor eszünkbe
sem jut, hogy a tüneteket az időjárás változásai okozzák.
A különböző időjárási jelenségek másmás panaszokat okoznak:
Melegfront – egy érkező melegebb légtömeg próbálja kiszorítani a térségből az
ott jelenlévő hidegebb levegőt. Ilyenkor
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sebfájdalmak (például a műtéti hegeké), gyulladások, görcsök
jelentkezhetnek, de megterheli a keringést
is, nő a pulzus, a vérnyomás, felerősödnek
az allergiák, gyakrabban fordul elő szívinfarktus, és ez az időjárás általában a pajzsmirigybetegeknek sem kedvez. A műtéteket követő komplikációk 30 százaléka a
melegfrontok hatására alakul ki.
Hidegfront – a korábbi meleget egy
hirtelen jött hideghatás váltja fel, általában további problémákat okozó zivatarok, záporok kíséretében. Az ilyenkor
legjellemzőbben fellépő tünetek a nyugtalanság, felfokozott izgalmi állapotok,
alvási zavarok, megemelkedhet a vérnyomás, erősödhetnek a cukorbetegek és a
zöldhályogbetegséggel küzdők tünetei. A
műtéteket követő komplikációk 60 százalékát hidegfrontoknál figyelték meg.
Frontátvonulások – akár meleg-, akár
hidegfrontról van szó, a lényeg a nagyon
gyorsan lejátszódó időjárás-változás, amely
nagymértékben igénybe veheti a szervezetet. Ez a jelenség rendelkezik a legnagyobb
ingererősséggel. Frontátvonuláskor több a
baleset, öngyilkosság stb.
Időjárás-változások lehetnek még a következők: ciklon, anticiklon, okklúzió, inverzió, meleg szél (főn), ködös idő, szmog, szélsőséges hőmérséklet-ingadozás, a levegő
ózontartalmának növekedése, légnyomásváltozások, havazás stb.
Ugyan nem tartozik szorosan az időjárásváltozások közé, mégis hatással van ránk a
napfolttevékenység, ami csupán 11-12
évente tetőzik. Elsősorban a vese- és májpanaszok, valamint a szív- és idegrendszeri
betegségek tünetei súlyosbodnak ilyenkor.
A kimutatások szerint napfoltmaximumok
idején az emberek nyugtalanabbak, agres�szívebbek lesznek.

Öngyógyítás abc-je
Bármilyen időjárásra is reagál az ember,
alapvető terápiás cél a természettel való
egyensúly megteremtése és a civilizációs
hatások kiküszöbölése, a szervezet megerősítése úgy, hogy testünk és lelkünk ne
reagáljon a külső időjárási változásokra. Az
első teendő a táplálkozás megreformálása.
Étrend és ortomolekuláris medicina
A túlsúlyos emberek között több a
frontérzékeny, ezért az első lépés az optimális testsúly elérése. Fontos, hogy
lehetőleg teljes értékű ételeket fogyas�szunk, nyomelem- és vitaminhiány esetén ugyanis a szervezet érzékenyebben
reagál a frontokra.
Mivel az alkoholisták, dohányosok
és más szenvedélybetegséggel küzdők
többsége frontérzékeny, nagyon fontos,
hogy megváljunk ezektől a pótszerektől. Táplálékaink közül elsősorban a tein-,
teobromin- és koffeintartalmú ételeket kell
kiküszöbölnünk az étrendünkből, ha szeretnénk leküzdeni a frontérzékenységet.
Teint tartalmaz a fekete tea, teobromint a
csokoládé és a kakaó, koffeint pedig a kávé
és a szénsavas üdítőitalok.

