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Egyre több bálna és delfin vetődik Ezernyolcszáz milliárd dollárból
ellenállóbbá lehetne tenni a Földet
partra Nagy-Britanniában
klímaváltozással szemben
A 2011 és 2017 közötti időszakban 4896 bálna és delfin pusztult el a nagy-britanniai partokon, ami 15 százalékos emelkedést jelent az előző hét évhez képest. A mutatók szerint csak
2017-ben ezer tengeri emlős vetődött partra a szigetországban, ami rekordot jelent a mérések hivatalos kezdete óta

A szakemberek szerint nem lehet egyértelműen megmondani,
hogy mi a felelős a partra vetődő állatok számának emelkedéséért,
de számos tényezővel összefüggésben állhat a jelenség, köztük néhány delfin- és bálnapopuláció növekedésével. A Londoni Zoológiai
Társaság tagja, a kutatást vezető Rob Deaville ugyanakkor elmondta, hogy az állatok partra vetődése önmagában nem jelent rossz hírt.
„Az csupán félreértés, hogy mi megpróbáljuk megakadályozni a
partra vetődéseket, ez nem így van, mi megpróbálunk többet megtudni azokról az esetekről, amelyekért az emberi tevékenység a felelős, és
aztán ahol tudjuk, mérsékeljük az ilyen incidensek számát” - tette hozzá a szakember.
Deaville szerint az adatok bizonyos tekintetben zord képet festenek, ugyanakkor pozitívumokat is ki lehet olvasni belőlük.
Hét év alatt több mint 20 cetfajt - a világon ismert cetfajok csaknem egynegyedét - dokumentálták a nagy-britanniai partokon.
Ezek közül a törpe ámbráscetet még soha azelőtt nem észlelték a
térségben.
Hét év alatt nagyjából ezer példányon végeztek boncolást a kutatók a halál okának megállapítása érdekében.
A halászhálóba gabalyodás volt a felelős nagyjából minden negyedik közönséges delfin és minden tizedik barna delfin pusztulásáért.
Közvetlenül emberi tevékenység okozta a halálát 25 állatnak,
amelyeket hajó ütött el, egy ízben pedig tengeri hulladék lenyelése
végzett egy Cuvier-féle csőröscettel.
-MTI-

Betiltották az eldobható műanyagok
használatát a Mount Everesten
A döntés hátterében az állhat, hogy a helyi hatóságok a közelmúltban 11 tonna szemetet hoztak le a Mount Everestről.
A nepáli hatóságok betiltották az egyszer használatos műanyagokat a Mount Everest-régióban, hogy csökkentsék a hegymászók által hátrahagyott szemetet.
A tilalom a nepáli Khumbu Pasang Lhamu közigazgatási területén 2020 januárjától lép életbe. Egy helyi illetékes szerint az intézkedés lehetővé teszi, hogy a Mount Everest és környéke hosszú
távon tiszta maradhasson.
Khumbu Pasang Lhamuba évente tízezerszámra érkeznek a turisták, a kormány pedig igyekszik egyre több lépést tenni azért,
hogy csökkentse az idegenforgalom káros hatásait a térségben.
A nepáli tartományban minden 30 mikronnál vékonyabb
falú műanyagpalackot és más műanyagot betiltanak. A tilalmat
megszegők büntetéséről azonban egyelőre nem adtak ki tájékoztatást.
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A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt (541 ezer milliárd
forintot) kellene ráfordítani világszerte azokra a stratégiákra,
amelyek lehetővé tennék, hogy a bolygó alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz - mutatott rá jelentésében egy globális bizottság.

A kutatókat, közgazdászokat, városlakókat, gazdákat, polgármestereket és vállalatvezetőket tömörítő Globális Alkalmazkodási Bizottság
(Global Commission on Adaptation) öt gyakorlati megoldást fogalmazott meg globális költség-haszon elemzésében, amely szerint a
szóban forgó stratégiák megvalósítása nettó több mint 7 ezer milliárd
dollár hasznot hozna - írja a BBC hírportálja.
A Ban Ki Mun korábbi ENSZ-főtitkár, Bill Gates, a Microsoft társalapítója és Krisztalina Georgieva, a Világbank igazgatója által vezetett
globális bizottság szerint a gazdagabb országoknak erkölcsi kötelességük befektetni olyan adaptációs intézkedésekbe, amelyek az egész
világ javát szolgálják, ugyanis az éghajlatváltozás hatásaival leginkább
küzdő országok a felelősek a legkevésbé a problémákért - mutatott rá
a jelentés.
A testület szerint a következő tíz évben olyan előrejelző rendszereket kellene kiépíteni - elsősorban a szigetek lakói és a part menti
közösségek számára -, amelyek jó előre figyelmeztetnek a viharokra,
az erős tengerjárásra és egyéb szélsőséges időjárási viszonyokra. Egy
egyszerű mobiltelefon-alkalmazás például segíthetné a csendes-óceáni Cook-szigetek halászait abban, hogy a tenger változásaihoz igazítva alakítsák terveiket.
Az éghajlat változásaihoz igazított utak, épületek és hidak építésére lenne szükség. Egy New York-i projektben például fehérre festik a
háztetőket, ami hatékony hővisszaverő stratégia az épületek és egész
városnegyedek lehűtésére.
A javasolt stratégiák között szerepel a száraz talaj mezőgazdasági
termelésének fejlesztése, a szárazságnak jobban ellenálló haszonnövényekre való áttérés elősegítése. A mangroveerdők nagyjából 18
millió ember számára jelentenek védelmet a part menti áradásokkal
szemben, ám a beruházások miatt kivágják a fákat. Ezeknek az erdőterületeknek a helyreállítása segíthetne megóvni a sebezhető közösségeket a viharoktól és javíthatná a helyi halgazdálkodást. A vízkészletek
védelme ugyancsak kulcsfontosságú feladat az éghajlat változásakor.
A felsorolt stratégiák nem csupán megakadályoznák a jövőbeli veszteségeket, hanem olyan gazdasági, társadalmi és környezeti haszonnal járnának, amelyek együttes értéke több mint 7 ezer milliárd dollár
lenne.
-MTI-
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1901 óta a második legmelegebb
Minden külföldről hazautazó
nyár volt az idei
bőröndjét át fogják vizsgálni
A mérések kezdete óta a második legmelegebb nyár volt az
idei Magyarországon -közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az idei nyár is a szokásosnál melegebben alakult, az évszak középhőmérséklete 22,3 Celsius-fok volt, ami 2,1 fokkal haladja meg az
1981-2010-es átlagot. Magyarországon az év legmelegebb hónapja
általában a július, idén viszont a június és az augusztus is több mint
egy fokkal melegebbnek bizonyult a júliusnál. A 2019-es június a legmelegebb lett 1901 óta és az augusztus is a 7. helyre került a legmelegebb augusztusok rangsorában.
Az év első hőhulláma június közepén volt, 15-én és 16-án is megdőlt az országos napi maximumhőmérséklet rekordja. Júniusban
minden nap középhőmérséklete az éghajlati normál felett alakult.
Július 10-én és 12-én új országos napi minimumhőmérsékleti rekordok születtek. Az évszak legalacsonyabb hőmérsékletét (3,5 fok)
július 10-én mérték Zabaron. Majd a július végét, augusztus elejét

több rövidebb hőhullám jellemezte. A nyár legmelegebb napja augusztus 12-e lett, ekkor Derekegyházán 38 fokot regisztráltak. A nyár
utolsó hetei tartós kánikulával teltek.
A csapadék szélsőséges területi eloszlása mellett a 2019-es nyár
országos átlagban 12 százalékkal szárazabb volt az 1981-2010-es
átlagnál. A június és július országosan átlag körüli csapadékú volt, az
augusztus viszont az átlagosnál 30 százalékkal szárazabban alakult.
Az egész évszakban gyakoriak voltak a károkozó felhőszakadások,
jégesők. Az évszak csapadékának jelentős részét záporok, zivatarok
adták. Június 16-án és 23-án, valamint augusztus elsején új országos
napi csapadékrekordot jegyeztek fel. Az évszak legnagyobb napi csapadékösszege 154,9 milliméter volt, amit Terpesen mértek. - MTI-
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A külföldre utazók nem gondolnák, hogy a csomagjaikba
rejtett növényeken, növényi termékeken vagy terméseken
jelen lévő nem-honos növénykárosítókkal mekkora veszélyt
hozhatnak magukkal utazásaikról. Az Európai Unió tagállamai a 2019. december 14-től alkalmazandó szigorúbb szabályozással az utazóktól is felelős magatartást várnak el a
növénykárosítók terjedésének megakadályozása érdekében. Az új előírások a növények, növényi termékek kis men�nyiségű, saját célú behozatalát is korlátozni fogják.
A déli országokból
vagy egzotikus tájakról származó, természetben gyűjtött, piacon beszerzett, de
akár az üzletben vásárolt, ültetésre szánt
növényeken és terméseken olyan, hazánkban nem honos
növénykárosítókat
hozhatunk magunkkal, amelyek komoly gazdasági és természeti károkat okozhatnak.
A lehetséges következmények érzékeltetésére jó példa a Xylella
fastidiosa baktérium, amelynek rendkívül széles a gazdanövényköre. Veszélyeztetheti többek között a szőlőt, bizonyos
gyümölcsfafajokat, dísz- és fűszernövényeket. Kockázatos lehet
azonban egy nyaralásról hazahozott leanderhajtás elültetése is,
hiszen már egyetlen fertőzött hajtás – más növény esetében annak gyümölcse, termése – is potenciális veszélyforrás lehet egy
nagyobb léptékű fertőzés kialakulásában.
Bizonyos növényeket a fokozott kockázatra való tekintettel
már jelenleg is tilos behozni az Európai Unión kívüli országokból (pl. vetőburgonya, szőlőoltvány, leveles citrom), míg mások
behozatala előzetes növényegészségügyi vizsgálathoz kötött.
A vizsgálatot a származási ország illetékes hatósága végzi el,
amelyről igazoló dokumentumot, ún. növényegészségügyi bizonyítványt állít ki. Ha ilyen dokumentum kíséri a növényt, növényi terméket és azon nem láthatók betegségre, károsítóra utaló
vizuális tünetek, akkor biztonsággal behozható.
A 2019. december 14-től alkalmazandó új szabályozás előírja
az útipoggyász kötelező ellenőrzését, illetve az eddigiekhez képest szigorúbban jár el a kis mennyiségben (fogyasztási men�nyiség) behozott növények, növényi termékek kapcsán is. Ez azt
jelenti, hogy bizonyos növények esetében akár már egyetlen
termés is csak növényegészségügyi bizonyítvány birtokában
szállítható be valamely harmadik országból az Európai Unió tagállamaiba. Az új szabályozással érintett növények végleges listáját tartalmazó jogszabály várhatóan november-decemberben
jelenik meg, amelyről a Nébih honlapján lehet majd tájékozódni.
Az Európai Unión belülre nem vonatkoznak ezek az előírások, azonban a kockázatok csökkentése érdekében közös érdekünk, hogy utazásainkról sem az EU-n kívüli, sem azon belüli
országokból ne hozzunk magunkkal növényt, növényi terméket
Magyarországra.
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A harminc felettiek magas
vérnyomása demenciát
okozhat

Veszélyeztetik a vadon élő állatokat
a szelfiző turisták

A korral mindenkinek zsugorodik
az agya egy kicsit, ám akik bizonyos
idegrendszeri betegségekben szenvednek, azokat súlyosabban érinti.

Az Új-Zélandon tartott Nemzetközi Pingvinkonferencián az Otagói Egyetem
vadvédelmi programjának vezetője, Philip Seddon kifejtette, hogy ijesztő a
vadállatos szelfik mindennapivá válása, mert testi és érzelmi stresszt okoz
az állatoknak.

A Lancet Neurology című szaklapban
megjelent kutatás készítői 500 olyan brit
lakost kísértek figyelemmel, akik 1946-ban
ugyanazon a héten születtek és egy nagyszabású, hosszú távú vizsgálatban vettek
részt. Megmérték a vérnyomásukat 36, 43,
53, 60-64 és 69 évesen, MRI-felvételt készítettek az agyukról 69-71 évesen, valamint
a University College London kognitív tesztjeit is elvégeztették velük. Egyikük sem volt
demens. Azt állapították meg, hogy a 3040-es életévek magas vérnyomása felgyorsíthatja az agy károsodását.
Nem ez az első tanulmány, amely az életközépi magas vérnyomás és a demencia
kockázatának növekedése között összefüggést állapított meg, a friss kutatás készítői azt akarták tudni, mikor és hogyan zajlik
a folyamat.
Megállapították, hogy a 36-43 év közötti magas vérnyomás függött össze
a későbbi agyzsugorodással. Az agy
egészségének védelmében tehát ebben
az időszakban érdemes odafigyelni a vérnyomásra.
A korral mindenkinek zsugorodik az
agya egy kicsit, ám akik bizonyos idegrendszeri betegségekben szenvednek,
azokat súlyosabban érinti.
Noha a kutatás résztvevői közül senki
sem mutatta az elbutulás tüneteit, ám a
tudósok szerint az agy zsugorodása általában még a tünetek előtt megy végbe,
ezért az alanyoknál a jövőben is keresni
fogják a demencia jeleit.
A 43-53 éves korban mért magas vérnyomás a 70-es éveiket megérő résztvevők
közül többnél függött össze érrendszeri
károsodással.

„Az a baj a vadállatos
szelfikkel, hogy gyakran
mindenféle kontextus
nélkül jelennek meg,
még ha az állatok védelmére buzdítanának
is, elvész az üzenet, an�nyi marad csak, hogy
valaki megölel egy
pingvint, ezért mások is
ezt akarják tenni’”- magyarázta.
Seddon nem is engedi, hogy tanítványai közzétegyék a
képeket, amelyeket a
helyi vadvilág tanulmányozása
közben
készítenek, nehogy ezzel is növeljék a szelfizési kedvet. A konferencia ugyanilyen okokból utasította el egy dubaji cég bőkezű szponzorációs ajánlatát, a vállalat ugyanis reklámanyagaiban állatos szelfiket használt.
A World Animal Protection nevű állatvédő szervezet elemezte az Instagram közösségi
portálon található több százezer vadállatos szelfit. Azt állapították meg, hogy 2014 óta
292 százalékkal nőtt az oldalon közölt vadállatos szelfik száma, a képek mintegy 40 százalékát ítélték helytelennek, vagyis olyannak, ahol az ember megöleli, fogja vagy más, nem
megfelelő módon viselkedik egy vadon élő állattal.
A szervezet szerint az a szelfi számít helyénvalónak, ahol nincs kapcsolat ember és állat
között, a vadat nem kényszerítik, nem ejtik fogságba, hogy fotókellékként használják.
Hírességek is táplálják a vadszelfik iránti lelkesedést: pózolt már a közösségi médiában
Kim Kardashian amerikai realitysztár elefánttal, Taylor Swift énekesnő kenguruval, Justin
Bieber popsztár pedig tigrissel.
Új-Zélandon azon kaptak turistákat, hogy veszélyeztetett fókákkal táncolnak, ritka sárgaszemű pingvineket kergetnek vagy megpróbálják magukhoz ölelni a rejtőzködő életet
élő kiwi madarat egy-egy szelfi kedvéért.
Az új-zélandi Déli-sziget oamarui pingvinkolóniájának védelméért felelős menedzser,
Philippa Agnew szerint a szelfik vitathatatlanul ártanak a madaraknak, ezért megtiltották
az elektronikus felvételek készítését.
„Stresszt jelent a telefonok kékes fénye, a vakuk villanása, a szelfizéssel járó mozgás és zaj”
- mondta.
A kutató gyakran tapasztalja, hogy turisták kergetik, megpróbálják a karjukba venni a
pingvineket, amelyek a tengerből a partra tartanak, ezzel megzavarják őket a fiókák etetésében vagy az élelemkeresésben. Seddon elmondta, az állatvédők azt igyekeznek kitalálni, hogy lehet jó célra használni a vadállatos szelfiket, többek között arra kérnék meg az
Instagram nagy számú követővel rendelkező, nagy hatású felhasználóit, hogy képeiken
azt mutassák be, milyen a helyes, biztonságos érintkezés a vadvilággal.
„Rossz üzenet, ha a képen az ember megérint egy állatot. Azt kell tudatosítanunk, hogy a
vad fajok nem a mi szórakoztatásunkra élnek. Ember uralta világ az otthonuk, de ez nem azt
jelenti, hogy fogdoshatjuk is őket” - tette hozzá.
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Egészség

Fokozódik a pollenáradat: hogyan védekezzünk?
Az allergiások száma egyre növekszik hazánkban, már minden tizedik gyermek pollenérzékeny. A forró nyár miatt a parlagfű korábban elkezdte ontani pollenjeit, a SZÉNANÁTHÁVAL küzdőknek fokozott gondot kell fordítaniuk
légútjuk egészségére. A szervezet túlzott immunreakciójaként légúti gyulladás és váladékozás kezdődhet, amely
tüsszögést, köhögést, orrfolyást, könnyezést és szemviszketést eredményez.

Hatékony kombináció
a légút egészségéért

nyálkahártyák egészséges állapotának, normál vastagságának
támogatása, a légút tisztántartása pollenáradat idején és náthás
időszakokban is.

A pollenallergiával küzdőknek kedvező hatásúak lehetnek
egyes növények hatóanyagai. Világszerte egyre elterjedtebben
alkalmaznak olyan természetes hatóanyag-keverékeket, amelyekben a vitaminok, antioxidánsok mellett a légút tisztaságát
támogató növények (torma, fokhagyma és gyömbér) kivonatai
is szerepelnek.
A népi gyógyászat ezeket a növényeket évszázadok óta alkalmazza a könnyű légzés fenntartására, az orr- és a toroknyálkahártyák tisztaságának elősegítésére.
A régi tapasztalatok alapján készült az évekig sikeres ALLIX
egészség-védő hatóanyag-kombináció, amelyet a kutatók
a közelmúltban újabb komponensekkel egészítettek ki: az
ALLIX-FORTE készítményben jelentős szerepe van a görögszéna szaponinjainak, az immunrendszer normál működésében
fontos C- és D3-vitaminoknak és az egészsges immunműködéshez fontos cink mikroelemnek. A kombináció feladata a légúti

A légút irritációja
csökkenthető
A légút irritációja, majd ennek következményeként a gyulladása során a lokális oxidációs-redukciós folyamatok egyensúlya
felborul, ezt tudják az antioxidáns hatóanyagok ellensúlyozni.
A légúti nyálkahártyák oxidációs folyamatainak stabil, normál
működését segítik az ALLIX-Forte növényi polifenoljai (citrus
flavonoidok, zöldtea katechinek) és a C-vitamin. A készítmény
hatásosságának kiegészítésére hisztidint is tartalmaz.
A torma, fokhagyma és gyömbér általánosan fogyasztott fűszernövényeink, igen erős ízük miatt kapszulázott formában kerülnek forgalomba. Jó tudni, hogy kivonatuknak sincsen mellékhatása, így az ALLIX-Forte gyermekeknek is adható.
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Környezetvédelem

A legjobb hulladék az, ami nem keletkezik
Szeptember 1-jén ünnepeltük az első évfordulóját annak,
hogy az Ökopiacon már nem adnak egyszer használatos
műanyag zacskót és szatyrot az árusok. Ebből az alkalomból összegyűjtöttük az elmúlt év történéseit, és azt is, hogy
még milyen feleslegesen használt műanyagokról tudunk
egy kis odafigyeléssel leszokni!