A frontérzékenyek
hét alapvető táplálkozási szabálya
1. Lassú, nyugodt étkezés, alapos rágás.
2. Vegyszermentes, lehetőleg biogazdálkodásból származó ételek előnyben részesítése az E-számoktól hemzsegő készételek
helyett.
3. Teljes értékű ételek fogyasztása a finomított, agyonmanipulált élelmiszerek helyett.
4. Az étrend felét természetes, friss, nyers,
élő állapotban fogyasztott ételek (gyümölcsök és zöldségek) tegyék ki.
5. A fehérjemérgezés megszüntetése, a
magas fehérjetartalmú ételek (húsfélék, tojás, sajt, túró, szója, gomba stb.) kerülése.
6. A finomított fehér cukor, illetve az ezzel
készült ételek és italok (cukros üdítők, lekvárok, sütemények) kerülése.
7. Állati zsír helyett növényi olajok használata.
Légzőgyakorlatok
A frontérzékenység leküzdésében kitüntetett szerepe van a légzésnek, a
légzőgyakorlatoknak, amelyek közül a legfontosabbak a sóhajtás, az ásítás és a vál-
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tott orrlyukú légzés, amely kiegyensúlyozza a lelket, békét teremt, összehangolja az
agyféltekéket, valamint erősíti a vegetatív
idegrendszert. Kivitelezésekor a hüvelykujjunkkal zárjuk el a jobb orrjáratot, és a szokásosnál valamivel mélyebben lélegezzünk
be a bal orrjáraton keresztül. Utána tegyük
szabaddá a jobb orrjáratot és egyidejűleg
zárjuk el a balt, így a szabaddá vált jobb orrjáraton keresztül hosszan, nyugodtan lélegezzünk ki. Ezt követően az előbbiek mintájára a jobb orrjáraton keresztül lélegezzünk
be, a balon át pedig ki, és ezt ismételjük
5-10 alkalommal.
A négyütemű légzés is hatékony
(amelynél a kilégzés és a belégzés után is
beiktatunk egy-egy légzésszünetet). További, orvosok által is javasolt légzőgyakorlat
a gyertyafújás: helyezzünk 1-1,5 méterre
magunk elé egy égő gyertyát, és egymás
után 10-15 alkalommal próbáljuk elfújni.
Rutinosak növelhetik a távolságot, vagy
több gyertyát is egymás mellé állíthatnak.
(folytatás következik)
Váradi Tibor és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Egészség

Beszéljünk róla! Az aranyér-gyulladás népbetegség
Nem szívesen fordulunk vele orvoshoz, mert nagyon intim betegségről van szó, pedig az emberek egyharmadát
érinti kisebb vagy nagyobb mértékben az aranyér gyulladás. Az 50 éves korosztályból pedig minden második ember elmondhatja, hogy voltak már ilyen panaszai.

Termékajánló:
Aranyér problémákra,
regenerációra:

Maga a betegség a köztudatban csak
egyszerűen aranyérként él, pedig mindenkinek van aranyere, melyek a végbélnyílás körül elhelyezkedő vénafonatok, vagy
orvosi néven haemorrhoidák. Feladatuk,
hogy biztonságban lezárják a végbélnyílást. A köznyelvben aranyérnek nevezett állapot, orvosi nevén nodus haemorrhoidalis.
Az aranyér gyulladás a végbélnyílás
nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás
fonatból alakul ki. Az aranyeres csomók a
végbél és a végbélnyílás falában keletkező
vénatágulatok, melyek begyulladhatnak,
vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha
kifordulnak vagy véralvadék képződhet
bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak. Hasonló a helyzet, mint a lábszárban keletkező visszértágulatnál. Attól függően, hogy a
végbél záróizmától merre helyezkednek el,
külső vagy belső aranyérről beszélhetünk.
A leggyakoribb tünetek: viszketés, égő
érzés, fájdalom, gyulladás, duzzanat, vérzés, váladékozás. Ha a széklet vagy a WCpapír véres, feltétlenül ajánlott az orvos felkeresése, mert a vérzést nemcsak aranyér,
hanem más betegség is kiválthatja. Ha más
tünet nélkül csak viszketés van, azt nagyon
ritkán okozza aranyeres csomó.
A leggyakoribb közvetlen kiváltó ok
talán a székelés közbeni erőlködés, ami
székrekedés esetén nyilván gyakrabban
fordul elő, közvetetten tehát jelentős sze-

repe van a helytelen, rostszegény táplálkozásnak. Nőknél a várandósság alatt a
kismedencei vénákra nehezedő nyomás,
a vértérfogat növekedése, a progeszteron
értágító hatása, illetve szintén az erőlködés miatt gyakrabban okoz panaszokat. A
szülés után ezek az aranyerek rendszerint
visszahúzódnak. Bizonyos májbetegségek
is kiválthatják. Nagy haspréssel járó foglalkozások, sport, illetve a genetikai tényezők is szerepet játszanak. Megjelenésének
kedvez az ülő életmód és a mozgáshiány,
az elhízás. Az aranyeres panaszok fokozódását az erős, fűszeres ételek és az alkohol
is kiválthatják.
Az aranyeres csomók mögött az átlagosnál gyakrabban helyezkedik el végbéldaganat! Az aranyeres csomók kiújulását
okozhatják az erős, fűszeres ételek és az
alkohol. A begyulladt aranyér fájdalmas
kemény dudorrá, tapinthatóvá válik a végbélnyíláson kívül. A fájdalom székeléskor
fokozódik, de azt követően sem szűnik
meg teljesen, kellemetlen, feszítő, szúró
fájdalom maradhat vissza, az üléskor is
gondot okozva. A kívülre került csomó felszíne sebesre dörzsölődhet, váladékozhat.
Általánosságban elmondható, hogy a külső aranyér fájdalmat, gyulladást okoz, míg
a belső aranyér-betegség fájdalmatlan, de
olykor drámai méretű vérzést okoz.
A hosszan tartó, elhanyagolt aranyér a
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Balcann Tölgykéreg Gél kolloid
ezüsttel, D-pantenollal, allantoinnal és
heszperidinnel.
Nem tartalmaz semmiféle szintetikus anyagot. Könnyen szétkenhető,
maradéktalanul felszívódik, így a bőrfelületen nem hagy nyomot.

Hatóanyagai:

• kendermagolaj és kendermag-kivonat
• Szúrós csodabogyó
• Guajazulen
• Nagylevelű csodamogyoró
• Teafaolaj
• Aloe vera

Ha problémája van, forduljon hozzánk bizalommal, vagy kérdezze
orvosszakértőnket:

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
nedvezés és a széklettel való szennyeződés miatt a végbélnyílás ekcémájához,
hegesedéshez, fekélyhez, a végbél beszűküléséhez vezethet.

Ajánló
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Ajánló
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Életmód

Távol-keleti gyógynövény
az immunrendszer szolgálatában
Mindig is arra vágyott, hogy magas láz, csöpögő orr, tüsszögés, és torokfájás nélkül ússza meg a telet? Szívesen csökkentené az egy főre jutó papírzsebkendőhegyek számát? Elege
van a mit sem érő tablettákból, és inkább természetes anyagokkal erősítené az immunrendszerét? Akkor Önnek a koreai
ginsengre van szüksége!
A ginseng természetesen nem csodaszer: nem gyógyítja a halálos betegségeket. Mégis, az évezredek során az egyik
legelterjedtebb és leghasznosabb gyógynövénnyé vált a Távol-Keleten. Az egyik
legfontosabb jó tulajdonsága az immunerősítő hatása, így vétek lenne porosodni
hagyni ezt az ősi páncélt, mellyel az egészségünket felvértezhetnénk.