Az Ökopiacra környezettudatos
vásárlók járnak!

2018. szeptember 1-je nagy nap
Ökopiacunk életében. Ekkortól már egyetlen árus sem adta termékeit egyszer használatos műanyag zacskóban.
Már hónapokkal korábban elkezdtük
arra ösztönözni a vásárlókat, hogy hozzanak magukkal környezetbarát bevásárló-alkalmatosságokat. Talán ennek is köszönhető, hogy a vásárlók nagyon hamar
megtalálták a személyiségükhöz és cipekedési szokásaikhoz legjobban illő eszközöket. Vászontáskák, kosarak, gurulós kocsik, zöldségládák és hátizsákok színesítik
az összképet, mindenki megtalálta a számára legpraktikusabb megoldást.
A zacskók elhagyása mellett voltak
egyéb tippjeink is, hogyan óvhatjuk a környezetünket az egyszer használatos műanyagoktól. Csokorba gyűjtöttük, miről is
„beszélgettünk” az elmúlt egy évben.

Iskolakezdés

Nem csak az
Ökopiacon kell tudatosnak lennünk

Ha nem az Ökopiacon vásárolunk, akkor is ügyeljünk
rá, hogy mindig legyen nálunk saját táska, kosár vagy
zacskó. Érdemes 3-4 csomagoló alkalmatosságot is magunknál hordani, egyet az
élelmiszernek, egy másikat
a tiszta árunak, például ruhaneműnek, egy harmadikat a nedves, párás
termékeknek.

Mit tesznek az ökopiaci árusok
a környezetvédelemért?

Már nem csak az egyszer használatos
műanyag zacskókat, szatyrokat cserélték lebomlóra, hanem egyes árusok a dobozokat,
üvegeket és a palántás cserepeket is visszagyűjtik.

Termeltem - hova dobjam?

Figyeljünk arra is, hogy minél kevesebb
hulladék keletkezzen a csomagolással!
Felejtsük el az egyszer használatos dobozokat, nejlonzacskókat, szalvétákat és
fóliákat! Az uzsonnát és a tízórait textil
ételzsákba, szendvicscsomagoló kendőbe
és sokszor használható dobozokba is tehetjük.

Továbbra is valljuk, hogy a legjobb hulladék az, ami nem keletkezik. Az Ökopiacon
kapható előre csomagolt termékek műanyag-mentesítése sajnos még nem megoldott, de arra mindannyian tudunk figyelni,
hogy a csomagolásból származó hulladék a
megfelelő szelektív gyűjtőbe kerüljön.

Ételrendelés helyett

Az óceáni hulladékok legnagyobb részét
a műanyag palackok teszik ki. Nem mindenhol megoldott még, de érdemes figyelmet
fordítani rá, hogyan tudunk ellépni a csapvíz
vagy a tisztított víz fogyasztásának irányába,
amelyet többször használatos kulacsokban,
flaskákban, palackokban tudunk magunkkal
vinni otthonról.

A házhoz rendelt étel rengeteg műanyaghulladékkal jár. A műanyag csomagolás a forró ételekhez nem is a legjobb
tárolási mód a kioldódó káros anyagok
miatt. Ráadásul sohasem tudhatjuk, hogy
a házhoz szállított ételbe pontosan mi került. Szinte biztos azonban, hogy nem bio
alapanyagokból készül. Nem csak azért
is érdemes magunknak főzni, hogy csökkentsük a műanyaghulladék mennyiségét,
hanem hogy egészségesebbet együnk.

PET-palack háború

Műanyag fólia helyett

A műanyag fólia környezetszennyező, ráadásul kibocsáthat káros anyagokat.
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Néhány ötletünk a fólia kiváltására:
- Szendvicset csomagoljunk vászon szalvétába, szendvicscsomagoló kendőbe, dobozba
- Maradék sajtot, húskészítményt jénaiba
vagy porcelán tálkába téve, tányérral lefedve
tehetünk a hűtőbe.
- Ha egyenesen sikerült félbevágni a
zöldséget, gyümölcsöt, a megmaradt részt
nyomjuk rá szorosan egy tányérra, így nem
szárad ki!
- Ha nem sík a vágott felület vagy kevés a
hely a hűtőben, húzzunk a végére sokszor
felhasználható, több méretben kapható, rugalmas szilikon „sapkát”!
Kövesse az Ökopiac Facebook oldalát (facebook.com/okopiac)! Fényképes
tippek jelennek meg a környezettudatos
vásárláshoz a „Mindenki viszi valamiben”
posztokban.

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

Novella

A harmadik megoldás
– Az Isten is megvert magával! – hogy lehet valaki ekkora
tulok? – fordult el Borbíró százados a sült halként bámuló Gaál kadéttól, s az ablakhoz sétált. Kedvetlen lebámult
a kihalt kaszárnyaudvarra. A laktanyaépület főkapuja
előtt, az ázott fekete-sárga zászló alatt, két őr állt csukaszürkében, mint anyátlan, lélegző kőszobrok. Ugyan
fentről a százados nem látta, ahogy az esőcseppek csurognak a zubbonyukról, de attól sem derült volna jobb
kedvre. Néha nagyon magányosnak érezte magát. Nem
csoda. Nagy ritkán tudott csak hazautazni a feleségéhez,
mert Elzának eszébe sem jutott a határ menti kisvárosra
cserélni Bécset.

Borbíró Bálint időnként kedélybeteg
lett. Zavarta, hogy csak leadja a tananyagot, mert belátta, hogy képtelen megértetni egy-két kadetjával a tereptan alapjait.
Mint például, itt van ez a marha Gaál
–, gondolta. Valahonnan Kassa környékéről jött ide, s csakis azért akar tiszt lenni,
mert a második gyerekkorát élő generális
grószpapa akkor íratja rá a birtokát, ha az
unoka legalább hadnagy lesz; - ahogy az
már Mária Terézia óta szokás a családban.
De ő, Borbíró, biztos benne, hogy ahogy
rácsukják az alig hűlt hadastyánra a kriptaajtót, az unoka még azon melegében
kéri a nyugállományba helyezését.
Persze, hogy elkeserítő ilyen alakokat
oktatni. Helyre küldte a szépreményű kadétot, s evvel aznapra, szombat lévén, befejeződött az oktatás.
Cigarettát vett elő, s még a skatulyáért
sem nyúlt, mikor von Stadler már ugrott
is dobozzal, s tüzet adott. Szippantott egy
két slukkot, s csak aztán biccentett a növendéknek.
– Ebben is gyors, mint az apja –, nyugtázta elégedetten. Nem hiába évfolyamelső. De csakis az eszéért, s nem azért, mert
az idősebb Stadler báró magas rangú
tiszt a vezérkarban. Hanem, ami ritkaság,
társai sem tartották Egont strébernek.
Sőt! Felnéztek rá. Verekedés, iszákosság,
s függelemsértés miatt ő is gyakran ült

a zárkában. Azért meg
külön csodálták – s tán
kicsit irigyelték is –, hogy
hozzávetőleg annyiszor
zárták be bordélyházak
látogatása miatt, mint
évfolyamtársait
még
együttessen sem.
Borbíró az ablaknál maradt, s csak nézte, ahogy
a cigaretta füstjébe kap
a szél s a semmibe szórja. Aztán mintha először
látná, elmélyülten figyelte az őrségváltást lenn a
zászlónál.
– Igen, alaki hiba nélkül
történt –, nyugtázta magában. Eszébe juttatta a
saját kadétkorát. Elmosolyodott, mikor visszaidézte, milyen ifjonti lelkeTakács Zoltán festőművész illusztrációi
sedéssel vette át a pécsi
K. u. K. laktanyában a tereptan oktatását. nagycsaládra lelt. S tán emiatt is aggódott
Már a Ludovikán felfigyeltek a tanárai a az osztrák magyar birodalom jövőjéért.
Az utóbbi időben sötét viharfelhők gyükitűnő matematikai tehetségére.
A százados szerette a hadsereget. II. lekeztek a Monarchia egén. Borbíró megFerenc József császárban szinte a Földre érezte a közeli égzengést. A hadseregben
költözött Atyaúristent látta, ki jóságos már vagy egy éve gyakoribbá váltak a
bölcsességgel irányítja soknyelvű biro- hadgyakorlatok és a csapatösszevonások.
dalmát. Talán azért is, mert a győri atyák A keleti határvidéken elszaporodtak a hekivették az árvaházból és hadapródisko- lyi provokációk. Délen, a közelmúltban
lába íratták. Ott szülei helyett egy igaz annektált területeken fanatikus naciona-
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Novella
tözött. Hamar ment, mert Bitó Pista
már feltűzte a kitüntetéseit a zubbonyára, miután a díszegyenruháját
Dragovičné gondosan átgőzölte.

listák izgatták a népet. Közben Európában hónapok óta a kormányfők tartós békéről, s a nemzetek
közötti megegyezésekről tárgyaltak, és arról, hogy lassan a háborút,
mint ultima ratiót kiradírozzák a
diplomáciai szótárakból. Csak az
volt gyanús, hogy tán túlságosan is
gyakran hangoztatták.
Borbíró hirtelen eldobta a cigarettáját, mert már az ujjáig égett.
Erről eszébe jutott, ideje visszamenni a hotelba, ahol felesége
két napja megszállt. Most sem
volt hajlandó özvegy Dragovičné
házába jönni, ahol Bálint egy
szerény lakást bérelt. Pedig Bitó
Pista, a Keszthelyről berukkolt
tisztiszolgája, példás rendben tartotta, s még a vizet is kicserélte a
virágnak, amit Elzának vett. De a
parasztlegény tudta, felesleges az
igyekezet. A bárónő most sem fog
idejönni.
Mikor Borbíró kilépett a laktanyából, a poszt némán tisztelgett,
de Balla Gábor, az ügyeletes tiszt
hangja megállította.
– Tudom pajtás, hogy megjött
az asszony, de azért ott leszel az
öregnél?
– Még kérded? Te is tudod, a Levente napi távollétet csak hiteles
halotti bizonyítvánnyal fogadná el
– mondta, s nevetve intett búcsút
barátjának.
A Korona Szálló felé vette útját, s csak
akkor gondolt a reggeli kínos jelenetre.
Fájt neki, hogy csak a reggelinél derült
ki, felesége egyedül azért utazott le Bécsből, hogy választásra kényszerítse.
Eleinte Elza még halkan érvelt, de beszédközben mindjobban felizgatta magát, s már a szobalánynak sem kellett
hallgatóznia, mert porolgatás közben is
hallhatta a báróné hisztériába vékonyodó
hangját.
Borbíró nem szólt, csak elszomorították az asszony vádló, keserű szavai. Ezek
lényege, hogy ő, Elza, egy asszony, aki, ha
még nem tudná, végre családra vágyik, és
nem tud tovább így élni. Meg nem is akar.
Egyébként a holnap esti gyorssal utazik
vissza. Addig döntsön! Vagy kvietál a hadseregből, vagy pedig elválnak. Harmadik
megoldás nincs!

Mikor Borbíró belépett a szállodába,
a portás tisztelettel hajlongott, csak azt
nem értette, mért néz rá olyan sajnálattal
a jó fülű takarítónő.
Elza közben lejött a lépcsőn, majd karonfogva átsétáltak az étterembe. Ebéd
közben nem tértek vissza a reggeli beszélgetésre. A leves után közölte Bálint
Elzával, hogy este Pongrácz őrnagyhoz
hivatalos az egész tisztikarral névnapi
ünnepségre, és nem teheti meg, hogy ne
legyen jelen. Sajnos késő lesz, mire visszaér, mert a Levente nap éjféltől, vagyis holnaptól, érvényes, s pontosan nulla órakor
kell Pongráczot felköszönteni. De azért
siet vissza. Meg amúgy is vasárnap lévén,
nem lesz szolgálatban
Mikor a százados kora este elszabadult Elzától, a lakásában gyorsan átöl-
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A kaszinóban nem kellett szabadkoznia a késésért, mikor tíz felé
megérkezett. Már teljes hévvel folyt
a mulatság. A pirospozsgás Pongrácz
őrnagy, mint egy kövér anyakirálynő, mosolyogva emelgette vissza a
ráemelt poharakat. Közben általános
volt a jókedv, a nótázás, csak egy asztalnál, mint mindent tudó stratéga,
pár fiatal hadnagy taglalta az európai
konstellációt.
Aztán eljött a várva várt éjfél. Mindenki egyszerre emelte a poharát, és
fenékig ürítették az őrnagy egészségére. Akkor jött az est csúcspontja! A
zenekar tust húzott, Pongrácz őrnagy
elkiáltotta magát:
– Vitézek, lóra!
Erre a tisztek egy kört formálva, székükre lovagló ülésbe a támlával szemben visszaültek. Aztán elhangzott a
vezényszó:
– Szomjas a ló!
Erre kórusba énekelték: – Reggel
óta megy a ló, megy a ló, mindjárt
összeroskad.
Minden szótagnál előre rukkoltak a
székkel. S mikor elhangzott az utolsó
szótag, a kör szélén elhelyezett asztalról, aki éppen odazökkent, kiitta a
letakart tetejű kupát. Azt egy legény
újra töltötte a spanyolfal mögött,
ezért senki sem tudta, mi jut neki, ha
rákerül a sor. Így nem csoda, hogy néhány
lovas pár perc alatt kidőlt, ha kétszer kellett lehúznia a kupa pálinkát. De olyan is
volt, aki még nem jutott az itatóig.
Egy óra múlva feloszlott a maradék ménes. Az utolsónak maradt három csataló
megegyezett, hogy már nem szomjasak.
Borbíró büszke volt, mert egyike volt a három hősnek.
Már langyosan sütött a felkelő nap, mire
Borbíró nagy nehezen megérkezett a szállodába.
– A bárónő az állomásra ment a korai
vonathoz –, közölte a portás, s egy levelet
nyújtott át a századosnak, és felpillantott
az órára.
– Most már nem tetszik elérni – mondta,
s sajnálkozva tárta szét a kezét.
A konflison átolvasta felesége sietős írását, amiben közli, hogy egész éjjel várt rá,

Novella

de rájött, hogy felesleges. Ezért utazik korábban. Két napon belül táviratozza meg,
hogy mi fontosabb neki, a tiszti bojtja,
vagy ő?
Harmadik megoldás nincs! Hű, és szerető feleséged, Elza.
Borbíró nagyot ásított, s a zsebébe gyűrte a levelet. Odahaza mielőtt ágyba esett,
még Pistát utasította, hogy ne keltse fel
senkinek, meg amúgy is vasárnap van.
Azt hitte, még csak most csukta be a
szemét, de ez a betyár meg rángatja a
vállát. Éppen szitkozódni akart, de ahogy
meglátta legénye rémült arcát, rögtön kiröppent az álom a szeméből.
– Most érkezett a küldönc a paranccsal.
Azonnal a kaszárnyába! – dadogta Pista,
sápadtan az izgalomtól.
– Megölték Ferenc Ferdinánd őfelségét!
És Zsófia hercegnőt. – tette hozzá.
Borbírót, mintha villámütés érte volna,
megdermedt a hírre, de a következő pilla-

natban kipattant az ágyból. Három percre
rá már a kaszárnyába tartott.
A következő napokat mintha lázálmában élte volna át.
Hajnaltól késő estig nem volt egy percnyi ideje sem. Sokáig, míg a tragédia döbbenete enyhült a szívében, csak a munkájára összpontosított. Napról napra újabb
utasítások, parancsok érkeztek, amit
újabb, s újabb csoportosítások, átrendezések követtek. Mikor július végén kirobbant a háború, az összes harmadéves
növendéket előléptették hadnagynak, s
már, mint fiatal tisztek vonulhattak be az
új állomáshelyeikre.
Borbíró százados a hadüzenet után már
három héttel a 44. kaposvári gyalogezredbe került, s kadétjai helyett a Száva
partján parancsolt a századának. A pokoli
harcokban, a Szabács alatt épített hadihíd
védelméért már több katonája elesett.
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Ki tudja miért, tán a vak hadi bürokrácia akaratából, a hajdani kadétja, Gaál
hadnagy is hozzá került. Gaál már az első
napokban saját magától is megtanulta
tereptani ismeretek nélkül, hogyha szikla
mögé veti magát, az jól védi a feléje záporozó lövedéktől. Bálint kicsit sajnálta
a fiatalembert, mert hiába lett hadnagy,
a nagypapája él, sőt nagyon nagy esélye
van az öregnek, hogy hamarosan meggyászolhatja majd hősi halott unokáját.
Ha nagy néha eszébe jutott Elza, csak elmosolyodott. A tűzkeresztség napjától őrzött a mundérja zsebében egy neki címzett
kuvertát. Hogy megváljon a tiszti mundértól, az eszébe se jutott. Ha felesége kedvéért mégis kérte volna a nyugdíjazását, az
a háborúban már félig meddig hazaárulásnak számított volna. Meg gyávaságnak.
Mért pont éppen a hadüzenet napján jutott eszébe az elbocsájtását kérni?
Másnap hajnalban újra heves támadás indult Szabács ellen, és a hadihidat is
három helyen végzetes találat érte, ami
megbénította az utánpótlás szállítását.
De egy ponton, dacára a heves tűznek,
átjutott a folyón. Gaál hadnagy emberivel
éppen az érkezett lőszert rakatta át az üresen várakozó szekerekre, mikor Borbíró
százados is hozott pár katonát segítségül,
hogy mielőbb elhagyják a tűz alatt tartott
terepet. Aztán már villámgyorsan ment
minden, pár perc múlva már vihették is a
rakományt a tüzérekhez.
Mikor az utolsó szekér is elrobogott,
Gaál elővett egy pakli Darlingot, és mosolyogva kínálta a századosnak. Borbíró
éppen a cigarettáért nyúlt, mikor a halálos
lövés érte.
– Szanitéc! – ordította a hadnagy, s egy
földhalom mögé húzta parancsnokát.
Mikor kigombolta a véres zubbonyt,
Borbíró még magánál volt, de ködösülő
tekintete már jelezte, hogy lelke röppenni
kíván. Száját félig kinyitotta, mint aki még
valamit mondani akar. Gaál lehajolt, s csak
annyit értett a halkan érkező szavakból,
hogy a zubbonyából a levelet küldje el
feleségének. A hadnagy könnyeivel küszködve, hevesen bólogatott. Hirtelen nem
értette, miért lágyul utolsó mosolyra Borbíró arca?
Persze, mert ő nem tudta mi van a feleségnek címzett levélben. Csak egy tőmondat.
„Ez a harmadik megoldás.”
Kisslaki László

Fűben-fában

CBD a memória javításának eszköze
- Hova tettem már megint a CBD
olajam? kérdezi a nagyanyám
miután még csak egy napja használta a CBD olajat. Aztán soha
többet nem tette.
Az a képességet, hogy emlékezünk és
vannak emlékeink, a legtöbben magától
értetődőnek tartjuk, de ahogy öregszünk,
pánikba esünk, amikor valami nem ugrik be, vagy egyre gyakrabban fordul elő,
hogy nem tudunk visszaemlékezni arra,
ami velünk történt. Annak ellenére, hogy
most még nem felejted el, hová tetted
autó kulcsaidat és valószínűleg még mindig emlékszel, kivel jártál iskolába több
mint harminc évvel ezelőtt, tudnod kell,
hogy ez nem biztos, hogy mindig így lesz.
Az elme különleges képessége, hogy képes végtelen mennyiségű adat kódolására,
tárolására és letöltésére. Azonban, ha ez a
képesség csökken, az kellemetlen következményekkel járhat. A memóriavesztés olyan
állapot, amely válogatás nélkül és gyakran
figyelmeztetés nélkül érinti az embereket.
Ha azonban időben nyúlunk a CBD olajhoz,
ennek nem kell bekövetkeznie!
A memóriával kapcsolatos néhány probléma diagnosztizálása, kezelése egyszerűbb, mint más betegségeké. Az érzelmi és
fizikai trauma, egyes gyógyszerek, de még
az alvás hiánya is okozhatja a tüneteket, melyek pontosan behatárolhatóak és könnyen
orvosolhatók. Azonban az olyan betegségek, mint az Alzheimer-kór és a demencia
már jóval nehezebben orvosolhatók, és
rengeteg személyt érintenek körülöttünk.
Minden esetben sérül az a személy, aki
nem képes emlékezni vagy felidézni az
eseményeket. Az Alzheimer-kór egy vis�-

szafordíthatatlan agyi károsodás, a legsúlyosabb típusú demencia. A betegségben
az agyunk neuronjai közötti kapcsolatok
megszűnnek. A neuronok továbbítják a
jeleket az agyunk olyan részeibe, amelyek
segítenek nekünk mozogni, vagy információt tárolni, és ilyenkor a mentális és fizikai
funkcionalitás is romlik. Sajnálatos módon
az Alzheimer-kór esetei emelkednek, és ez
arra késztette a kutatókat, hogy vizsgálják
meg a tünetek romlása lelassításának minden lehetséges módját.

A CBD hatása a memóriavesztésre

Ha elfelejtené, hogy a pénztárcáját hova
tette le, bár ez nem életveszélyes, de az
egész napját tönkre teheti. Ebben a forgatókönyvben az elfelejtés hatása marginális, de nem minden memória problémája
ilyen egyszerű. A kutatási eredmények azt
igazolják, hogy a kannabidiol egy olyan
vegyület, amely a sejtek között helyreállítja
a kommunikációt, és lelassítja a neuronok
pusztulását.
Egy „in vivo” (élő szervezeten belüli) vizsgálat során a kutatók bizonyítékot találtak
a CBD és az Alzheimer-kór (AD) kezelésével
kapcsolatban. Állatkísérlet segítségével
megfigyelték a kannabinoid rendszer tagjainak és más THC-vel kombinált terápiák
idegrendszeri hatását, hogy lássák, hogy
a két vegyület milyen hatást gyakorolt a

neurogenezisre. A neurogenezis egy biológiai folyamat, amely felelős az új neuronok
előállításáért. Tudva, hogy a neurogenezis
előmozdítása elengedhetetlen az agyunk
működésének javításához, a felülvizsgálat
eredményei előnyösek lehetnek bárki számára, aki kognitív zavarokkal küzd, függetlenül attól, hogy milyen enyhe mértékben.
A vizsgálatban arra a következtetésre jutottak, hogy a „kannabidiol megfordítja és
megakadályozza a kognitív hiányok kialakulását”, és úgy tűnik képes „csökkenteni a
gliózist és a neuroinflammatorikus választ”.
Mivel az eredmények kedvezőek voltak,
a kutatók gyorsan felismerték a mélyebb
tesztelés szükségességét. Javasolták, hogy
több vizsgálatot végezzenek a CBD olaj helyes adagolásának beállítására, valamint a
nemek közötti terápiás dózis különbségek
kiderítésére.
A fentebb említett tanulmányok együttesen nagyon pozitív eredmény hoztak,
nemcsak az a demenciában szenvedők
számára, hanem bárkinek, aki feledékenységgel küzd. További vizsgálatok is voltak,
amelyek az olajat neuroprotektív szerként
azonosítják. Az eredmények szerint a CBD
olaj nemcsak az új neuronok növekedését
ösztönzi, hanem megvédheti a neuronokat a károsodást okozó anyagoktól, mint
az alkoholtól.
A körülményektől függetlenül a memória zavara hihetetlenül frusztráló tünet,
amellyel foglalkoznunk kell. A CBD termékek kitűnő kezelési lehetőségek lehetnek a
jövő orvosai számára.

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

A csodálatos földi mandula
Földi mandula? Az meg micsoda? –
szokták kérdezni a vásárlók, amikor a földi mandula jótékony hatásairól és a belőle készült finom
tejhelyettesítő italról hallanak. Sajnos hazánkban még nem olyan
közismert, de jó úton haladunk,
hogy mindenki megismerhesse ezt
az igazán értékes alapanyagot.

A földi mandulának rengeteg elnevezése van: tigrisdió, manupalka, zulu,
horchata. Tulajdonképpen semmi köze
sincs a csonthéjasokhoz, nem is a fán terem. Ez egy földalatti gumó és a fűfélék
családjába tartozik. A gumóknak egy speciális technológiával lehántolják a héját,
amely sokkal finomabb ízű, mint a héjas
változata. A koptatás azért is fontos, mert

így megszabadítják a héja hordozta fitát
és fitinsav tartalmától, amelyek káros hatással vannak az emésztőrendszerre.
Felhasználása a régmúltba tekint vis�sza, már az ősi Egyiptomban is alkalmazták táplálkozási, gyógyászati célokra. A
túlélés növényének is nevezik, hiszen 30
gramm földi mandula lefedi a napi alap
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tápanyagszükségletünket. A legtökéletesebb alapanyag a babák hozzátáplálásának megkezdésekor, és később is,
amennyiben a tej helyettesítéséről van
szó. Fontos tudni, hogy az anyatejet nem
helyettesíti, így tényleg csak a hozzátáplálás eszköze lehet!
Gluténmentessége
és
könnyű
emészthetősége miatt lisztérzékenyek,
roboráló diétán lévők, emésztőszervi és
bélműködési zavarokkal küzdők is fogyaszthatják. Zsírszegényített jellege
miatt a gyomor- és epebetegek egyik
hasznos tápanyagforrása lehet, rosttartalma a cukorbetegek szervezetét is támogathatja. Gazdag B-vitaminokban,
biotinban, tartalmaz E-vitamint, sok ásványi anyagot, melyek közül ki kell emelnünk magas vas- magnézium- foszfor
és kalciumtartalmát. Fehérjetartalma
magas és aminosav-összetétele is kiegyensúlyozott, hasznos kiegészítő fehérjeforrás, illetve vegánoknak húspótló
élelmiszer lehet. Étvágycsökkentő hatását
sok fogyni vágyó értékeli, mivel telt érzést
okozva segít az erőszakmentes, de egészséges lefogyásban. Regeneráló, energiát
adó, teljesítményt növelő, idegerősítő.
Kitűnően alkalmas magas teljesítményigénynél, pl. munka, iskola, sport.
Amit érdemes még tudni, hogy ez a szu-

Aktuális
perélelmiszer nem csak ízletes és tápláló,
még kiváló ital- és sütemény alapanyag is.
Fogyasztható nyersen, mint rágcsálnivaló
(bár elég kemény, kicsit nehéz elrágni),
pirítva, vagy őrölve lisztként, panírként.
Legismertebb felhasználási módja Spanyolországban a legnépszerűbb, ez a földi mandula ital, azaz horchata, amelyet a
Vegital növényi italkészítőivel is könnyedén el tudsz készíteni. Önmagában édes,
ezért további édesítőt sem kell az italba
rakni, mindössze vizet és egy csipet sót,
ami kiemeli az ízeket. Ha szeretnéd kicsit
izgalmassá tenni, tehetsz hozzá egy kevés
fahéjat, vanília rudat. Az elkészült tejhelyettesítő selymes, krémes, frissítő nedű,
amely nem utolsó sorban tejmentes,
gluténmentes, cukormentes, hozzáadott
adalék- és ízfokozómentes. Íze hasonlít a
mandulához, színe világos barna. Remek
alternatíva a tej kiváltására és tökéletes
választás a reggeli kávénkhoz!
Ha fontolgatod, hogy áttérsz a tejmentes életre, de nem bízol a boltban
kapható, gyakran agyoncukrozott, tartósítószerekkel dúsított növényi alapú tejhelyettesítőkben, akkor nagy segítségedre lehet a Vegital kézikönyve. Ez a könyv
gyakorlati segítséget, tippeket, ötleteket
ad mindazoknak, akik otthon, könnyedén, gyorsan, költségkímélően szeretnék
elkészíteni a tej pótlására szolgáló ételeket, italokat.

Hidd el, ha egyszer elindulsz
a tejmentes élet útján, később el sem tudod már képzelni, hogy letérj róla!
A Vegital webáruházban mindent
megtalálsz, ami a növényi italkészítéshez szükséges, sőt még ezt a különleges alapanyagot is.
Látogass el székesfehérvári üzletünkbe, vagy nézz körül
webshopunkban!

Elérhetőségeink:
Weboldal: www.vegital.hu
Facebook:
Vegital, a tejmentes ital szakértője
Tel.: 06-70/777-9220

A klímaváltozás hatására egyre több gólya
marad itthon télen
A költöző madarakra is komoly hatással van a klímaváltozás, kutatók szerint a jelenség az emberi tevékenységgel karöltve gyökeresen megváltozatja a vonuló madarak szokásait, ami a hazai egyedeken is észrevehető. A folyamat egyik jele, hogy egyre több gólya marad itthon télen.

A gólyák elvileg augusztus második felében indulnak el kontinensünknek erről a részéről,
viszont ugyanaz a folyamat tapasztalható itthon, ami Nyugat és Dél-Európát már korábban
elérte: ennek hatására például Dél-Spanyolországban a gólyák jelentős része már el sem
megy télen - mondta Végvári Zsolt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont (ÖK), Duna-kutató Intézet.
Az ökológus szerint már nemcsak arról van szó, hogy a melegedő telek, tavaszok, őszök
miatt a költöző madarak kicsit később indulnak el telelőhelyeik felé vagy pedig tavasszal korábban érkeznek, hanem maga a stratégia is megváltozik: a vonulóból állandó madár lesz.
Magyarázata szerint, amit Magyarországon a folyamat egyik lépéseként tapasztalhatunk,
hogy egyre több gólya kísérel meg áttelelni itthon. Ebben egyrészt a melegedő telek játszanak szerepet, amelyek miatt egyre több táplálék áll a rendelkezésükre, másrészt a klímaváltozás egyik hatásaként a Szahara változása, ami egyre szélesebb lett és egyre nagyobb
távolságot kell a gólyáknak táplálék, víz és pihenés nélkül megtenni. Ez rendkívül kockázatos, egyre nagyobb az esélye, hogy a fiatalok elpusztulnak az út során, tehát megéri azt a
stratégiát folytatni a madaraknak, hogy megpróbálnak áttelelni - mondta az ökológus.
Az igazgató szerint erre a változásra emberi folyamatok is rásegítenek. A dél-spanyol gólyák a regionális szeméttelepeken táplálkozva télen is őrzik a fészküket. Sőt annyira forró
és száraz a nyár Spanyolországban, hogy a gólyák egy része Spanyolországba jár telelni és
Tunéziában fészkel.
Emellett hozzájárul a folyamathoz, hogy, az európai vonuló madarak nagy része azt tapasztalja Afrikába érve, hogy a vizes élőhelyek az emberi beavatkozásnak köszönhetően
eltűnnek. Így még kockázatosabb a vonulás.
Végvári Zsolt beszélt arról is, hogy amennyiben az itthon maradt madarakat emberek etetik és tartják életben, azzal bajt okozhatnak, mivel olyan egyedeket juttathatnak előnyhöz
a többiekkel szemben, amelyeknek az utódaik is elpusztulnak majd emberi segítség nélkül,
illetve ők maguk is egy következő útjuk alkalmával. Az emberi beavatkozás felborítja a természet rendjét.
A madárkövető oldalak szerint a térségből elindult gólyák egy része már elhagyta Törökországot és az elkövetkező hetekben érkeznek meg Afrikába.
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Forgácsok
Kedves Olvasó!
Az idő rostája rendesen leválogatja az értéktelen dolgokat, bár
azt nem állíthatjuk, hogy csak
az értékesek maradnak fenn. De
többnyire igen. Ezért a régmúlt
dolgait felidézve nagyobb biztonsággal jutunk valódi értékekhez,
mintha a közelmúlt, vagy a jelen
eseményeiből szemezgetnénk.

A tudomány hit nélkül
sánta, a hit tudomány
nélkül vak!
Most azonban elhagyjuk a biztonságot
ígérő múlt és régmúlt mezőit, és a jelenből kiemelt, nem hétköznapi történésre figyelünk.
A történés három „tartóoszlopára” és három
„kötőelemére” hívjuk fel a figyelmet. Az első
maga az esemény, ami világszinten egyedül
álló. A második a benne szereplő kiválóságok, még akkor is, ha sok esetben, - a jelen kis
írásban - meg sem tudjuk nevezni a csapat
tagjait, a háttérben őket támogató személyeket és intézményeket. A harmadik a csapat
maga, az együtt, egy célért fegyelmezetten,
egymásra figyelés mellett a célra koncentráló

Forgácsok...
nemes fából...
csapatmunka, mely mai individualista világunkban méltatlanul lebecsült.
S külön kell szólni a kötőelemekről: tudományról és tudásról, a vallásokat áthidaló
hitről, imáról és a magyar szellemről, mely
az előző öt elem rugalmas, de mindent ös�szefogó, a célt központban tartó szövete: a
kreativitás, a kitartás, és az a tudat, hogy amit
csinálunk az jó!
Ezután a kis bevezető után, bár a projektet
még nem neveztük meg, a fenti kép alapján
méltán tudja a Kedves Olvasó, hogy a bangladesi sziámi ikrekről van szó. Nem hétköznapi,
hanem világraszóló eseményről beszélünk!
Két éves felkészülés után egy 35 fős csapat,

Rabeya és Rokaiya Dr. Pataki Gergellyel és Dr. Csókay Andrással
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hazánktól 7000 km-re, Bangladesben, egy
dakkai katonai kórházban, több mint 30 órás
műtét alatt, a magyar kreativitást csúcsra
járatva, sikeresen szétválasztotta a fejüknél
összenőtt sziámi ikreket. Orvosi bravúr, mely
számtalan új technikát is ad a világnak!
A projekt három kulcs szereplője Dr. Hudák István és Dr. Csókay András idegsebész,
továbbá Dr. Pataki Gergely plasztikai sebész.
Amit a világon más orvos csapat nem vállalt
el, azt ez a triumvirátus elvállalta. Miért? Pénz,
paripa, fegyver? A háborúzáshoz talán elég,
de ide az kevés! Mert a cél nem a pénz és a
szenzáció, hanem a segítés volt abban, hogy
Rabeya és Rokaiya, a sziámi ikerpár értelmes
és hasznos életminőséget kapjon.
Az előkészületek felmérése során számtalan nagy és nagyon súlyos kérdésre kellett
választ adni, beleértve azt is, hogy egyáltalán szabad-e elvállalni a feladatot. Az eddigi hasonló műtétek statisztikai adatai elég
szomorúak voltak. Az világos volt, hogy csak
abban az esetben lehet elvállalni a feladatot,
ha olyan új módszereket tudnak alkalmazni,
melyek a korábbi statisztikai adatoknál lényegesen jobb túlélési arányt tudnak biztosítani. Ebben az időnek nagyon fontos szerepe
van, mert a műtétek 30-50 órát is eltarthatnak, és az idő múlásával a fertőzés veszélye
egyre nagyobb.
A főbb feladatok érzékeltetésére gondoljunk csak arra, hogy legelőször a két agy
érhálózatát szét kell választani. Szerencsére
itt az artériás rendszer független volt, de a
vénás rendszert 24 esetben kellett elkülöníteni. Ennek becsült túlélési/halálozási aránya
80/20% volt. Azaz, 20% volt a valószínűsége,
hogy halállal végződik. A szülök sírva döntöt-

Forgácsok

A szétválasztott ikrek
tek a műtét mellett, mert ez az élet így nem
élet. A műtétet Dr. Hudák István végezte el,
sikeresen.
A következő nagy feladat megfelelő men�nyiségű fedőbőr növesztése, amivel majd a
koponyák szétválasztását követően a szabad
felületeket le lehet fedni. A bőrtágítás Pataki
Gergely doktor feladata volt. A megfelelő
nagyságú bőrfelület elérését követően lehetett ütemezni a szétválasztás nagy műtétjét,
amit Bangladesben kellett elvégezni, mert a
kintiek ehhez ragaszkodtak.
Bár az ikrek önálló aggyal rendelkeztek,
számtalan helyen összenövés volt. Az ezzel
kapcsolatos feladat felméréséhez az agyak
három dimenziós (3D) virtuális modelljének
elemzésére volt szükség. Az MRI-vel kapott
kép vizsgálata során el kellett dönteni, és
be kellett jelölni, hogy mely átmenő pályák
vághatók el büntetlenül. Ennek a munkának
az eredménye, különösen 22 óra műtés után
Csókay doktor számára nagy támogatást és
biztonságot nyújtott, hogy kitekinthetett a
3D modellre.
S azzal, hogy az ikreket sikerül szétválasztani, még mesze nem ér véget a veszély, nem
szünik meg a kockázat és nem ér véget a
feladat sem. Igazán ezt követően kezdődik
Pataki doktor, a plasztikai sebész feladata,
ami további beavatkozások sorát jelentheti a
koponyacsont pótlásától a teljes helyreállításig. A kellő mennyiségű élő szövet előállítása
rendkívül fontos, melyet egy szövettágító
rendszer 7 hónap alatt - mint magyar innovatív találmány - biztosított. Kevesen tudják,
hogy a magyar plasztikai sebészet világhírű,