Mert a megelőzés
néha fontosabb

Manapság gyakorlatilag mindenhonnan
az zúdul ránk, hogy erősítsük az immunrendszerünket, mert ebben rejlik a hosszú
élet titka. Ezzel gyakorlatilag nem lehet vitatkozni, hiszen az immunrendszer az emberi szervezet elsődleges védelmi mechanizmusa: fertőzés ellen védekező sejtek,
szervek, szövetek együttese, így nem árt,
ha rendszeresen karbantartjuk ez a bonyolult gépezetet.
Ha ugyanis szeretettel és értő gondoskodással törődünk az immunrendszerünkkel, akkor alakul ki az immunitás: ennek
segítségével úszhatjuk meg többek között
a téli megfázást, a felfázást, vagy bármely
más fertőzés elkapását, emiatt győzhetjük
le a legtöbb betegséget, vagy épülünk fel
gyorsabban műtét után.
Képzelje el Ön is, hogy télen végre nem
kell a túlfűtött szobában rostokolnia, mert
anélkül teheti ki a lábát otthonról, hogy a
mínuszok ledöntsék a lábáról. Nyugodtan
tehet egy sétát a havas utcákon, elkortyolhat egy bögre ínycsiklandó, fahéjjal
és naranccsal ízesített forralt bort a kedvenc karácsonyi vásárában. És ezalatt csak
maximum a csizmája megtörlésére kell
elővennie a papírzsebkendőt. Nem kell
gondoskodnia lázcsillapító tablettákról, se
orrcseppről vagy a kidörzsölt orra kapott

krémről, mert az immunrendszere megóvja önt a bajtól. Ezért fontos a megelőzés
és az immunrendszer folyamatos karbantartása: az ilyen
felhőtlen, valóban megélt
pillanatokért. Ne álljon Ön
sem gyöngyöző homlokkal,
krákogva a karácsonyfa alatt
vagy a Mátrában! Főleg, ha
ezt akár könnyedén meg is
előzhetné.

Ginsengben az erő

Mindazonáltal, bármen�nyire is idillikus a fentebb lefestett kép, a legtöbb immunerősítésre ajánlott készítmény
egy mesterségen összerakott
tabletta vagy por, aminek a
hatásossága bizonyos esetekben megkérdőjelezhető. Tapasztalatainkból fakadóan ezerszer jobban hiszünk a védekezőképességet
fokozó gyógynövényekben, mint a szintetikus anyagokban…
Ha egyetért velünk és nem arra voksol,
hogy porózus toxinokkal érdemes bombázni
a szervezetünket, akkor a 6 évig növesztett koreai ginsengben biztosan nem fog csalódni!
A kivonat hatóanyagai között ugyanis megtalálhatók többek között a poliszacharidok is,
amelyek durván immunerősítő hatásúak. Ehhez még azt is tegyük hozzá, hogy a prémium
minőségű koreai ginseng több éves zavartalan fejlődésének hála, a szokásos hatóanyagmennyiség 6-7-szeresével kalkulálhatunk.
Azért nem tűnik rossznak, nem igaz?
Folyamatos használat mellett, a téli időszakra már annyi támogatást kap az immunrendszere, hogy egy sítúra meg sem fog kot�tyanni. Tehát érdemes időben elkezdeni a
szedését!
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Persze az immunerősítés mellett még
számos más pozitív előnyét is megtapasztalhatja a Prémium Fekete Koreai
Ginseng kivonatnak: megfigyelheti majd
magán, hogy a frissítő hatása miatt egyre kevesebb kávéval fogja túlélni a napot,
emlékezni fog minden egyes teendőjére,
és még a koleszterinszintjét is csökkentheti. Ráadásul a hölgyek és az urak közös
öröméről se feledkezzünk meg: a fekete
ginzeng potencianövelő hatásai közismertek, így biztosan lesz mivel elütni az
időt a hosszú téli estéken is.
Ha kipróbálná a Prémium Fekete Koreai Ginseng kivonatot vagy kérdése lenne,
forduljon hozzánk bizalommal!