kis hazánk a plasztikai sebészet fellegvára,
nemcsak az esztétikai, de a helyreállító, - mint
a jelenlegi műtét -, és az égési szakterülete is.
A két éves felkészülés óriási feladatot
jelentett. Az agyi műtét sikere érdekében
Csókay doktor mintegy 300 friss, 24 órán
belüli elhunyt agy boncolását végezte el. A
boncterem az a hely, ahol a halál örvendve
siet az élet megsegítésére! Ezzel mindazon
feladatokat tanulmányozta és felmérte, amelyek az ikrek szétválasztási műtétje során előfordulhatnak, és elő is fordultak. A két éves
felkészülésben számtalan intézet részt vett:
a Semmelweis Egyetem, a Honvéd Kórház, a
Szent János Kórház, a Heim Pál Kórház, magán intézetek, stb.
A teljes munka mögött a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány áll, „15 évnyi
hazai közhasznú orvosi és egészségügyi minőségjavító tevékenység és 7 évnyi bangladesi
missziós munka után”, melyet 2002-ben Dr.
Pataki Gergely és Dr. Csókay András alapított.
A hatalmas szervező munka főkoordinátora Pataki doktor, a projekt neve pedig:
„Operation Freedom” (szabadság műtét). Az
eddig elért eredményt augusztus 2-án adta
közre az Alapitvány: „Sikeresen szétválasztotta a magyar orvoscsapat a fejüknél összenőtt
bangladesi sziámi ikreket, közölte péntek
reggel a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért
Alapítvány. A végső szétválasztó műtét - tehát az agyak és a koponyák szétválasztását
jelentő rizikós, több mint 30 órás beavatkozás - sikerrel zárult: az ikrek állapota stabil, de
szövődmények lehetségesek.” Ez volt a műtét sorozat harmadik fázisa, amely nemcsak
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a jobb élet lehetőségét teremtette meg az
ikreknek, de a lépések külön-külön is tudományos jelentőséggel bírnak és új kezelési
lehetőségek előtt nyitják meg az utat.
Beszélnünk kell még az ima szerepéről
is. Ez egy nemzetközi projekt, keresztény és
muszlim szereplőkkel. A magyar keresztény
orvosok, a Bangladesi muszlim orvosokkal a
műtét előtt kéz a kézben imádkoztak a műtét
sikerességéért. A tudomány és a hit egészséges összhangja valósult meg itt, ahogy Pataki
doktor megfogalmazta. A lelki háttér, az ima
háttér megteremtése jelentős mozgósítással
itthon történt a katolikus hírportálok segítségével, mint a Mária Rádió, 777blog.hu, az
Új ember. De az Alapítvány is felhívta a figyelmet az ima fontosságára. Csókay doktor
számára az ima a fáradtság különösen nehéz
perceiben nagyon fontos háttértámogatást
jelentett. A kereszténységében mind inkább
erodálódó Európa a tudomány mindenhatóságát hirdeti, és messze van attól, hogy a Teremtő előtt fejet hajtson. Ez a világ számtalan
más helyén messze nem így van.
S ha áttekintjük e hatalmas, sokszereplős,
nemzetközi projekt sarokpontjait, számba
vesszük azt is, hogy a sikeres műtét mellett
itt tulajdonképpen még technológiai transzfer is történt, akkor nem mehetünk el a siker
kérdésének vizsgálata mellett. Igen, tudományos értelemben ezt a hihetetlen összetett
műtétet sikerrel elvégezték. Az ikrekre azonban még számtalan műtét, megpróbáltatás
vár és ezer veszély leselkedik. Bár most a
szétválasztás után állapotuk stabil, azonban
a főszereplők számára, a lelkükben lezárható
siker, az ikrek felépüléséig még várat magára.
Kedves Olvasó! Lehet panaszkodni kis hazánkban az egészségügyi kiszolgálás minőségére, a sok várakozási időre, stb. De egyet
ne felejts el: egészségügyi rendszerünknek
ez a világra szóló sikert megteremtő sok
szereplős csapat is része! Minden tiszteletet,
hálát és elismerést megérdemelnek kiváló
szakmai tudásukért, kitartásukért, hitükért
és ebből következő emberi hozzáállásukért!
Mi magyarok itt kis hazánkban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban bárhol élők,
méltán lehetünk büszkék rájuk! Felnövekvő
ifjú nemzedék, vegyél példát róluk!
Végezetül, hogy kis írásom végére értem,
újra átolvastam, és Toldi Miklós szavai jutottak eszembe: „Hej! ha én is, én is köztetek
mehetnék, Szép magyar vitézek, aranyos leventék!”
Erdei István
Forrás: cselekves.org

Fűben-fában

Szeretnéd csökkenteni a háztartásod hulladékának mennyiségét,
de nem tudod, hogyan kezdj hozzá? Van néhány ötletem számodra!
Derítsd fel, hogy mi kerül a szemetesbe egy átlagos hónapban!
Ezáltal át tudod gondolni, hogyan előzd meg, hogy odakerüljön. A szelektív hulladékgyűjtés jó kezdet lehet, de nem ez a cél.
Ha lehet, válassz olyan terméket, amely csomagolásmentes,
a csomagolása visszaváltható vagy újrahasználható.
Vitathatatlan, hogy a szelektív hulladékgyűjtés fontos, ha a szelektíven gyűjthető
csomagolóanyagot kénytelen vagy hazavinni. Térképezd fel, van-e piac a környéken,
és, hogy melyek azok a boltok a közeledben,
ahol vásárolhatsz saját edényt használva!
A zöldség- és gyümölcskereskedések gyakran tartanak kimérve kapható magvakat, hüvelyeseket. Sok csomagolástól kímélheted
meg a háztartásod, ha előre megtervezed,
hogy mit és hol szeretnél megvásárolni, mert
így magaddal tudod vinni a szükséges tárolókat. Aszerint, hogy mit kell beszerezned,
milyen messze kell cipelned, milyen eszközzel szállítod, te magad tudod felmérni, hogy
melyek a számodra legmegfelelőbb tárolók
a vásárláshoz. Én a magvakat, hüvelyeseket,
aszalványokat és a teafüvet vászonzsákba,
a zöldséget, gyümölcsöt hálós zsákba méretem. Rozsdamentes acél vagy műanyag
dobozba lehet kérni felvágottat, sajtot,
savanyúságot, húst, lisztet, üvegpalackba
tejet, olajat, ecetet. Ha tisztítószert vásárolsz kimérve, olyan edénybe kérd, amelyet
kizárólag vegyszerekhez használsz, és ezt
jelöld is az edényen. Így elkerülhetők a veszélyes félreértések.
A műanyagok, megfelelően használva,
indokolt esetben beszerezve nem az ellenségeink. Nem rajongok értük, a konyhában
kerülöm a használatukat, mert sokkal nehezebb tisztítani őket, mint az üveg vagy a rozsdamentes acél tárgyakat, de az életünk más
területein előfordul, hogy optimális megoldást nyújtanak. Arra fontos figyelni, hogy
élettartamuk végéig használjuk ezeket
is, ha hamarabb válnának feleslegessé, akkor
adjuk tovább, ha pedig elöregednek, megfelelő hulladékkezeléssel váljunk meg tőlük.
Ma már (újra) kaphatók fából és növényi vagy állati sörtéből készült kefék a
takarítás és a tisztálkodás minden területére. Nézz utána, melyek azok, amelyek számodra elfogadható alternatívát nyújtanak!
Eldobható törlőkendők helyett használ-

hatod egy régi pamutpólód
lapokra vágott darabjait,
törülközőkkel együtt mosva
sokáig jó szolgálatot tesznek.
Kényes kérdés, hogy milyen
női intim higiéniai eszközöket
használunk. A havi menstruáció során kb. egy 10 literes
zacskónyi szemét keletkezik,
ha intimbetétet használsz.
Többféle környezetbarát, sokszor használható alternatíva
áll rendelkezésünkre, ilyen a
mosható betét és az intim
kehely. Érdemes kipróbálni
ezeket az eszközöket, használatuk nem annyira macerás,
mint előre hinnéd. Kisbabáink
pelusával elképzelhetetlenül
nagy mennyiségű szemetet
termelünk. A mosható pelenka a termékek teljes életciklusát tekintve, a vízhasználatot,
mosószert is beleszámítva
környezetbarátabb megoldás,
szeméttermelés szempontjából pedig abszolút győztese
az összehasonlításnak.
Ha rászánod magad a változtatásra, lesznek könnyen
elérhető sikereid és lesznek
olyan területek, amelyeken
talán nem tudod elsőre megvalósítani a terveidet. Ne érezd kudarcnak!
Több generáció felnőtt azóta, hogy a csomagolt termékek, az eldobható eszközök és
a műanyagok nyújtotta kényelem mindenki
számára magától értetődővé vált. A szokásokon változtatni sosem megy teljesen
nehézség nélkül, egy új szokás beépüléséhez idő kell. De mi szeretjük a kihívásokat,
nem igaz? És ami még ennél is fontosabb:
előbbre való számunkra a környezetünk védelme, az, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak élhető világot hagyjunk hátra és ne

18

azt, hogy válságos környezeti problémákkal
kelljen küzdeniük az előző generációk akaratlanul vagy nemtörődömségből elkövetett
hibájából.
Hetente kaphatsz praktikus ötleteket
a hulladékminimalizálásról a Zöld Mami
Blogon!
Dóra
Zöld Mami

www.zoldmami.hu

Életmód
„16 éves koromban egyszer rokonoknál
töltöttem az iskolai szünidőt egy alsóausztriai kastélyban, nem messze a híres búcsúhelytől, Mariazell-től. Nagynéném apja, egy hannoveri nagyiparos,
gépgyárat épített a településen és bérbe vette a fél kastélyt a leánya számára.
Összebarátkoztam a család újfundlandijával, egy bársonyos, lógófülű kutyával, amelynek Tasso volt a neve. A kutya
érezte a vonzódásomat, mindenhova elkísért, bensőségesen szeretett engem.
Amikor egyszer megint a parkban bolondoztam vele és lélekszakadva futottam a kastély felé, találkoztam egy idős,
barátságos hölggyel, aki magához hívott és megállított:
- Na, kislány – szólított meg – ki vagy te?
Milyen szép hajad van!
- Nem, nem – ellenkeztem – már nem
szép, hullik. Már egy hajklinikán is voltam emiatt.
A nő a kezébe vette szőke copfomat.
- Meg kell akadályozni, hogy ez a szép
haj kihulljon! Látod, itt van a bojtorján.
Ásd ki a gyökereket, alaposan főzd meg,
majd ezzel mosd meg a hajad. Meglátod, hogy segít. Nem fog többet hullani
a hajad.”
Így kezdődött Maria Treben és a bojtorjángyökér életre szóló barátsága. A történet
végére a fiatal Maria hajhullása megszűnt,
sőt, hajszálai megerősödtek. Innentől kezdve
nagy becsben tartotta ezt az értékes gyógynövényt, házi patikájából sosem hiányozhatott. Folyóparti sétái során kiásta a friss gyökereket, majd óvatosan megtisztította őket
a rájuk tapadt földtől. Egy hajmosáshoz 100
gramm gyökeret készített elő. Hideg vízbe
áztatta, majd másnap, a hajmosás előtt pár
percig forralta. Ezzel a főzettel őrizte meg
dús, erős hajkoronáját élete végéig.
A mai világban azonban a legtöbben nem
tehetik meg, hogy saját maguk ássák elő
a természet kincseit a földből, hogy aztán
főzeteket, kivonatokat készítsenek belőlük.
A szép és egészséges hajról azonban senkinek nem kell lemondania, hiszen az „Original
nach Maria Treben” márkanév alatt két különböző típusú, bojtorjángyökér tartalmú
termék is található.

Bojtorjángyökér:
a haj és a fejbőr legjobb barátja!

Bojtorjángyökér sampon

Bojtorjángyökér-csalán kivonat
A bojtorjángyökér csalánnal gazdagított
kivonata gyakorlatilag valamennyi hajprobléma esetén bevethető, legyen szó korai zsírosodásról, korpásodásról, vagy hajhullásról.
A benne található illóolajok segítik a fejbőr
regenerációját, a hajtövek megerősödését
és segítenek megelőzni a hajhullást. Élénkíti
a fejbőr vérkeringését, gyorsabb munkára
ösztökélve ezzel a hajhagymákat, melynek
köszönhetően a haj gyorsabban nő.
A csalán, hasonlóképp a bojtorjángyökérhez, a legerősebb gyógynövények egyike, ha
hajápolásról van szó. Amellett, hogy fertőtlenít és megakadályozza a korpásodást, valamint az idő előtti zsírosodást, kovasav tartalma kiválóan erősíti a hajat, a hajhagymáktól
egészen a hajszálak legvégéig.
E két rendkívül értékes gyógynövény erejét egyesíti magában az eredeti Maria Treben
termékek égisze alá tartozó Bojtorjángyökér-csalán kivonat. Alkalmazása egyszerű:
néhány cseppet kell felvinni a fejbőrre (lehetőleg hajmosás után), majd könnyedén
bemasszírozni.
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A Bojtorjángyökér sampon szintén abban
segít, hogy a szép és egészséges haj ne csupán álom legyen. Hatékonyabbá teszi a hajápolást és regeneráló hatással van a fejbőrre.
Illóolajainak hatóanyagai pozitívan hatnak a
hajgyökérre és a haj növekedésére. Kiválóan
alkalmas a hajhullás csökkentésére, a gyenge, törékeny haj erősítésére, a zsíros fejbőr
kezelésére. Gombaölő hatású, egyúttal szabályozza a fejbőr baktérium-flóráját.
A Bojtorjángyökér sampon, a bojtorjángyökér kivonata mellett az alábbi természetes hatóanyagokat is tartalmazza:
- orvosi zsályalevél kivonat
- kölesmag kivonat
- molyhos nyírlevél kivonat
- kamillavirág kivonat
- vörös kínafa kivonat
- közönséges komló kivonat
- kislevelű hársvirág kivonat
- csalánlevél kivonat
- teafalevél kivonat
- mezei zsurló kivonat
Ph-semleges, tisztán természetes anyagokat tartalmazó sampon!

A Maria Treben termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

Fűben-fában

Újra jókedvűen a természet erejével!
Bármelyikünkkel megtörténhet, hogy
egy időre „beborul felettünk az ég”:
rosszul alszunk, kedvetlenül, szinte már
fáradtan ébredünk, gépiesen, unottan
végezzük a napi feladatokat és semmi
nem lelkesít, semmiben nem leljük örömünket. Szerencsére tehetünk, és tennünk is kell ellene, hogy - mint a kedves dalban -„eltűnjön az arcunkról ez a
sötét szomorúság”. Egy ismert gyógynövény, az orbáncfű segíthet, hogy
a rajtunk eluralkodó enyhe depres�szió ne legyen tartósan meghatározója
mindennapjainknak...
Olykor bizony rosszkedvünk van – az átmeneti nyomott hangulat és a levertség
hozzátartozik az élethez. Jellemzően olyan
okok váltják ki, mint a munkahelyi stressz, a
kapcsolati problémák, az általános túlterheltség, ősszel a borús idő és az egyre kevesebb
napfény. Azonban ha az energia hiánya, a
motivációvesztés és az örömtelenség érzése állandósul, egyre inkább visszahúzódunk
ahelyett, hogy rendszeresen mozognánk a
friss levegőn vagy ápolnánk társas kapcsolatainkat, eljött az ideje, hogy segítséghez
folyamodjunk! A tartós levertség, a motivációvesztés vagy a szorongás testünk komoly
figyelmeztető jelei, amelyek állandósulása
esetén szakember tanácsára van szükségünk, hogy az életminőségünket ne rontsa.

A természet segít

Az orbáncfű jól bevált, tradicionális
gyógynövényként segíthet, ha az életminőségünket a folyamatos levertség hátrányosan befolyásolja. Az orbáncfű közel 2000
éve ismert, így a legrégebben alkalmazott
gyógynövények egyike Európában. „Szent
János füvének” is nevezik, mivel Keresztelő Szent János napja, azaz június 24. körül
kezd virágozni sugárzóan sárga színben. A
középkorban felismerték, hogy az orbáncfű növényének virágai és rügyei segítenek
enyhe depresszió esetén, megfigyelték közérzetjavító, enyhe idegnyugtató, valamint
álmatlanság elleni hatását. Mindezen jó tulajdonságait a modern tudomány is igazolta, és az orbáncfű kivonatát ugyanezekre a
tünetekre alkalmazza ma is.

Ma már tudjuk, hogy a komplex kivonat,
és nem csak egyetlen összetevő felelős a hatásáért. A kivonatban lévő összetevők közvetlenül az agyi anyagcserére hatnak és pozitívan befolyásolják például a dopamin- és
szerotoninszintet, ezáltal javítva a kedélyállapotot. A melankolikus gondolatok elhalványulnak – a lelki nyugalom, az energia és az
életöröm visszatér. Az orbáncfű így jelentős
mértékben hozzájárul a jobb hangulathoz és
a jó közérzethez, különösen ajánlható például azoknak, akiknek kedélyére nyomasztólag
hat a borús őszi időjárás.
Az orbáncfű egyike a legalaposabban vizsgált növényeknek, hangulatjavító hatását
számos tanulmány igazolta. Depressziós lehangoltság esetén bizonyított hatékonysága
alapján az orbáncfüvet az év gyógynövényévé választotta 2015-ben a Würzburgi Egyetem Tudományos Köre.

Gyógyszerminőségű orbáncfű

Az orbáncfű kivonatát mára szerte a világon milliók használják enyhe depresszió
kezelésére. A természet adta antidepres�száns nagyon jól tolerálható, semmilyen
függőséget nem okoz. Így a fényhiányos
őszi időszakban jelentkező enyhe depres�szió idején hozzásegíthet újra a pihentetőbb alváshoz és a jó közérzethez.
A hatás szempontjából döntő jelentőségű a megfelelő mennyiség szedése, amelyet a speciális kivonat és a kapszulaforma
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biztosíthat. Mivel a hatás négy hét alatt,
fokozatosan alakul ki, nagyon fontos, hogy
a megfelelően adagolt orbáncfű kivonatot
hosszabb időn át rendszeresen szedjük.
Ismét elérhető a gyógyszertárban a Dr.
Böhm® Orbáncfű 425mg kemény kapszula, mely segít az enyhe depresszió, nyomott hangulat, szorongás, lehangoltság
leküzdésében a függőség kialakulásának
kockázata nélkül. A növényi gyógyszer
gyógyszerkönyvi minőségű, értékes orbáncfű-kivonatot tartalmaz, felnőttek számára napi 1-2 kapszula bevétele javasolt.
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA
EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Magyarországon forgalmazza:

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

Életmód

Így készít fel az iskolakezdésre a krill olaj
Az iskolakezdés a gyerekek és a
felnőttek számára is sok kihívást
tartogat. A megváltozott napirendre, az intenzív szellemi igénybevételre és az őszi nyirkosabb
időre viszont fel lehet készülni:
az NKO Krill olaj számos oldalról
támogatja a szervezetet, így az
akadályokat szellemileg frissebben és fizikailag felkészültebben
várhatja vele minden korosztály.
Cikkünkben a krill olaj jótékony
hatásait részletezzük.

Szellemi teljesítmény javítása

Az NKO Krill olaj fő összetevői a sajátos
szerkezetű omega-3 zsírsavak (DHA és EPA
duplaláncú foszfolipidek). Ezekre a szervezetnek nagy szüksége van az idegsejtek
fejlődéséhez és a károsodások javításához.
A megfelelő mennyiségű omega-3 javíthatja a serdülők memóriáját, fejlesztheti a
tanulási és olvasási képességet, illetve az
intelligenciát, de bizonyos kognitív funkciók (mint a szem-kéz koordináció és a
figyelem fókuszálása) is erősödhetnek.
Figyelemzavaros és hiperaktív gyerekeknél is mérséklődő tüneteket és tartósabb
figyelmet tapasztaltak omega-3 fogyasztás hatására, ezen kívül a hangulatjavító
„antidepresszáns” hatásokat is egyre több
kutatás vizsgálja.
Ideális esetben a napi ajánlott men�nyiséget -- kortól függően 1-3 gramm
– természetes omega-3 források fogyasztásával (halak: lazac, hering, szardella,
lenmagolaj, mogyoró) is elérnénk, de a
nyugati étrend ezt ritkán fedezi, így az
utánpótláshoz jó választás lehet étrendkiegészítőként is fogyasztani.