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

Érdekes

Betehetjük a meleg ételt
a hűtőbe, vagy nem?
Megdőlt egy régen
berögzült szokás!
Eddig úgy tudtuk, hogy nem tesszük be a
hűtőbe az ételünket, amíg teljesen ki nem
hűlt. Most kiderült: ez egy rossz beidegződés. Kifejezetten ajánlott a még meleg
ételeket is betenni a hűtőbe.
A hosszú ideig szobahőmérsékleten
tárolt ételnek sokkal nagyobb esélye van
megromlani, mint azoknak, amelyeket
közvetlenül melegen teszünk be a hűtőbe. Az ételben lévő baktériumok száma 20
percenként megduplázódik, így nem csak
az eltarthatóságot, de az egészséget is veszélyezteti.
Amint egy forró ételből már nem tódul
a gőz, azonnal és gyorsan le kell hűteni.
Nem szabad hagyni, hogy egy romlandó
étel 2 óránál több ideig legyen hűtőn kí-

vül. Az otthoni eredetű ételmérgezések
leggyakoribb oka éppen a nem megfelelő
tartósítási gyakorlatból ered.

Miért kell közvetlenül a meleg
ételt betenni a hűtőbe?
Az élelmiszer hűtése nem képes megölni a baktériumokat, azonban képes arra,
hogy a szaporodásukat gátolja, hiszen
olyan környezeti feltételt jelent, amely
számukra nem kedvező. Persze vannak

hidegtűrő- és kedvelő baktériumok és
gombák is, de ezek nagyjából egy hét
után kezdenek el szaporodni, amikor már
amúgy sem ajánlott egy ételt fogyasztani.
A kritikus hőmérsékleti tartomány a 2060°C, amelyen az ételt a lehető legkevesebb ideig szabad hagyni. Ez a tartomány
a legideálisabb a legtöbb baktérium szaporodása számára. Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy az ételeket minél
előbb hűtőhőmérsékletre helyezzük

Nem a vércsoporttól függ, hogy szeretnek-e a szúnyogok
Ki hitte volna, hogy a szúnyog a leghalálosabb
állat a világon? Ezek az apró rovarok terjesztik a
zika és a malária vírusát, évente több mint 1 millió
ember halálát okozzák. Hazánkban azonban a
legtöbb ember számára a szúnyogcsípés nem több
fájdalmas kellemetlenségnél.

Minden nyáron számíthatunk bosszantó csípésekre a karunkon, a lábszárunkon,
ami fedetlenül marad. Ha valakit az átlagosnál gyakrabban csípik meg a szúnyogok, azt szokták mondani, a vére ízlik nekik. Nagy tévedés!
A közhiedelem szerint az emberi vér
vonzza vagy éppen taszítja őket, de a
tudomány ennek már stabilan ellent tud
mondani. Mint a kutatók kiderítették, sokkal inkább az ember bőrének a szaga és

a bőrön megtelepedő különböző baktériumok
kombinációja hat
a szúnyogokra.
Minden ember bőrén találhatók baktériumok. Ezek mind más és más kemikáliákat termelnek. Ezeknek a különféle
kemikáliáknak a szaga tesz némelyeket
ellenállhatatlanná a szúnyogok számára.
A kutatók azt is felfedezték, hogy az ép-
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pen sportoló emberek jobban vonzzák
a szúnyogokat, mivel megemelkedik
a testhőmérsékletük. Ez pedig olyan a
szúnyogoknak, mintha csak vacsorára
hívnánk őket. Sajnos ugyanez áll azokra
is, akik a nyári estéket sörrel próbálják elviselhetőbbé tenni.

Életmód

Irány a suli!
Adjon gyermekének rendszeresen Omega-3-at!
Miért olyan fontos
az Omega-3 gyermekeinknek?
Az esszenciális zsírsavak bizonyítottan minden életkorban egészségügyi
előnyökkel járnak, azonban különösen
fontosak a csecsemők és a gyermekek fejlődésében. Sajnálatos módon a legtöbb
gyermek kevés EPA és DHA zsírsavat fogyaszt, melyek azok a létfontosságú Omega-3 zsírsavak, amelyek nem csak azért
fontosak, hogy gyermekeink egészségesek maradjanak, hanem számos tanulmány szerint feltétlenül szükségesek az
agy és a szem megfelelő fejlődéséhez
és működéséhez, a kognitív funkciókhoz, a mentális fejlődéshez, valamint
az egészséges bőr, a nyugodt alvás és
az immunrendszer támogatásához.
Fogyasztásuk az iskolára való felkészülés
idején, a túlzott fizikai és szellemi megterhelés esetén (dolgozatok, vizsgák, stressz,
sport) és viselkedési zavarok, ADHD, Autizmus, Dyspraxia, Dyslexia megelőzésére
és kezelésére ajánlott.

Maximalizálja gyermeke
szellemi fejlődését Omega-3-mal!
A gyermekek naponta rendszeres men�nyiségű DHA és EPA zsírsavakat igényelnek, melyek fokozzák az agy működését. A
kutatások rávilágítanak a rendszeres Omega-3 bevitel fontosságára, amely a gyermekek tanulási képességének javulását
mutatja, beleértve az olvasást, a memóriát, a koncentrációt.
Sok iskoláskorú gyermek szenved
gyermekkori fejlődési és viselkedési zavarokban. Az Omega-3 rendszeres fogyasztása bizonyítottan segít viselkedési
nehézségek, figyelemzavar, hiperaktivitás és sztereotípiák esetében, továbbá javítja az alvás minőségét.

Mennyi Omega-3-ra
van szüksége gyermekének?

• 6–24 hónapos csecsemőknél testsúly
kilogrammonként minimum 10 mg DHA.
• 12 hónapos korig kombinált DHA és

EPA bevitele már akár napi 500 mg is lehet.
• 1–3 éves korig már akár 700 mg is lehet a napi szükséglet.
• 4–8 éves korig már akár 900 mg is lehet a napi szükséglet.
• 9–13 éves korig már akár 1200 mg is
lehet a napi szükséglet.
• Az idősebb tinédzserek akár 1600 mgot is igényelhetnek naponta.

Az Omega-3 termékek
Sok gyerek nem szereti a halat, ezért
fontos, hogy tiszta, Omega-3 hatóanyagban gazdag étrend-kiegészítőket
fogyasszanak.
A halolajat Omega-3 tartalma miatt vásároljuk. Azonban sokan tévesen úgy gondolják, hogy a halolaj egyenlő az omega3-mal. De ez nem igaz! A halolaj tartalmaz
omega-3-at, mint ahogy a tej kalciumot.
Sajnos az üzletekben kapható halolajak többsége viszonylag kevés Omega3-at tartalmaz. Nem a legjobb Omega-3
források! Ezeknek a termékeknek csak
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kb. 30%-a Omega-3 hatóanyag. További 70%-a halzsír és főleg szükségtelen
és akár káros összetevők: pl. telített zsír,
omega-6, transzzsír és koleszterin.
Ne tévesszük össze a termék napi adagját az omega-3 tartalommal! Ha a dobozon
„1000 mg halolaj” szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy kapszulánként 1000mgx30% =
300 mg Omega-3-mat tartalmaz. Megállapíthatjuk, hogy ez nem túl sok! Amennyiben ilyen termékkel szeretnénk fedezni
Omega-3 szükségletünket, akár napi 8-10
kapszulát kell bevennünk.
A legjobb halolaj étrend-kiegészítők a magas Omega-3 tartalmú halolaj
koncentrátumok. Ezek tisztasága 80%
és több mint 90% között van.
A Minami MorDHA és a MorEPA
halolaj koncentrátumok hatékonyak,
biztonságosak és kivételesen tiszták,
megfelelnek a legmagasabb minőségi
elvárásoknak, kényelmes módja annak,
hogy gyermeke akár már egy kapszula bevételével naponta megkapja a szükséges
mennyiségű omega-3 zsírsavakat.