Az immunrendszer
és a szem védelme

A krill olajnak az astaxanthin és a
kantaxanthin is alkotóelemei. Ezek olyan
erős antioxidánsok, amik ellenállóbbá tehetik az immunrendszert a fertőzésekkel
szemben, és a gyulladásokat is enyhíthetik. A halolajban ezek nem találhatók meg,

A 60 db-os 100%-os tisztaságú NKO krill olajról érdeklődjön a vitalvar.hu oldalon.
így kisebb védelmet nyújt a kórokozókkal
szemben.
Az NKO krill a szemünk egészégét is
támogathatja. Az antioxidánsok sejtvédő
funkciójuk révén mérsékelhetik a szem
fáradtságát is, ami több óra monitor előtt
töltött idő után fokozottan jelentkezhet,
az omega-3 zsírsavak pedig (különösen a
DHA) fontos építőelemei a fényérzékeny
rétegnek, a retinának, és a látóidegek
egészségéhez is hozzájárulhat.

ben élő krill a tápláléklánc alján áll, csak
algákkal táplálkozik. Így nem jut a szervezetébe olyan mérgező anyag (nehézfém,
higany, műanyag), amik pl. a halakban
előfordulhatnak -- és így a halkészítményekbe is bekerülhetnek.
Összeállította:
Lipusz Kinga

Gyors felszívódás és jelentős
hasznosulás

A krill olaj szerkezete jóval közelebb áll
az emberi testben lévő zsírsavakéhoz, így
a felszívódás és a biológiai hasznosulás is
kétszer olyan gyors és hatékony, mint például a halolaj esetében. A rákolaj tartóssága és tisztasága is a legjobbak között van,
mivel a kristálytiszta Antarktiszi tenger-
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Agyserkentés ginseng módra
Időnként mindenkinek jól jön, ha
felturbózhatja egy kicsit a szellemi
teljesítőképességét. Nagy szerencsénkre a természet alkotott egy
csodálatos gyógynövényt, a koreai
ginsenget - amit már csak használni kell ahhoz, hogy semmi se állhasson a szellemi frissesség útjába.
Hozzánk hasonlóan talán Ön is némi
nosztalgiával emlékszik vissza az érettségit
megelőző hónapokra, és az azt övező lázas
kapkodásra, amikor a gimnázium négy éve
alatt elmulasztott tananyagot próbálta meg
néhány röpke hónap alatt pótolni. Gyakran
érezte úgy, hogy ennél többet egyszerűen
már nem tud befogadni az agya, pedig még
a tankönyvből is hátravolt legalább 60 oldal,
és a tételeknek sem ért még a végére.
Aztán szerencsére sikerült kihúznia azokat
a kívánt tételeket, így a határtalan megkön�nyebbüléstől vezérelve adott számot a tudásáról. Kezébe kapta a bizonyítványát, és azt
hitte, hogy végleg maga mögött hagyhatta
élete legstresszesebb időszakát... Akkoriban
is jól jött volna a segítség, hát még manapság!
Képzelje el, mi lenne, ha felturbózhatnánk egy kicsit a memóriánkat? Ha úgy jutna
eszébe minden név, történet és gondolat,
hogy nem kell megerőltesse magát? Nos, ez
azért jelentősen megkönnyítené a helyzetét,
nem igaz?
A ginseng segítségével mindez nemcsak
dédelgetett vágyálom lehet, hanem valóra is
válhat. Tiltott szerek, stimulánsok, és mellékhatások nélkül. Természetesen.

Mert a koreai ginsenggel
kényezteti az agyát
A koreai ginseng olyan távol-keleti gyógynövény, aminek áldásos hatásait évezredek
óta ismerik és alkalmazzák is. Ez főként a
ginsengben lévő ginsenozidoknak köszönhető, mert ezek biztosítják azt, hogy
a növényben lévő hatóanyagok (például a szaponinok, aminosavak, peptidek,
poliszacharidok, panaxanok) kifejtsék a hatá-

sukat. Hatásukra a ginseng remekül oldhatja a stresszt, segítheti a koncentrálásban, és még a
memóriáját is megacélozza.
Még az immunrendszerét
is megerősítheti, így nem kell
attól tartania, hogy pont egy
fontos esemény előtt esik majd
ágyba magas lázzal, és az ilyenkor a háta közepére sem kívánt
influenzával.

A plusz, ami
a koreai ginsengben rejlik
Kevésbé köztudott tény, de igaz: a prémium minőségű koreai ginsenget 6 éven át nevelik, így a szokásos, a hazai piacon kapható
ginseng készítményekhez képest, 6-7-szeres
hatóanyag-tartalom van benne. Ennek köszönhető mindaz a szellemi-testi update,
amit a használatával mindannyian megtapasztalhatunk.
Talán meglepő lehet, de 1 kg ginsengkivonat előállításához 7 kg 6 éves ginseng
növényre van szükség. Ez a hosszas nevelési
idő biztosítja azt, hogy a ginseng-kivonat valóban prémium legyen: ekkor tartalmazza a
ginsenozidokat a lehető legmagasabb koncentrációban ez a gyógynövény, így erőteljesebben fejtik ki a hatásukat.
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A ginseng-kivonat könnyen a napi rutinja
részévé válhat, hiszen akár már a reggelihez
is elfogyaszthatja. Ha esetleg nem kedvelné
a fanyar ízeket, nyugodtan keverje el valamivel vagy jöhet utána egy kis kanál méz.
Legyen frissebb, fittebb, vidámabb, élje a
mindennapokat kevesebb fáradtsággal! A
Prémium Fekete Koreai Ginseng kivonattal adjon természetes löketet az agyának, és
élvezze ki az utolsó cseppig annak minden
előnyét napi 340 Ft-ért!
Ha kipróbálná vagy kérdése lenne,
forduljon hozzánk bizalommal!
Rendelés és webshop:
www.koreaiginseng.hu
Kárpáti Éva: +36 70 339 24 13

Fűben-fában
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Őszi mézpatika: pannonhalmi mézélmény
az egészség szolgálatában
Mi jut eszébe az őszről? Akad, akinek
a levelek színes susogása. Másoknak
a kuckózós délutánok. Sokan vannak
azonban, akik már előre rettegnek
a gyerekbetegségektől, csipcsup
vírusoktól és az elhúzódó bakteriális
fertőzésektől. Az idő változékony.
Előfordulhat, hogy ugyanazon a
napon van nagykabátos és póló-rövidnadrágos idő is. A fiatalok pedig
hajlamosak beleszédülni a pillanatnyi nyárba. Ezzel még inkább kiteszik
magukat az esetleges megfázásos
megbetegedéseknek. Idén a pollenszezon is szokatlanul elhúzódik.

Mit tehetünk?

Nagyanyáink még tudták, élték, hogy
fűben-fában ott az orvosság. Mi, a pannonhalmi Zümi Méhészet családja, hiszünk a
természet erejében. Az immunrendszerünk
megerősítése érdekében rendszeresen
fogyasztunk virágport, melyet gyermekeinknek is jó szívvel és biztonságosan adagolunk. Megelőző jelleggel, vagy ha már
érezzük a betegség előjeleit, egész évben
gyakran fordulunk a méz gyógyító erejéhez.
Mézharmat mézünk, mely a legkülönlegesebbek egyike, kiemelkedően magas
ásványi anyag- és vastartalma miatt vérszegénység esetén is javallott. A méhek erdei
területekről gyűjtik a kabócák által előállított alapanyagot- ezért is hívják sok helyütt
erdei méznek, vagy mézes harmatnak-,
emiatt elenyésző a virágportartalma. Pollenallergiások is nyugodt szívvel alkalmazhatják tetszőleges mennyiségben. Javítja a
közérzetet és rendszeres fogyasztása csökkenti a fáradékonyságot is. Karakteres íze
tejben feloldva mutatja meg magát igazán.
Ha Ön vagy gyermeke fáradt, ha érzelmileg kimerült, esetleg torokgyulladással vagy
visszatérő hurutos megbetegedésekkel
küzd, érdemes próbára tennie a hársmézet.
Antibiotikus hatású, szupererős segítség a
hétköznapok őszi- téli megbetegedéseivel
szemben. Kolintartalma magas, így rend-

szeresen fogyasztva az érelmeszesedés elleni harcban is hű társunk lehet. Fontos tudnunk, hogy hő hatására kesernyés utóíze
felerősödik, így elsősorban hideg italokban,
vajas kenyéren, vagy önmagában érdemes
fogyasztani.
Jó választás a facélia- vagy mézontófű
méz azoknak, akik allergiával küzdve is szeretnék kihasználni a mézben rejlő gyógyhatást. Alacsony pollentartama miatt bárki teheti teába, süteménybe. Citromos felhangjai
finom és természetes édesítőszerré teszik.
Erősen gyulladáscsökkentő hatású, emiatt
fertőzések, gyulladások alkalmával remek
kiegészítője a nyugati medicináknak.

Nem szeretem a mézet…

Rendszeresen találkozunk kóstolóinkon
olyanokkal, akik nem preferálják az édes ízeket, vagy akár a méz ízét. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy mindez megváltozik, amint
megkóstolják a gesztenyemézet. A mézek
Rolls Royce-a testes ízével, kevéssé édes karakterisztikájával azokat is elvarázsolja, akik
korábban nem szívesen néztek a csupor fenekére. Nemcsak különleges ízharmóniája
miatt érdemes azonban fogyasztani, hanem rendkívül magas E- vitamin tartalma
miatt is. Kiváló a legyengült szervezet támogatásában. Rendszeresen fogyasztva
étvágyfokozónak, trombózis megelőzésére
és érvédelmi célokra egyaránt használható.
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Visszértágulatnál, érgyulladásnál külsőleg is
javallott. Hasznos támogatás lehet uraknak
a házasélet felpezsdítésére fordított energiák megnövelésére.

Mézkisokos

A méz, mint alapanyag, nem kíván extra
odafigyelést a háziasszonyoktól az otthoni
tárolás során. Fontos tudni azonban, hogy
a kristályosodás természetes folyamat, a
méz hatékonyságát vagy felhasználhatóságát nem befolyásolja. Melegíteni szükség
esetén szabad, de be kell tartani néhány
alapszabályt. Mivel a méz negyven fokos
hőmérséklet felett elveszíti minden jótékony hatását, így lehetőség szerint kerüljük
a mikrózást, vagy a direkt melegítést. Ehelyett tegyük az üveget a rendelkezésre álló
fűtőtestre vagy helyezzük vízfürdőbe. Így
kíméletesen és gyorsan folyékony mézhez
juthatunk. Egészségünkre!
Töltse fel kamráját a pannonhalmi Zümi
Méhészet kínálatából mézzel és méhészeti
termékekkel!
web: zumimeheszet.hu
facebook: @zumimeheszet
+36 20/386 63 79
9090 Pannonhalma,
Bajcsy- Zsilinszky út 15.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Szimbólumaink, a gyógyulás
és a gyógyítás
„Fordítsd az arcodat a nap felé és
minden árnyék mögéd kerül.”
Helen Keller

A tudományos gondolkodás uralkodóvá válása felborította és a babonák szintjére degradálta, majd száműzte mert nem értette – az emberiség évezredes tapasztalatait, a hagyományokban őrzött formákat, és helyébe új vallást, új hitet hirdetett: a mindent megváltó új tudományt. A tudomány által előhívott új gazdasági formák társadalmi szintű átrendeződést váltottak ki. A hagyományos értékrend felborult, helyét a gyökértelenség, elidegenedés és
torzult eszmék terjesztése foglalta el. A társadalom beteggé vált.
A tagjainak tudati egészsége azonban
nem független a társdalom egészségétől!
Az emberiség így a civilizációs és technikai fejlődés látszólag mindenkit megszédítő tempójában, a mindent megoldunk

illúzió ellenére is súlyos válságban van. Ha
pesszimistán közelítünk, akkor a végét éli.
Ennek egyik oka az, hogy korábban az
emberek mintegy beleszülettek a hagyományokba, és a tapasztalatokat szájról-
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szájra, mozdulatról-mozdulatra adták át,
megtartva az emberi kapcsolatokban rejlő
erőt. A hagyományos közösségek felbomlásával az egyén helyzete megváltozott, és
a hagyománytalan világban talajvesztetté

Mert „az Élet él és élni akar”!

Számtalan közismert szimbólummal találkozhatunk, amihez nem
kell különösebb magyarázatot fűznünk.
vált. Ezért kell a szimbólumok (bélyeg,
jegy, Jung szerint őslenyomat, ősminta) és
a gyógyítás felé fordulnunk. Az elkövetkező néhány írásunkban ezt a témát járjuk
körbe. Nem célunk a számtalan szimbólum formai ismertetése. Sokkal inkább a
„mindennapi” jelképeket és világuk erős
elemeit vizsgáljuk meg, nem tévesztve
szem elől célkitűzésünket, a gyógyítást.
Kedves Olvasó! A szimbólumok sokkal
nagyobb szerepet játszanak életünkben,
mintsem azt gondolnánk. Így a gyógyításban is ősidők óta ismertek. Sokan legyintenek erre: ugyan már, az irka-firka nem
fog befolyásolni engem, pláne nem fog
megváltoztatni. Nos, várjunk, ne vessük
el a sulykot... Számtalan közismert szimbólummal találkozhatunk, amihez nem
kell különösebb magyarázatot fűznünk.
Jól érthető, vagy könnyen megfejthető
jelképek sokaságában élünk, melyek behálózzák életünket és gondolkodásmódunkat is. A szimbólumok jelentős szerepet játszanak a verbális és a nem-verbális
kommunikációban, és tanult formában a
siketek jelbeszéd rendszerében is.
Ezeket a jeleket meg kell tanulni, csak
akkor érthetjük meg a másikat. Ugyanakkor, ha nem ismerjük a jelekhez csatolt
jelentéseket, kellemetlen helyzetbe is kerülhetünk. Mondok erre egy személyes
példát. Kuvaitban éltünk, és betértem
egy közeli kis boltba vásárolni. Nem voltam biztos, hogy megkapom-e a keresett

terméket, ezért az eladóhoz fordultam,
kivárva azt a pillanatot, amikor megszólíthatom. Nem válaszolt, csak csúnyán rám
nézett, mutatóujjával a homloka közepére bökött, és folytatta munkáját, mintha
mi sem történt volna. Vártam, vártam, és a
kedvezőnek tűnő alkalommal ismét megszólítottam. Most sem válaszolt, pusztán
mutató ujjával az orra hegyére bökött.
Reménytelennek ítéltem meg helyzetemet és otthagytam. Majd alkalomadtán
megkérdeztem helyi ismerőseimet, mit
jelent ez a két jel. A válasz teljesen érthető
volt: az első, amikor a homlokára bökött,
azt jelentette, „ne zavarj, nem látod, hogy
dolgozom”. A másodiknak pedig, amikor
az orrára mutatott, még világosabbá vált
a jelentése: „szégyelld magad!”.
Kedves Olvasó! Vajon hány olyan jel
mellett megyünk el, aminek nem is értjük
a jelentését, vagy fel sem fogjuk, hogy
hozzánk szól. Ezek a jelek, lehetnek ártó
és gyógyító jelek is. Az arasznyi földi lét
alatt hajtjuk magunkat, hogy másoknak
több profitja legyen, hajtjuk magunkat,
hogy vagyonunk legyen, amin majd örököseink egy életre összevesznek, tönkretesszük magunkat, hogy a megspórolt
pénzünket az elvesztett egészségünk
visszaszerzésére tudjuk fordítani. Csak
megyünk, sőt mi több, rohanunk, és semmire sincs időnk! Pedig a még megmaradt
természet is gyönyörű, és ha valaki meg
tudta őrizni gyermekkori kíváncsiságát,
hamar rájön, hogy az élet összetettsége
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és struktúrája az emberi elme számára
felfoghatatlan. Érdemes elgondolkodni a
keleti és a nyugati világ életszemléletén.
De maradjuk még egy kicsit nyugaton, itt
is találunk meglepetést!
1902-ben Osborn Reynolds matematikus, a folyadékáramlások nagy kutatója,
a Reynolds szám kitalálója, egy előadást
tartott a Brit Királyi Akadémia tagjainak,
melyben kutatásait ismertette. Ennek lényege, hogy amiket ma anyagnak hiszünk
a környezetünkben, azok álló hullámok,
amiről pedig úgy gondoljuk, hogy vákuum, az összenyomhatatlan szemcsék
sokasága. Sok kísérletet bemutatott,
könyvében leírta és bizonyította állításait.
Az előadását azzal zárta, hogy: „Önök itt,
mind álló hullámokból állnak!” Természetes volt ezek után, hogy könyvét a Királyi
Akadémia nem adta ki, hanem kontrollra
bocsátotta. Közel egy év múlva a bizottság
megtette jelentését: a matematikai bizonyítás hibátlan. A könyvét ezek után kiadták, amit volt szerencsém megszerezni.

Osborne-Reynolds-1842-1912
Ha belegondolunk abba, hogy az atomszerkezet kutatása során az atommagban 36 további apró részecskét találtak,
melyek mind hullám természetűek, és
anyagot ezidáig nem sikerült az atommagokban kimutatni, akkor lehet, hogy
Raynoldsnak van igaza. Akkor pedig
számtalan jelenség, amire ma épkézláb
magyarázatot nehéz adni, Reynolds elvével magyarázható. Ha egy egyszerű lényt,
mint pl. egy amőbát, egy adott frekven-

Mert „az Élet él és élni akar”!

Hans Thoma: Der Kinderreigen

„Körben áll egy kislányka, lássuk ki lesz a párja!
cia-együttessel besugárzunk, a védő sejtfala úgy foszlik el, mint a hölgyről a kötött
fürdőruha, amikor a kutyusa a végével
elszalad! S ugyanilyen nehezen megmagyarázható jelenségek érhetők tetten
gyógyuláskor is, amelyeket ma csodaként
könyvelünk el. Pedig lehet, hogy csak a
szimbólumokat kellene felismerni, megismerni, és hatásukat tudatosan alkalmazni. Mert a jelképek azt teszik, ami feladatuk, független attól, hogy a személy, aki
kapcsolatba kerül vele, mit akar, mit tud,
és mit szeretne tenni!
Közelítsük meg a szimbólumok témáját
egy másik oldalról. Itt egy vidám, cselekvésre késztető gyermekmondóka:

elemek, a párkeresés a rezonancia jelenségére utal, a fordulás pedig harmonikus
együtt-hatást jelent. Mindez a tudás fontosságára hívja fel a figyelmünket. Konkrétabban, a szimbólumok és kialakulásuk
ismeretére van szükségünk ahhoz, hogy a

világukban otthonosabban mozogjunk!
Kommunikációnkban a verbális rész
csak egy kis hányada a közleményünknek.
A mondandónkat nonverbális üzenetek
sokasága kíséri, megerősítve, meggyengítve, vagy akár tagadva a mondandót.
Ezek eszközei: a mosoly, a mimika, a tekintet, a gesztus, a mozgás, a testtartás, stb.
Egy nő és egy férfi között az érintkezés
gyakran nonverbális jelek cseréjével történik. Ezeket az üzeneteket gyorsabban
fel tudjuk fogni, nem tudatosak, és érzelmeinket is jobban ki tudjuk fejezni általuk, mint verbálisan. Ezért jelentős szerepet játszanak a társas életben, vonzalmak
és személyes kapcsolatok kialakításában,
valamint az érzelmi állapotok kommunikációjában. A nem-verbális kommunikációt azért érdemes körbejárnunk, mert
ez nem egy egyezményes jelrendszer, és
hiányzik belőle a tudatos szándék. (Általában!)
Sok esetben jogosan vetődik fel a kérdés, hogy két elem hogyan hat egymásra,
mik azok a tudományosan is elfogadható
magyarázatok, melyekkel az egymásra
hatás jelensége megmagyarázható. Sok
érdekes példát lehet ennek igazolására
felhozni. Most álljon itt a határréteg víz
esete. Ha egy tükörfényesre polírozott
fém felületére tiszta vizet öntünk, akkor

„Körben áll egy kislányka,
lássuk ki lesz a párja!
lássuk kit szeret a legjobban?
Azzal forduljon most nyomban!”
Ez a gyerek mondóka is egy szimbolikus képnek fogható fel. Mit jelent ez kézzelfoghatóbban? Ki ez a kislányka, miért
és kik állnak körben, hogyan talál párt,
miért kell táncolnia a párjával? De ahhoz,
hogy ennek az egyszerű kis mondókának
az „értelmét” felfogjuk, otthonosan kell
mozognunk, olyan fogalmak között mint
az energia, kicsatolás, erősítés, irányítás
és együtt-hatás. S akkor ezek ismeretében kiderül, hogy a kislány egy térben
álló elemet jelent, a körben állók a kerítő

A mondandónkat nonverbális üzenetek sokasága kíséri,
megerősítve, meggyengítve, vagy akár tagadva a mondandót.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
mazza az összefüggéseket a világegyetem és a benne elfoglalt helye között. Mivel ez felfoghatatlan volt számára (és ma
is az), mindent szimbolikusan értelmezett
az élőt és az élettelent, a természetit és a
természetfelettit is. Közel állt hozzá, hisz
benne élt, az élet és a halál, napok és évszakok újjászületése, az örök körforgás.
Ebből a körből fakadtak a szimbólumok,
melyekre rányomták bélyegüket a népek,
a vallások és a különböző misztériumok.
A téma hatalmas, irodalma is óriási, és egy
ilyen kis írás csak figyelemfelkeltő, esetleg
színes csepp a mai rohanó, szüntelenül
megújuló látványvilágunkban. Nos, kezdjünk bele.
Kezdetben vala az ősenergia, homogenitása miatt azonban megismerésre
alkalmatlan volt. Ezért ketté kellett válnia,
és így keletkeztek a különböző szimbólumok: az egyiptomiak világában Nut és
Geb istenek, a kínaiaknál a Jing és Jang,
és általánosságban pedig a duális világ
jelképei, a plusz és a mínusz.

A megtapasztalás lehetősége a duális világban
a víz első molekuláris vastagságú rétege
felveszi a fém kristályrács szerkezetét. Ezt
a vízmolekula töltéseloszlása teszi lehetővé vagy váltja ki. Ezután a következő
molekuláris réteg az előző szerkezetre simul rá, és így tovább kb. 20 molekuláris
rétegig. Ezt követően már egyre több lesz
a szabálytalanság, és a rendezett forma
szétrázódik. Mivel ez a vízréteg a határfelületen alakult ki, méltán nevezzük határréteg víznek.
Érdekessége, hogy egészen más fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint
a határfelülettől távolabb levő víz. Fix a
kristályszerkezete, mely mintáját a fémtől
vette át, hasonló a jéghez, de nem szilárd!
Majdnem ilyen változás megy végbe pl.
akkor is, ha egy lombik vízbe egy adott
geometriai formát merítünk be. A víz átstrukturálódik, és két ilyen lombik között
feszültséget tudunk mérni, habár csak
tiszta vízzel töltöttük fel azokat. Hasonló
dolog történik, amikor kristály köveket
teszünk vízbe.
Ezeket a példákat csak azért említem,
hogy könnyebben elképzelhető legyen
az a hatás, amikor az emberi test valamely

részén a bőrfelületre geometriai mintákat
rajzolunk. Azok a formációk megváltoztatják az aurát, és így hatnak a fizikai testre is.
Az ember ősi vágya, hogy megfogal-

Nut és Geb:
Nut az ég, Geb pedig a Föld istene.
Gyermekeik a csillagok, akiket Nut minden nap felfal és naponta újra szüli őket.
Ez a nappalok és éjszakák váltakozása.
Amikor szülőjük Su, a levegő istene és Nut
tartója észreveszi, hogy összevesztek a
csillagok felfalásán és újraszülésén, szétválasztja őket. Geb a Földön marad, Nutot
pedig az égbe emeli. Íme a férfi és a nő
szimbolikus megközelítése.

Nut az ég, Geb pedig a Föld istene, gyermekeik a csillagok
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Jin-Jang (Yin-Yang):
Az ősi Kínában az emberek a természetben lezajlódó dolgokat nem elkülönült létükben, önmagukban vizsgálták, hanem
egy harmonikus, holisztikus egységnek
tekintették. A létezés csak az őt körülvevő
környezethez való kapcsolódás és viszony
keretein belül lehetséges. Ez alapján raktak össze, alkottak meg egy olyan elméletet, ami nagyon jól és áttekinthetően
modellezi a természet bonyolult jelenségeit. Ezt a modellt a társadalmi problémák
elemzésére is alkalmazták. Eredetileg a jin
és a jang a hegy napos és árnyékos oldalát
jelentette.

Ősi indián gyógyító kör Wyomingban

A jin-jang elve abból az ősi kínai elképzelésből ered, hogy minden emberi,
természeti és világegyetemi jelenség két
egymással ellentétes (de nem szembenálló) ősprincípiumból, a Jinből és a Jangból
áll. A Jin a fekete oldal fehér pöttyel, a
jang pedig a fehér oldal fekete pöttyel. A
Jin és a Jang az általunk látható dualitást
szimbolizálja, mint a fényt és a sötétet, a
magasat és alacsonyt, a meleget és a hideget, a tüzet és a vizet, az életet és a halált, a férfit és a nőt.

A plusz és mínusz jel a duális
világ leegyszerűsített jelképe...

... a férfi és a nő az összetett
formája.

Több ezer éve használ az ember gyógyításra, jó szerencse elérésére, védelemre
különböző szimbólumokat, geometriai formákat. A tudó emberek, sámánok, táltosok,
öreg bölcsek ösztönösen ismerték a szimbólumok gyógyító hatásait és alkalmazták
a betegek gyógyítása, gyógyulása érdekében. A testfestés, tetoválás által, bizonyos
törzseknél az amulettek, a talizmánok használatával, a végtelenből áradó erőt erősítették fel. Az Alpokban talált 7000 éves jégbe
fagyott férfi bőrén gyógyító szimbólumok
voltak, amit egy innsbrucki orvoscsoport
igazolt. Közismertek azok az egyszerű geometriai formák, melyeknek gyógyító hatást
tulajdonítanak, mint pl. a párhuzamos, vízszintes vagy függőleges vonalak, a kör, a
kereszt, csillag, Dávid csillag, stb. De nagyméretű gyógyító kerekekről is tudunk, melyet kövekből raktak ki. Pl. Bighorn hegység
(USA).
Az indiánok szerint a kör vagy a kerék a
Nagy Szellemet képviseli. Az indiánoknál a
gyógyítás szó nem azt jelenti, mint nálunk.
Náluk a Föld minden élőlénye közötti kapcsolatot és a harmóniát jelenti.
Erich Körbler bécsi természetgyógyászkutató vizsgálta a formák, színek és hangok
fizikai hatásmechanizmusát. Bebizonyította, hogy geometriai formákkal az emberi
szervezet állapota befolyásolható. Itt szeretnék visszautalni Osborn Reynolds munkásságának a szemcsés világra vonatkozó
tanulmányára. Ez alapján szemléletesen
magyarázható, hogy egy felületre rajzolt
vonal, ami nem más, mint egy nagyon
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vékony idegen anyag, megváltoztatja a
szemcsék helyzetét, és ezzel befolyásolja
a teret. Amennyiben a gondolat is ilyen
hatással bír, akkor megtaláltuk a magyarázatot Echart mester XIII. századi megállapítására, mely szerint: „A lélek által elképzelt
dolgok erősebb hatással vannak a testre,
mint az orvos és annak gyógyszerei”.
A betegségről tudjuk, hogy az egyetemes isteni rendtől való elszakadást jelzi, a
harmónia hiányát jelenti. Világegyetemünk
a „teremtés lélegzete”, tiszta energiával teli.
A jó gondolatok magukhoz vonzzák ezt az
erőt, a negatívok pedig taszítják ezt. Szimbólumokkal befolyásolhatjuk ezt a teret.
Az ősi minták hatása nagymértékben
függ használója nyitottságától, vételi készségétől és ráhangolódási képességétől.
Betegsége, azaz a harmóniától való eltávolodása azért jött létre, mert egója működtetésével, (káros érzelmeivel harag, irigység,
mohóság, gőg) és nem-tudással elzárta
magát a külvilágtól. Ha nyit, megfordíthatja
a folyamatot és meggyógyulhat!
Folytatjuk!
Barátsággal
Erdei István

www.magtar.hu

Ajánló
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Bőrápolás

Őszi anti ageing arcápolás
a fiatalos bőr titka!
A nyárvégi tűző napsütés következtében a bőrünkben lévő „védő” antioxidánsok gyorsabban elhasználódtak, így ősszel különösen fontos
a rendszeres pótlásuk. Ilyenkor „kívülről és belülről” is érdemes pótolni a vitaminokat és a bőrtápláló, regeneráló hatóanyagokat. Sokan azt
gondolják, hogy a nyár végén is fogyasztunk elég narancslevet, fekete
berkenyét, céklalevet, olajos magvakat, friss zöldségeket…Miért nem
elég ez a bőrünknek is?
Sajnos a táplálékkal a szervezetbe juttatott hatóanyagok zöme fel sem jut a bőrig, hanem elhasználódik, a mai pörgő világunkban a szervezetünk más területein!
Ezért aki az 50-es éveiben is fiatalosan feszesebb bőrű szeretne lenni, azoknak már
a 40-es éveitől el kell kezdenie kívülről is
bioaktív hatóanyagokban gazdag, bőrtápláló krémeket alkalmazni! Különösen
előnyös a paraffinolajtól, ásványi olajipari viaszoktól, szintetikus illatanyagoktól,
szilikonolajtól és drasztikus konzerváló
anyagoktól, parabénektől mentes kozmetikumokat használunk a mindennapos
bőrápolásban! Az ősz kezdetén is különösen fontos, hogy a napfénytől elöregedett
részét a felső bőrrétegnek egy kíméletes
peelingel alaposan eltávolítsuk vagy eltávolíttassuk a professzionális arckezelés
során a kozmetikusunk által. Így a megújult bőrfelületünk sokkal több hatóanyagot tud felvenni és feszesebb, így üdébb
bőr alakulhat ki!
Az otthoni bőrápolás során az első lépés, hogy alaposan letisztítsuk egy kíméletes bőrtisztító arctejjel vagy tonikkal a
bőrünket. A kökény, bíborkasvirág és az
orvosi somkóró antioxidáns hatóanyagai
elősegítik a bőrregenerációt: BIOLA850
BIO KÖKÉNY ARCTEJ. Nem csak pálmaolaj és szulfátok nélkül készül az arctej,

hanem a kevert és ún. zsír- és vízhiányos
bőr ápolására is alkalmas, bőrkímélő szulfátmentes letisztító anyagot tartalmaz.
Szépülésünket nagyban segíthetjük a
nyári időszakban 2-3 hetente egy alkalommal az esti arcápolás során, ha a bőrünket peelingezzük/radírozzuk. Olyan
krémpeelinget előnyös használni, amely
nem tartalmaz műanyag szemcséket
vagy a bőrt erősen karcoló ásványi anyagokat, hanem növényi rostokkal segíti a
polírozást. A bőrnyugtató hatóanyagairól
ismert citromfű, orvosizsálya és a cickafarkfű gyógynövények kivonatai a bőrregenerációs folyamatokat segítik, míg
a borsmenta illóolaja a salaktalanítási folyamatokat támogatja. Az őszi időszaktól
kezdődően 7-10 naponta célszerű elvégezni: BIOLA931 BIO VADVIRÁG BŐRMEGÚJÍTÓ PEELING.
A peelingezést követően néhány cseppnyi, a bőrstruktúra újraépülését elősegítő
szérummal extra táplálást adhatunk a bőrünknek pl. a vitalizáló goji és a yam hatóanyagai által: OLYS929 BIO GOJI-YAM
A.A. SZÉPÍTŐ SZÉRUM.
Ezt követően, ha erősen zsír- és vízhiányos a bőrünk, akkor már a kora őszi
időszakban célszerű használnunk egy
könnyű éjszakai krémet, amely a, shea- és
kakaóvaj, valamint a jojobaolaj segítségével elősegítheti a bőr szépülését. A bőrtápláló, vitalizáló goji és szalmagyopár
hatóanyagai és a mandulatej aminosavai
a feszesebb és bársonyos bőr kialakulását támogatják. Rendkívül közkedvelt ez
az arckrém a 40 év feletti vásárlóink körében, és visszatérő vásárlóinkon meg-
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látszik jótékony hatása: OLYS942 BIO
IMMORTELLE ÉS GOJI TÁPLÁLÓ ÉJSZAKAI ARCKRÉM.
Így már kora reggel kisimultabb arccal
nézhetünk a tükörbe, de érdemes felkészíteni a bőrt védő antioxidánsokkal az
arc, a nyak és a dekoltázs felületét is a
nap közbeni környezeti stresszhatásokra.
A sheavaj, kakaóvaj, gránátalmamag olaj
bőrtápláló anyagai, valamint a zöldtea,
a ligetszépe és hibiszkusz antioxidánsai
elősegítik bőr védelmét és fiatalosan aktív regenerációját: BIOLA826 BIO GRÁNÁTALMA AGE DEFYING NAPPALI ARCKRÉM.
Költséghatékony megoldást jelent,
hogy a kevert bőrűeknek nem szükséges
éjszakai arckrémet használni még a nyár
végéig, viszont az angelica és zöldtea levél kivonatával készített multivitaminos
nappali értékes támogatás a feszesebb és
tónusosabb bőr kialakulásához: NAT109
ANGELICA AGE CONTROL NAPPALI
ARCKRÉM.
Dr. Gyovai Viola
okleveles biológus,
a Magyar Tudományos Akadémia
kandidátusa,
BIOLA Biokozmetikai Kft.
fejlesztő csapatának vezetője

Termékeink megvásárolhatók:
www.biola.hu
+36 20/313-4699
hétköznaponként 8-15 óráig

Érdekes

Mindenkiben megvan ez a képesség,
de többnyire elnyomjuk!
Szinte naponta megesik, hogy
előre érezzük, sikerülni fog vagy
nem, amit elterveztünk. Utólag
persze bosszankodunk: miért nem
hallgattunk a megérzésünkre? De
valóbban megérzés-e, vagy inkább
valami más, amikor az ember
tudni véli, hogyan alakulnak majd
dolgai a jövőben? Nem misztikus
jövőbelátásról van szó, csupán egy
„hétköznapi” képességről: az előrelátásról, amellyel minden olyan
ember rendelkezett, akik nyomot
hagytak a történelemben.
Azok az emberek, akik a legnagyobb hatást gyakorolták nemzedékükre, „látnokok”
voltak - férfiak és nők, akik többet és mes�szebbre láttak, mint mások. Más szavakkal,
azok, akik véghezviszik a dolgokat, rendelkeznek azzal a képességgel, amit előrelátásnak hívunk.
Azok számára, akik nem rendelkeznek az
előrelátás képességével, nagy meglepetéseket tartogat a rájuk váró jövő. A változások
szele ide-oda fújja őket. Nem egészen bizonyosak abban, hol érnek majd földet, és ott
mi vár rájuk. Az élet kockázatos, és ők azt remélik, hogy az övék jóra fordul.
Az értelmező szótár szerint az előrelátás:
„Valaminek tények felhasználásával és a képzelőerő segítségével történő kikövetkeztetése,
megérzése, a várható körülményekkel való számolás”. Az előrelátás tehát egyfajta képesség,
amikor többet látunk, mint ami előttünk van.
Néha úgy hívjuk, a képesség, hogy valaki „olvasni tud a sorok között”. Ez azt jelenti, hogy
meglátjuk azokat a jelentős dolgokat, amelyek esetleg mások számára rejtve maradnak.
Képesség, hogy meglássuk a lehetőséget.
Az előrelátás az is, amikor megjelenítjük
a jövőt. Nem misztikus vagy prófétai, csak a
képzelőerő által.
Ha előrelátóak vagyunk és keményen dol-

gozunk azért, hogy elérjük a célunk, akkor
sokkal valószínűbb, hogy beteljesül az álmunk. Igaz, hogy a jövő sohasem biztos. Ily
módon mégis több az esélyünk a sikerre.
Az ember foglalkozásának semmi köze a
fantáziához és az előrelátáshoz. Mindegy,
hogy teherautósofőr, bankár, főiskolai igazgató, hivatalnok vagy földműves.
Az előrelátás hatalmas előnyt jelent, és a
lehetőség hihetetlen ajtóit nyitja meg.
Ám az előrelátás - minden értéke ellenére
- úgy tűnik, nem sok embernek adatik meg
manapság.

Lássuk az eredményt!

Az előrelátás elsajátításának legfontosabb
szabálya: elért eredmények élvezhetőbbé
teszik az életet. Semmi sem hasonlítható
ahhoz az érzéshez, mint amikor keményen
dolgozunk és a munkát jól elvégezzük. Ez
egyfajta beteljesülést jelent. Jó szórakozás.
Ha ezek a kis beteljesülések egy nagyobb
cél részei, akkor az izgalom egyre fokozódik.
Minden feladat a nagyobb kép fontos építőelemévé válik. Még a legunalmasabb feladat
is elégedettséggel tölthet el, ha látjuk a nagy
cél megvalósulását.
Hogy még érthetőbb legyen, íme egy jól
ismert történet:
Egy ember megszólít három kőművest egy
építkezésen. Amikor az első munkást kérdezte,
hogy mit csinál, az azt válaszolta: „Dolgozom
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a fizetésemért.” Amikor feltette ugyanezt a
kérdést a második munkásnak is, az így felelt:
„Téglákat rakok.” Amikor azonban a harmadik
munkást kérdezte meg, a kőműves lelkesen így
felelt: „Katedrálist építek!”
Mindhárman ugyanazt a munkát végezték. De csak a harmadik embert motiválta
előrelátása. Látta a végeredményt, és ettől
lett számára örömteli a munka.

Amik gátat szabhatnak

Az előrelátás képessége nem öröklött
dolog. Olyan emberi tulajdonság ez, amely
begyakorolható. Olyan emberi tulajdonság,
amely elfojtható. Sajnos sok tényező közrejátszhat, amelyek korlátozzák előrelátásunkat. Ismerjük fel ezeket és tudatosan semlegesítsük hatásukat!

A múlt

Múltunk talán bármely más tényezőnél
inkább képes korlátozni bennünket. A jövőbeni lehetőségeket gyakran a múltbeli sikereken vagy kudarcokon át szemléljük. Ha a
múltunk különösen nehéz vagy sikertelen
volt, akkor valószínűleg keményebben meg
kell dolgoznunk azért, hogy előrelátásunknak teret engedjünk.
A természet nagyszerű példát ad erre a
bolhacirkuszokban. Ezek a parányi rovarok
hatalmasakat ugranak, mindazonáltal sohasem lépnek túl egy bizonyos meghatározott

Érdekes
magasságot. Úgy tűnik, mintha valamiféle
láthatatlan mennyezetet érzékelnének.