Zöld megoldások

Otthonunk higiéniája
Otthonunk az a hely, ahol a legtöbb időt töltünk, az a hely, ahol gyermekeinket neveljük, ahol együtt van a család. Elég
sok időt vesz igénybe a tisztán tartása. Az alábbiakban olyan tippekkel jelentkezem, melyek megkönnyítik a házias�szonyok munkáját, leszűkítve a tisztítószerek mennyiségét, és sokkal több pénzt spórolnak meg. Vágjunk bele:
Emlékezzünk az előző cikkre, ott a konyhában használtuk a mosogatószert és a
fertőtlenítő szert, ezt a készletet kiegészítve egy általános tisztítószerrel (Super
10), teljes mértében tisztára varázsoljuk
otthonunkat.
Kezdjük az ablak tisztításával: a Super
10 koncentrált általános tisztítószerből
egy ½ literes flakonba mindössze 3 csepp
koncentrátumot teszünk, felhígítjuk vízzel, máris tisztíthatjuk az ablakot, az ablakkeretet egyaránt. A Super 10 antisztatikus
hatása révén taszítja a port, így hetekig
nem kell újra ablakot pucolnunk.
Felkészülünk egyéb felületek tisztítására úgy, hogy egy ½ l-es flakonba bekeverünk Super 10-et 1/10-es arányban, tehát
½ dl koncentrátum + 4,5 dl víz. Ezzel az
oldott tisztítószerrel könnyedén tisztítjuk
a bútorokat, az ajtókat, a kanapét vagy
ágyat, rápermetezhetjük a szőnyegre, hiszen antisztatikus hatása miatt taszítja a

port, elpusztítja a poratkákat.
Amennyiben háziállat van otthonunkban, vagy fertőző beteget ápolunk,
a Disindectant fertőtlenítőt használjuk
1/100-as hígításban. Töröljük át vele a
bútorokat, a távirányítót, a kapcsolókat,
a kilincseket, a telefont, mindent, amivel
nap-mint nap érintkezünk.
Már csak a fürdőszoba van hátra, de
mivel ezen termékeket használjuk, igen
könnyű dolgunk van, hiszen elővesszük a
bekevert fertőtlenítőt, befújunk minden
felületet, a Szuper 10-el rásegítünk, máris
rend, és higénia uralkodik otthonunkban,
nem utolsó sorban kellemes citrom illat.
Kis adagok, nagy megtakarítás
A NeoLife háztartási tisztítószerei növényekből kivont zsírsavak különleges
kombinációjából, kímélő, ugyanakkor
hatékony szerves oldószerekből és felületaktív anyagokból épülnek fel. A három
összetevő sajátos formulája mélyebb ré-
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tegekbe hatolva feloldja, majd megszünteti a legmakacsabb szennyeződéseket,
zsírfoltokat is, minimális anyagfelhasználás mellett. A termékek összetevője 100%ban lebomlik.

Spóroljon minél többet
multifunkcionális
tisztítószerekkel!
A NeoLife tisztítószerekkel pénzt
takaríthat meg, hiszen számos más specifikus terméket helyettesíthet velük.
Vásároljanak kevesebbet, költsenek kevesebbet, használjanak kevesebbet – tisztítsanak még hatékonyabban!
Király Vilma
A termék megrendelhető:
www.munka-szorakozas.hu
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Kertészkedjünk!

Az őszi füvesítés előnyei
és helyes kivitelezése
Csalóka nevével ellentétben az őszi
füvesítés nem ősszel kezdődik, hanem sokszor már nyáron. A talaj előkészítésével: tereprendezéssel, gyomirtással, vízelvezetés és
öntözőrendszer telepítésével és a
talajfertőtlenítéssel.