Vajon miért szabnak határt ugrásuk magasságának?

Amikor elkezdik tanítani a bolhákat, üvegbúra alá helyezik őket. Egy ideig a bolhák
megpróbálnak kiugrálni, de az üvegmen�nyezetnek csapódnak. Jó néhány kísérlet
után végül is abbahagyják a próbálkozást,
hogy kiugorjanak behatárolt területükről.
Amikor az üveget eltávolítják, akkor sem próbálnak meg többé kiugrani, mert múltbeli
tapasztalatuk megtanította nekik, hogy nem
juthatnak ki. Önkéntesen vállalt korlátaik áldozataivá válnak.
Ugyanez megtörténhet emberekkel is. Ha
erősen hisszük, hogy valami nem sikerülhet,
akkor magunk szabunk korlátot képzelőerőnknek.
Legyenek nagyra törő álmaink és igyekezzünk kitágítani a korlátok szabta teret!
Gondolkozzunk el ezen! Ne fedjük le
üvegbúrával saját lehetőségeinket!

Személyes problémák

Merjünk álmodozni - a problémák, körülmények és akadályok ellenére. A történelem

zsúfolva van azokkal a férfiakkal és nőkkel,
akik problémákkal kerültek szembe, és azok
dacára sikereket értek el.
Tudnunk kell, hogy mindenkinek vannak
problémái, még ha titkolja is. Néhány hiba
velünk született. A többit magunk idézzük
elő. Nem számít, milyen problémáink vannak, ne engedjük, hogy lerombolják jövőnkről alkotott elképzeléseinket!

A perspektíva hiánya

A perspektíva felbecsülhetetlen értékű,
amikor az előrelátásról van szó. Mert végül is,
mi az előrelátás, ha nem a jelen körülmények
és a jövőről kialakított elképzelések kivetítése
életünk vetítővásznára?
Ha problémáink vannak a perspektívával,
próbáljuk a dolgokat másik szemszögből
nézni. Tanulmányozzuk a történelmet! Tanulmányozzunk más kultúrákat, és azután nézzünk a jelenre jövőbelátó szemekkel!

A belenyugvás

Egyikünk sem választhatja meg, hol, mikor
vagy hogyan kezdjük az életet. Nem befolyásolhatjuk, hogy milyen helyzetbe születünk.
De ahogy idősebbek leszünk, egyre többször
kerülünk olyan helyzetbe, ahol választanunk
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kell. Minél idősebbek leszünk, annál többet
választhatunk életünkben, és annál nagyobb
felelősséggel tartozunk az eredményért.
Sokan nem így gondolják. Úgy hiszik,
hogy végzetüket jelenlegi helyzetük vezérli.
Belenyugszanak helyzetükbe, és úgy gondolják, nincs más választásuk.
Ne essünk bele ebbe a csapdába! Évszázadokkal ezelőtt ez igaz lehetett volna, de ma
már nem az. Majdnem minden lehetséges,
ha eléggé akarjuk, és készek vagyunk megfizetni az „árát’.
Álmodjunk bátran! Óvatossággal még
senki sem ért el sikert!
Ne hagyjuk, hogy jelenlegi helyzetünk akármennyire korlátozottnak tűnik is - elrabolja álmainkat!
Hinni, hogy képesek vagyunk fejleszteni
magunkat és tökéletesíteni az életünket, ez
csak az első lépés. Ahhoz, hogy igazán értékesek legyünk, előrelátásunkhoz egy másik
fontos tulajdonságnak kell társulnia: a képességnek, hogy meglássuk, hogyan válthatjuk
valóra elképzeléseinket.
Az, aki nem tudja elképzeléseit valóra váltani, csak egy álmodozó.

Életmód

Milyen tápanyagokra van
szükségük a gyermekeknek?
A gyermekeknek, akárcsak
a felnőtteknek, megfelelő
arányban van szükségük
teljes értékű alapanyagokból
származó tápanyagokra – teljes
kiőrlésű gabonákra, zöldségre és
gyümölcsre – valamint gyakori
testmozgásra ahhoz, hogy
lerakhassák egy egészséges
élet alapjait.
A szénhidrátok jelentik a legfontosabb
energiaforrást. A gyermekeknek több
energiára van szükségük, mert nagyon
aktívak és rohamosan fejlődnek. Az is nagyon fontos, hogy a szénhidrátok természetes forrásból származzanak. Az olyan
egyszerű szénhidrátok, mint a fehér liszt,
a feldolgozott cukor bevitelét ajánlott minimálisra csökkenteni.
A fehérjék azok az építőelemek, melyek a fejlődésben lévő szervezet számára elengedhetetlenek és esszenciális
makrotápanyagnak számítanak egész
életük során. A gyermekeknek és a serdülőknek sok jó minőségű fehérjére van
szüksége pontosan azért, hogy élete e
korszakában optimálisan fejlődjenek.
A bőr, az izmok, a szervek és általában a
szövetek legfőbb alkotóeleme a fehérje,
hogy az anyagcserében fontos szerepet
játszó hormonokról és enzimekről ne is
beszéljünk.
A zsírok is fontos energiaforrásnak számítanak, úgyszintén építőelemeknek tekinthetők, ugyanakkor a zsírban oldódó
vitaminok szempontjából is fontos szerepet töltenek be. arra kell a legnagyobb
gondot fordítani, hogy a megfelelő zsírokat fogyasszák, lehetőleg elkerüljék a telített zsírok fogyasztását. Jó zsírok a halolajban vannak, ami omega-3 zsírsavakban

gazdag. Esszenciális zsírsavak, melyeket
szervezetünk nem tud előállítani olyan
mennyiségben, hogy minden szükségletet kielégítsen. Ezért más megoldás
nincs, csak az, hogy táplálkozás útján, ill.
étrendkiegészítők formájában pótoljuk a
hiányt.
10 esszenciális vitamin és ásványi
anyag, melyből a gyermeke keveset
fogyaszthat:
1. A-vitamin: hozzájárul a szem-és a
csontok egészségéhez, emellett véd a
fertőzésektől.
2. C- vitamin: erősíti az immunrendszert és az E-vitaminnal együtt antioxidáns hatást vált ki.
3. D-vitamin: a kalciummal közösen
segít megerősíteni a csontokat.
4. E-vitamin: megvédi a sejteket a szabad gyökök okozta károkkal szemben.
5. Kalcium: segít a csontok és a fogak
épségének megőrzésében.
6. Vas: az oxigénnek a szövetekhez
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való eljutásában tölt be fontos szerepet.
A vashiány a világon a legelterjedtebb
betegség.
7. Folsav: a B vitaminok csoportjába
tartozik – elősegíti az új sejtek képződését és konzerválását.
8. Magnézium: a szívritmus szabályozásában, az immunrendszer erősítésében van szerepe, a csontok normál szerkezetének fenntartásáért is felelős.
9. Kálium: a vesék működésében játszik fontos szerepet. A vérnyomás szabályozását is elősegíti, így a szív egészségéért felel.
10. Cink: az immunrendszert erősíti és
gyermekkorban a normális fejlődés elengedhetetlen eleme.
Részletekért hívjon bizalommal,
vagy keresse fel honlapomat:
Király Vilma:
+36 20 9469793
www.munka-szorakozas.hu

Életmód

Egészséges immunrendszer,
egészséges táplálékokból
Az Ayurvéda egészségképének legfőbb pillére a születési Doshák
(genetikusan meghatározott alkat) egyensúlya. Ha mélyebben szeretnénk látni, hogyan épülnek fel az egészséges szövetek, sejtek, meg kell
ismernünk a táplálék útját a testben.
A test szöveteit Dathuknak nevezzük.
A Dathu szanszkrit szó. Jelentése: alkotó,
segítő
A Dathuk felelősek a test szerkezeti
struktúrájáért. A Dosák finom irányítása alá tartoznak, és mint minden létező elem a természetben, a Dathuk is a
panchamhabhoota – vagyis az 5 elem kombinációjából épülnek fel.
A Dathuk feladata, hogy fenntartsák
a test életfontosságú szerveinek működését. Felelnek a fejlődésért, növekedésért. Részesei a test biológiai védelmező
rendszerének, fontos szerepük van az
immunológiai védekezésben. Ez utóbbi
szerepet az Agni (emésztő tűz) segítségével végzik. Működésüket nagymértékben
befolyásolja a táplálkozás minősége. Egymással szoros kölcsönhatásban vannak,
alá-fölérendeltségi viszonyban.
Az Ayurvéda 7 Dathut emel ki létfontosságú szövetként. A további szövetek e
hét minőségből alakulnak ki. Sorrendjük,
az egymásból való táplálkozás szerint:
Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asthi, Majja,
Shukra
Első Dathu a Rasa - melyet plazmaként értünk - a víz elemből származik.
Amikor az emésztett táplálék a gyomorban, patkóbélben felszívódik, akkor az
a Rasadathu számára biztosít elsőként
tápanyagot. A Rasa felszív, továbbá táplálja az összes szövetet. Feladata az összes
többi szövet szabályozása és irányítása is.
Ennek az elsődleges szövetnek a megfelelő működése jól ellenőrizhető, mert a
test külső vonásaiból látható az állapota.
A fénylő, sugárzó, puha tapintású bőr, a
feszes kötőszövet a Rasadathu jó állapotát mutatja.
A második szövet a Raktadathu, a vér
szövete, mely az élet fenntartásáért felel, a
vér alkotórészei, a vörös és fehérvérsejtek
miatt. A tűz elemből származik. A Prána, a
létfontosságú oxigén továbbítója.
Harmadik szövet a Mamsadathu, az

izom és a hús szövete. Szilárdságot biztosító szövet. A test fizikai erejét adja. Többnyire a Föld elemből épül fel. Feladata a
belső szervek védelme és a szilárdság
megtartása.
Negyedik szövet a zsírszövet, vagy
Medadathu. Főképp a Föld és a Víz elemet tartalmazza. Fő funkciója a szövetek
olajozása. E funkció közben keletkező
melléktermék az izzadmány, vagy verejték. Kapha hatás alatt képes túlszaporodni és kövér, zsíros szövetté válni.
Ötödik szövet a csontszövet, az
Asthidathu. Levegő és Éteri minőségek
alkotják, de Föld elem is megtalálható
benne. A Vata dosával áll kölcsönhatásban.
A hatodik szövet a Majjadathu, a
csontvelő és idegszövet. Főleg a Víz elemből származik, a Kapha dosa hat rá. A
majjadathu felel a motoros és a szenzoros
funkciók irányításáért.
Hetedik dathu a Shukradathu, ez a
reproduktív szövet. Egyrészt a spermium
és a petesejt, másrészt a szexuális aktus
létrejöttekor keletkező nedvek alkotják. A
Víz elem építi fel, és a Kapha hat rá leginkább.
Összefoglalásul a hét Dathu a fenti sorrendben egymás után egymásból táplálkozva tartják fenn a test szöveti rendszerét, egészségükből következik a szervek
és szervrendszerek normális fiziológiai
működése. Átalakulási folyamataik során
Ojas és Tejas keletkezik, mint esszencia,
mely az immunrendszer energetikai erejét biztosítja.
Egy teljes értékű (vitaminokban, ásványi anyagokban, mikroelemekben, fehérjékben, szénhidrátokban, zsírokban,
rostokban gazdag) táplálkozás megfelelő
tápanyaggal látja el a testet, annak szöveteit, sejtjeit. Megfelelő Ojast és Tejast
termelve.
Táplálkozzunk tehát válogatott alapanyagokból! Étkezéseink mellé gyógy-
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teák, ayurvédikus immunerősítő gyógynövényzselék -lekvárok - fogyasztása
javítja az emésztés minőségét. Különösen
ősszel, télen ajánlott! (Chaywanprash
vitajam, Amla, Ashwaganda, Silajit)
A lelki nyugalom, kiegyensúlyozottság, a friss levegőn való mozgás, a jóga,
az alvás további immunerősítő hatással
bírnak!
Csizmadia Ágnes ( Dr. Ayu. Phil.)
Ayurvéda szakértő:
Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Oktató, terapeuta:
Aryan Tgy. Oktató és Egészségnevelő Kp.
Bejelentkezés folyamatosan induló
ayurvéda képzésre,
egyéni tanácsadásra:
0630/383-2023,
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 145. rész

I
Időjárás-változás
– frontérzékenység 2. rész
A frontérzékenység napjainkban népbetegség. A hidegfrontok, a melegfrontok és
egyéb időjárási változások megjelenése sok
ember számára okoz kisebb-nagyobb problémákat. Az alábbi részben a frontérzékenység ellen bevethető további módszerekről
lesz szó.

Melegfront

Ha valaki a melegfrontokra érzékeny, akkor elsősorban az A-, B2-, C- és K-vitamint kell
pótolnia, a nyomelemek közül pedig káliumra és foszforra van szüksége. Fontos emellett
a természetes nyugtatószerek, a gyógyteák
fogyasztása (citromfű, macskagyökér, komló), valamint a szervezet lúgosítása. Kitűnő
védettséget nyújthat a melegfront-érzékenység ellen például a szódabikarbóna-kúra
vagy a sok nyers zöldség fogyasztása. Maga a
szódabikarbóna-kúra három hétig tart. Reggel éhgyomorra igyunk meg meleg vízben
feloldott mokkáskanálnyi szódabikarbónát,
ebéd és vacsora előtt negyedórával pedig
egy-egy csipetnyit.

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

Hidegfront

Ha valaki a hidegfrontra érzékeny, a vitaminok közül a B1-, a D- és az E -vitamin, a
nyomelemek közül pedig a jód, a kalcium
és a magnézium bevitelére kell különösen
odafigyelnie, illetve érdemes több savas
vegyhatású ételt, elsősorban friss idénygyümölcsöt fogyasztania. Ezenkívül fontosak a
természetes aktivizáló módszerek (például
a hideg vizes ledörzsölés), illetve mentolos
jellegű gyógyteák (borsmenta, fodormenta)
fogyasztása.
A hidegre való érzékenység ellen is edzhetjük magunkat. A hideg lábat és a feji vérbőséget okozó öltözködés elősegíti a frontérzékenység kialakulását. A hideg, fázékony
láb edzésére ajánlott a víztaposás és télen a
hóban járás (természetesen csak felmelegített lábbal és rövid ideig). Étkezések előtt is
érdemes felmelegíteni a lábat, és lefekvés
előtt is jót tesz a forró lábfürdő.
A mesterséges klíma gyengíti a szervezetet, és hajlamossá tesz a frontérzékenységre.
Nagyon fontos lenne tehát, hogy fokozatosan hozzászoktassuk szervezetünket a friss,
hűs levegőhöz, a hőmérséklet-változáshoz,
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a lehűléshez, például gyakori szellőztetéssel, a szoba hőmérsékletének csökkentésével, nyitott ablaknál
alvással, szaunázás utáni hideg zuhannyal.
Frontérzékenység szempontjából az optimális szobahőmérséklet 18-19 °C között lenne,
még akkor is, ha a frontérzékenyek általában 20-22 °C-nál melegebb szobában érzik
jól magukat. A nedves falú, dohos helyiség
megbetegít, a fűtött helyiséget viszont párásítani kell. A levegő páratartalma optimális
esetben 40-60 százalék között mozog.

Hidroterápia

A víz gyógyhatását hasznosító módszerek
közül frontérzékenység esetén hatásos és a
szervezet erősítését szolgálja, ha az ember
5-10 percig harmatos vagy eső áztatta fűben sétál. Hasonlóan jót tesz az egész test
hideg vizes lemosása, a hideg leöntés, a
hideg vizes törülközővel való ledörzsölés
(frottírozás), a váltózuhany, illetve a természetes vízben járás is.
Aki ez utóbbit nem tudja megoldani, annak otthon a fürdőkád is megteszi. Aki télen
a hóban naponta egy-két percig mezítláb
járkál, az se megfázni nem fog, se influenzás
nem lesz, ráadásul a hideget is sokkal jobban
fogja bírni. Ezt a módszert persze csak akkor
veheti igénybe az ember, amikor a teste fel
van melegedve. A hóban járkálás mindenképpen ellenjavallott, ha valaki már amúgy is
át van fagyva és a lába jéghideg.
A hóban járkálásnak meleg szobából kiindulva, a lábat jól átdörzsölve érdemes nekivágni, de egy-két perc után vissza kell térni a
melegbe, és fel kell melegíteni a lábat. Edzettebbeknél – az előbb említett szabályok betartása mellett – akár az egész test hóval való
ledörzsölése is szóba jöhet.
Itt megemlíthető a szaunázás is, amelyet
frontérzékenyeknél legalább hetente egyszer érdemes alkalmazni. A nagy forróság
és a hideg zuhany váltakozó ingerei is javíthatják a szervezet alkalmazkodóképességét.
Szívbetegségek és magas vérnyomás esetén

Öngyógyítás abc-je
csak óvatosan, nekik a szaunázás túlzottan
megterhelő és veszélyes lehet!

Gyógynövények

A gyógynövények közül frontérzékenység ellen – kísérleti adatokkal is bizonyíthatóan – a citromfű véd a legjobban. Frontérzékenységben szenvedőknek másfél
hónapon keresztül naponta háromszor adtak citromfűteát, és pusztán ennek hatására
a betegek 85-90 százalékánál a panaszok
csökkenését, illetve teljes megszűnését figyelték meg. Egy csésze forró vízhez 2-3 teáskanálnyi friss vagy szárított citromfűlevél
szükséges; 10 percnyi áztatás után szűrjük le,
és naponta igyunk három csészényit ebből a
teából.
Fogyasztható ezenkívül rozmaring-, levendula- és zsályatea. Aktivizálásra szolgálhat a borsmenta és a fehér üröm, akiknél
pedig a frontok elsősorban pszichés panaszokat – levertséget, kábultságot, depressziót – okoznak, azok orbáncfűteát igyanak. A
frontérzékenység és az általa okozott panaszok általános enyhítésére alkalmasak továbbá a következő gyógynövényteák: angyalgyökér, bazsalikom, boróka, cickafark,
csalán, kakukkfű, kálmos.

Klímaterápia

Földünkön vannak olyan térségek, ahol
olyan klimatikus viszonyok vannak, amelyek kifejezetten kedvezően hatnak a
frontérzékeny betegekre. A hidegfrontra
érzékenyeknek főleg a tengerparti klímát
érdemes igénybe venniük, a melegfrontra
érzékenyeknek viszont leginkább az ezer
méter feletti magaslati hegyi levegő tesz jót.

Reflexológia

Frontérzékenység esetén a talpon keresztül aktiválandó területek a következők:
a hipotalamusz zónája, a napfonat (plexus
solaris) zónája, illetve a hipofízis zónája. Ezenkívül másodlagosan, lazító célzattal masszírozható még a tarkó, a váll és a gerinc zónája,
hiszen ezen területek izomtónusa fronthatásra fokozódik, görcsök léphetnek fel, ami
aztán kínzó fejfájáshoz és egyéb izomfájdalmak megjelenéséhez vezethet.