3 érv az őszi füvesítés mellett:
1. A legnagyobb és leginkább elvitathatatlan előnye az őszi gyepesítésnek, hogy
nem kell a tavaszi-nyári, magról kelő
gyomokkal megküzdeni. Az évszak sajátossága, hogy ilyenkor ezek már nem bújnak ki, vagy ha mégis, a téli fagyok ki fogják
tisztítani, esély sincs a felmagzásukra.
Ami mégis átvészeli, azt pedig tavasszal
már a megerősödött gyepből gyomirtóval
könnyedén el lehet tüntetni.
2. A másik nagy ellenfél a talajkártevők
hada, akiket vagy behurcolunk a kertbe (pl.
feltöltéssel vagy gyepszőnyeg telepítéssel),
vagy már eleve ott élnek vígan. Az őszi előkészítés során szintén van mód arra, hogy
talajfertőtlenítő mikrobiológiai készítményekkel a meglévő kártevőket kiirtsuk, a behurcoltaknak pedig kedvezőtlen
életfeltételeket teremtsünk.
3. A harmadik nagy előny, hogy a nyár
folyamán a megbomlott talajélet egyensúlyt helyre lehet állítani (legalábbis elkezdeni), így a zsenge kelő gyökérzetnek
nem kell gombabetegségekkel is megbirkózniuk. Ezt talajjavítók (pl. DCM Antagon
és Vivisol) és az EsstenceOrigo talajkondicionálóval érheti el.
A talajélet egyensúlya a tereprendezés,
talajfeltöltés során óhatatlanul is felborul,
hiszen különböző földrétegek találkoznak
egymással. Ezek egységesítése, összeolvasztása kulcsfontosságú a füvesítés sikerességéhez.
Ha pl. sárgaföldes a kertünk altalaja, és hozatunk rá termőföldet, érdemes
Amalgerolos kezelést is bevetni. Ez a talajkondicionáló segít a földrétegek között

kialakítani a levegő és vízkapillárisokat, így
teremtve megfelelő talajszerkezetet a növények fejlődéséhez.

Mikor és hogyan kell elvégezni
az őszi fű vetést?
Az őszi vetést augusztus utolsó hetében- szeptember első felében érdemes
megcsinálni, ilyenkor még kellően jó idő
van a magok keléséhez, és egyre több a csapadék is, ami besegít a keltető öntözésben.
Fontos tudnia: Az őszi vetés legnagyobb
ellenfele a lombhullás. A frissen elszórt területen folyamatosan (napi szinten) gondoskodni kell a levelek gyűjtéséről, nehogy
befulladjanak a friss szálacskák.
A vetésnek csak akkor szabad nekikezdeni, ha már az előkészítő munkálatok
megvannak. Azaz, ha túl vagyunk a tereprendezésen, talajkezeléseken, gyomirtáson
és remélhetőleg az öntözőrendszer telepítésén is.
Az előkészített talajt első lépésként le
kell hengerelni, hogy egyenletes felületet
kapjunk. Erre jöhet a mag kiszórása, majd
egy vékony 0,5-1 cm vastag takarás, hogy
ne száradjanak ki a csírázó magok (ezt termőfölddel vagy DCM Vivimus talajjavítóval
teheti meg).
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Ezt követően 10-14 napig napi 3-5 keltető öntözéssel kell segíteni a vetésnek. A fűmag típusától függően 14-21 napra kelnek
általában az első szálak ki, ha alkalmazunk
fedést. (Ha nincs fedés, már 8-10 nap után
láthatóak az első szálak, viszont akkor sokkal gyakoribb, nagyjából 5-6 öntözésre van
szükség naponta.)
Ezt követően a napi 2 öntözés már elegendő a sarjadó fűnek.
Ha a gyep elérte a 8-10 cm-es magasságot, el kell kezdeni a fűnyírást. Ez az első
időben akár heti 3 alkalom is lehet, amikor
0,5-1 cm-t csípünk le a levél végéből, hogy
a gyökeresedést és a bokrosodást serkentsük.
Ha már szeptember elejére sikerül előkészíteni megfelelően a talajt, akkor október
közepére-végére már egészen szép lesz az
újonnan füvesített terület, és megerősödve
fordulhat rá az állomány a hűvösebb időszakra.
Sikeres őszi füvesítést kíván:
Molnár Gábor Éva
a füvesasszony

kertfuvesites.hu

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

2019. szeptember 24.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/6. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Az ördög vigye el, lent hagytam a
slusszkulcsot!”
A beküldők közül
Fülöp Józsefné (Kaposvár)
Medvegy Istvánné (Szarvas)
Mogyorósi Zoltán (Pécs)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

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