Homeopátia

Nagyon hatékony a homeopatikus
gyógymód frontérzékenység esetén. A
Dulcamara, a Rhus toxicodendron D12-es
hígításban inkább a hidegfrontra, míg a
Bryonia és a Rhododendron melegfrontra ér-
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zékenyeknek javasolható. Akik a nedves időjárás érkezésétől szenvednek leginkább, azok
számára a Natrium sulphuricum a legmegfelelőbb szer. Ilyenkor a panaszok megjelenésekor tanácsos elszopogatni 5 golyócskát, és
ez szükség esetén 2-3 alkalommal még ismételhető egy-két órás időközökkel.
Bach-virágterápia esetén szóba jöhet az
elsősegélycsepp vagy a szikárka, ha az átvonuló fontok okoznak problémát, akkor a
diófa segíthet, míg ingerlékenység esetén a
magyal enyhítheti a tüneteket.

A frontérzékenység lelki háttere

Akármilyen is legyen a kinti időjárás, az
emberi szervezet működéséhez egyfajta állandóság szükséges. Az időjárás-változásra
való érzékenység a változástól való félelemre hívja fel a figyelmet, arra, hogy az ember
ilyenkor fél az új dolgok befogadásától, azt
szeretné, hogy ne történjen semmi. Ezzel
ellentétben a gyógyuláshoz az új dolgokra
való nyitottság, a rugalmatlanság leküzdése
és a „remélhetőleg ma történik valami” hozzáállás kialakítása segít hozzá.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Természetesen

Vigyázz a fogaidra,
ápold őket természetesen!
Régóta kerestem olyan fogkrémet,
ami természetes anyagokból készült, emellett betölti a küldetését,
azaz megfelelően tisztítja a fogakat, a szájüreget, és mivel eléggé
telhetetlen természet vagyok, az
is kívánalom volt, hogy jól habozzon. A legtöbb „zöld” fogkrém
azonban mindezt egyszerre nem
tudja. Éppen ezért volt nagy az
örömöm, amikor végre rátaláltam
a Napvirág Manufaktúra természetes fogkrémeire, amelyek minden igényemnek megfeleltek.

Elenyésző mennyiség

Naponta minimum kétszer mosunk fogat. Éppen ezért közel sem mindegy, hogy
milyen anyagokat tartalmaz konkrétan a
naponta használt fogkrém, hiszen a száj
nyálkahártyáján át könnyedén fel tudnak
szívódni a bennük talált ilyen vagy olyan
anyagok. Sajnos a legtöbb bolti fogkrém

esetében a habzást egy SLS (Sodium Lauryl
Sulfate) nevű anyag biztosítja, melyet a
legtöbb kozmetikai illetve tisztító szerben megtalálhatunk, így a tusfürdőkben,
a samponokban, és sajnos a fogkrémekben is. Mára már bebizonyosodott, hogy
nem csak bőr- és szemirritációt okoz ez az
anyag, de egy olyan agresszív vegyület,

mely rákkeltő hatású. Persze azt mondják,
hogy elenyésző mennyiséget tartalmaznak az egyes tisztálkodószerek ebből az
anyagból, mely a megengedett szint alatt
van. Ez pedig így is van. De ha egy nap akár
többször is, többféle tisztálkodószerben
használjuk az elenyésző mennyiséget,
az úgy összeadva, már nem is elenyésző.
Éppen ezért üdvözítő, hogy a Napvirág
Manufaktúra megalkotta a természetes
fogpasztáit, melyek nem csupán jól hangzó természetes anyagokat tartalmaznak,
de valóban hatékonyan „működnek”.

Természetesen friss

A Napvirág Manufaktúra természetes
összetételű fogpasztái kíméletesen tisztítják a fogakat, frissítik a leheletet. Nem
tartalmaznak mesterséges színezéket,
aromákat, tartósító anyagokat, toxikus
vegyületeket, csak természetes anyagokat. Fő hatóanyaguk a kiváló tisztító képességéről is híres kálcium karbonát és
a szagtalanításban nagy szerepet vállaló
szódabikarbóna. Emellett tartalmaznak
még zöld vagy fehér agyagot, melyek
természetes módon segítenek megszabadulni a lerakódásoktól, szennyeződésektől.
Diszkrét, friss illatukat a természetes illó-
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olajok biztosítják, így a menta, a citrom, és
a fahéj is, mely utóbbi erős gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatással is bír. Alaposan
tisztítja a fogakat, a használat során keletkező hab pedig segít az ételmaradékoktól
és lerakódásoktól megszabadulni. Használata gazdaságos és egyszerű. Borsónyi
fogkrémet kell kenni a fogkefére, mellyel
bőséges hab képződik a fogmosáshoz. A
továbbiakban a szokásos módon mossuk
meg a fogainkat. A fogpasztát használat
előtt érdemes átkeverni, hogy könnyen
kenhető, krémes textúrát kapjunk. Ha pedig a fogkrémet több ember is használja, a
fogkefére való felkenéshez érdemes kanalat, vagy spatulát használni, hogy elkerüljük a bakteriális szennyeződéseket. Használatot követően hűvös, száraz helyen,
gondosan visszazárva tároljuk.

Zero waste

A zero waste azt jelenti magyarul, hogy
hulladékmentes. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az, mennyit pocsékolunk, milyen sok szemetet termelünk. Nem
kell ennek így lennie. Élhetünk és vásárolhatunk anélkül, hogy hulladékot termelnénk. A Napvirág Manufaktúrának fontos a környezetünk, éppen ezért döntött
úgy, hogy termékeit úgy csomagolja, hogy
azok ne jelentsenek terhet a Földünk számára. A Napvirág Manufaktúra szappanjait, a krémeit, a fürdősóit, és természetesen
a fogkrémeit is olyan csomagolásban kínálja, melyek nagyrészt lebomlanak, vagy
újra lehet azokat hasznosítani. A műanyag
tubusokat és tégelyeket abszolút száműzték, ami nem csak a környezetünknek
tesz jót, hanem a szervezetünknek is, hiszen a műanyag tégelyekből a krémekbe,
balzsamokba oldódhatnak akár toxikus
vegyületek is a műanyagból, míg az üveg
tégelyekről, fiolákról ez nem mondható el.
A Napvirág Manufaktúra karöltve a csomagolásmentes boltokkal, egyedülálló módon visszaveszi és alapos tisztítást, illetve
fertőtlenítést követően újra tölti, azaz újra
hasznosítja az üvegeket, tégelyeket, így a
fogkrémes üvegeket is.

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

Mi lenne, ha nem lenne…
A kényelemhez, illetve a nap mint nap használt,
hétköznapi dolgokhoz könnyű hozzászokni.
Töltsön egy napot víz nélkül – persze csak képzeletben. Ha pánikra egyelőre nincs is ok, a probléma sajnos adott: a klímaváltozás a Föld vízkészleteit sem kíméli. Pedig megszoktuk, hogy van. Mindig jön a csapból...
Emlékeznek a mesére
a sóról és a legkisebb királykisasszonyról? A hiú
király nem találja elég
kifejezőnek legifjabb lánya hasonlatát: „Úgy szeretlek édesapám, mint
az emberek a sót.” Felháborodásban – hogy iránta érzett szeretetét egy
ilyen „piszlicsáré” dologgal vetette össze – kitagadja gyermekét. Akkor
látja csak be tévedését,
midőn szembesül a só
hiányával.
A kényelemhez, illetve a nap mint nap használt, hétköznapi dolgokhoz könnyű hozzászokni. Sokszor bele sem gondolunk, hová lennénk nélkülük, csak a hiányuk szúr szemet. Olyankor bezzeg nagy a riadalom: alig várjuk hogy visszatérjen minden a rendes
kerékvágásba. Ilyen hétköznapi használati cikk a víz is. Megszoktuk, hogy van. Már az
is meglepő helyzeteket szülhet, ha egy-egy csőtörés, vagy karbantartás erejéig néha
nélkülöznünk kell egy darabig. Abba pedig belegondolni is szörnyű, mi lenne, ha elfogyna…
Képzeljük most el ezt a rettenetes utópiát, nézzük hogyan telne egy nap víz nélkül.
Reggel ébredés után a legtöbbünk első útja valószínűleg a fürdőszobába vezet. A tisztálkodásról ezúttal le kellene mondani: sem megmosakodni, sem zuhanyozni, sem fogat mosni nem tudnánk, és ez jelentős mértékben rontana aznapi komfortérzetünkön.
Természetesen ebbe még nem halnánk bele. Éppen felhörpintenénk reggeli kávénkat,
mikor belénk hasítana a gondolat, hogy víz nélkül nem tudunk kávét főzni. És ha még
csak kávét nem tudnánk! Lőttek a meleg levesnek, a párolt zöldségnek, húsnak, burgonyának, szinte minden fogásnak. Kénytelenek lennénk hát száraz maradékok után
kajtatni – amíg van, hiszen ezek előállításához is víz kellett valamikor. Mosni, mosogatni
természetesen ugyanúgy nem lehetne, ahogyan öntözni sem. A csatornát sem tudnánk
használni, bizonyára ezt a kellemetlenséget sem viselnénk könnyen. Amíg ezt végiggondoltuk, már bizonyára nagyon megszomjaztunk. Mennénk is a csaphoz annak rendje és módja szerint, hogy megtöltsük poharunkat…
Az emberi szervezet mindössze egy-két napig bírja víz nélkül. A fokozatos kiszáradás súlyos működési zavarokhoz, majd eszméletvesztéshez és halálhoz vezet. Víz nélkül
sem az ember, sem környezete nem maradna életben. Megbénulna a mezőgazdaság, az
ipar, éhínségek, fertőzések ütnék fel a fejüket.
Sokan azt gondolják, a víz folyamatosan megújuló, kifogyhatatlan természeti kincsünk, ezért bármennyit használhatunk belőle. Noha ökológiai egyensúly esetén, amikor a körforgás optimális, valóban újra- és újratöltődnek a vízkészletek, de sohasem
gazdálkodhatunk vele felelőtlenül. Napjainkban pedig, amikor egyre többször kerül
szóba, hogy a vízkészletek veszélyben vannak, egyéni és közös érdekünk egyaránt megköveteli a fokozottan környezettudatos magatartást és víztakarékosságot.
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Élő, lélegző, zöld temetőket!
Egyre gyakrabban kerül szóba
mostanában, hogy a települések
határain belül kevés a port, zajt
felfogó, oxigént kibocsátó zöld
felület, de ezen fejtegetésekből
valahogy mindig kimaradnak a
temetők. Hogy mi a baj a jelenlegi temetőkkel? Szinte kivétel nélkül vigasztalan látványt nyújtó
kő- és betonsivatagok, amelyekben az élő virágokat mindjobban
felváltják a „végső megoldást”
jelentő beton födémek, amelyek
otromba szarkofágokká változtatják a sírokat. Mivel kevés embernek van arra pénze, energiája,
ideje, kellő nagyságú kertje, hogy
a virágtartókban a virágokat
megfelelő gyakorisággal cserélje,
ezért temetőink elmaradhatatlan kísérő jelensége a rothadás
orrfacsaró bűze, illetve a napszítta, kifakult, töredező művirágok
vigasztalan látványa. A lehangoló képet csak fokozzák a kerítések előtt elhelyezett, szeméttől
duzzadó konténerek, amelyek a
halottak napja utáni időszakban
szinte ki sem látszanak a beléjük
ömlesztett rengeteg hulladékból.

Hogy miért alakult így? Vannak, akik
a fáraók késői utódaiként maradandó,
időtálló síremléket építtetnek maguknak,
így próbálván biztosítani nevük, emlékük
hosszú távú fennmaradását, pedig a temetőket járva számtalan hasonló építményt
láthatnak megroggyanva, repkénnyel befutva, bozóttal körbe nőve, amelyek megkopott márvány tábláján legfeljebb né-

hány kíváncsi, szánakozó ember próbálja
kibetűzni a rég elfeledett építtető nevét.
Az sem ritka, amikor az eltávozott hozzátartozói –gyakran a lelkiismeret- furdalástól hajtva, szeretetüket demonstrálandó, vagy kivagyiságból- húzatnak fel ilyen
monstrumokat. Be kellene látni: az, hogy
meddig és hogyan emlékeznek valakire,
az nem a síremléke nagyságán, milyenségén múlik, hanem azon, hogy mit tett földi
életében. Fontos lenne tudatosítani azt is,
hogy –a helytelen szóhasználat ellenére!a temetőkben senki sincs eltemetve, mert
halhatatlan szellemünk innen egy másik
dimenzióba, Istenhez távozik, s csak „legbelső földi ruhánkat”, mulandó testünket
földelik el, amelyet pedig a legjobb lenne a legszelídebb, legkörnyezetbarátabb
módon bekapcsolni a természet örök körforgásába.
Képzeljünk el egy olyan temetőt, amely
legjobban egy virágos mezőhöz hasonlít, amelybe semmilyen el nem bomló, a
környezetet szennyező anyag nem kerül,
s amelyben csak szerény, fából készült
emlékjelek utalnak azokra a személyek-
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re, akiknek a teste ott el lett hantolva. A
fenntartó szervezet vagy önkormányzat
gondoskodik a terület óvatos, megfelelő időben történő kaszálásáról, s arról,
hogy temetések alkalmával a gyeptéglák
szakszerűen legyenek felszedve és vis�szahelyezve, biztosítva ezzel a vegetáció
továbbélését. A létesítmény határát az
adott vidéken őshonos cserjék, fák jelölik:
utóbbiak alá kíméletes módon, a csendes
emlékezést segítő, szintén fából készült
padokat helyeznek el.
A természet halk neszei által felerősített
ünnepélyes csendben mindenki átélheti a
teremtett világ egységét, azt, hogy annak
ő is része, s a viszontlátás reményével szívében gondolhat e földi világból eltávozott szeretteire.
Az egyre mélyülő ökológiai válság közepette, az emberi civilizáció és a földi élővilág megmentése érdekében sürgetően
szükséges, hogy a jelenlegi csúf, élet- és
jövőellenes temetőinket élő, lélegző, zöld
temetőkkel váltsuk fel!
Zámbó Zoltán

Érdekes

Amol csepp a természet csodaszere!
Fűben-fában orvosság! Erre a termékre ez a mondás tökéletesen illik. A Karmelita szerzetesek már több száz évvel
ezelőtt ismerték a természet gyógyító erejét. Hosszú évek során tettek szert arra a tapasztalatra, melynek alapján
összeállították az AMOL receptúráját.
Eredetileg ezt a terméket Lengyelországban gyártották egy XVII. századi recept alapján. Csak természetes összetevőket tartalmaz: szegfűszegolaj, borsmenta,
fahéj, citromolaj, levendula, C-vitamin,
mentol, indiai balzsam alkoholos oldatban. Az Amol természetes hatóanyagai
révén hatékony fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatással
rendelkezik .

A készítmény külsőleg
és belsőleg a következő
problémákra alkalmazható:
• Puffadás és más emésztési panaszok
• Húgyúti fertőzések
• Magas vérnyomás és magas vérzsírértékek
• Nátha és a légutak egyéb betegségei
• Fej- és fogfájás
• Ízületi gyulladás és reuma
• Bőrproblémák, mint a pikkelysömör,
akné, száraz bőr vagy lábgombásodás
• Menstruációs fájdalmak
• Hajhullás
• Alvászavar és ADHD (hiperaktivitás)
• szájhigiénia megőrzésére és javítására
• neuralgia, izom és ízületi fájdalmak,
isiász

Figyelem!

Az epeutak elzáródása, epehólyaggyulladás, súlyos májkárosodás, bélelzáródás, hörgi asztma valamint bármelyik
hatóanyaggal szembeni egyéni túlérzékenység (pl. borsmenta) esetén az Amol
belsőleg nem alkalmazható!
Káros lehet májbetegség, epilepszia
fennállása esetén alkoholtartalma miatt.
Sérült nyálkahártyán és bőrfelületen ne
használja a készítményt.

Hatóanyagok:
100 g készítmény tartalmaz:
0,57 g citromolajat ,
0,24 g fahéjolajat,
0,24 g levendulaolajat,
0,10 g citromfűolajat,

0,10 g szegfűszegolajat,
1,72 g mentolt.
A készítmény 67% v/v alkoholt tartalmaz.

Felhasználása:
1. Megfázás, nátha, köhögés, váladékképződéssel járó légcsőhurut esetén alkalmazható.
Belsőleg: 10 - 15 csepp AMOL-t kockacukorra csepegtetve ajánlott bevenni.
Toroköblögetésre: 1/2 teáskanálnyi
AMOL-t egy pohár vízbe oldjon, naponta
többször öblögessen.
Külsőleg, bedörzsölésre: mellkasát
dörzsölje be AMOL készítménnyel.
Inhalálásra: néhány csepp AMOL-t forró vízbe téve a keletkezett gőzök belélegzésével a légutak kitisztulnak.

Termékajánló:

Amol cseppek
250ml

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény,
összetevőinek hatását népgyógyászati és szakirodalmi
adatok bizonyítják.

2. Emésztési panaszokra, (10 – 15 csepp
AMOL) cukorra csepegtetve, vagy kamilla ill.
borsmenta teában oldva ajánlott.
3. Rossz közérzet enyhítésére, 10-15
csepp AMOL-t cukorra csepegtetve. A bevételt követően a hatás fokozható, ha a
halántékot és a homlokot néhány csepp
AMOL-lal bedörzsöli.
4. Fokozott idegesség oldására cukorra csepegtetett AMOL alkalmazható.
5. Külső sérüléseknél, izomfájdalom
esetén a sérült terület bedörzsölésére
ajánlott, pakolásként alkalmazva fokozza
a vérkeringést.
Kisebb hámsérüléseknél fertőtlenítő
hatása miatt alkalmazható seb kezelésére.
6. Napi testápolás területén:
- szájvízként alkalmazva friss leheletet
biztosít, dohányosoknak különösen ajánlott,
- pattanásos, mitesszeres bőr kezelésére alkalmazható, AMOL átitatott vattapamaccsal ajánlatos bedörzsölni az érintett felületet,
- a fájós lábakat reggel és este kell bedörzsölni a készítménnyel.
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www.dreletero.com
www.vitaminkapu.com
www.startvitamin.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803

Életmód

Bioforce

- környezetbarát termékek online áruháza Vegyszermentes tisztítómosószerek, biotechnológiai
adalékanyagok, biológiai
segédanyagok, melyek élhető
környezetet biztosítanak nekünk
és családunknak!
A Bioforce márkanév alatt megismerhetik Magyarország egyik legfiatalabbnak számító vegyszermentes tisztítószer
és mosószer forgalmazóját. Termékeink
nem csak a háztartási alkalmazásokat
fedik le, hanem az autóápolás, kertünk,
tavunk gondozása mellett újdonságként
baba és kisállatok részére kifejlesztett
termékek széles választékával várja a vásárlóit. Társaságunk üzleti filozófiája, hogy
otthonunk tisztán tartása hatékonyan,
környezetbarát, egészségkímélő módon
és – nem utolsó sorban – kényelmesen,
gazdaságosan. Termékeink árát úgy alakítottuk ki, hogy azok versenyképesebbek
legyenek az ugyanazt a minőséget produkáló ismertebb, vegyszereket tartalmazó társaiknál.
A mai világban óriási szerepe van annak, hogy mekkora ökológiai lábnyomot
foglalunk el a Földön. A túlnépesedés a
történelem során soha nem öltött ekkora méreteket, így kulcsfontosságú, hogy
megóvjuk a környezetet, ezáltal biztosítva egy élhető Földet önmagunk, gyermekeink és unokáink részére. Ennek a törekvésnek az egyik legfontosabb része az,
hogy környezettudatosan éljünk, többek
között környezetbarát tisztítószereket,
autóápoló-, műanyag- és különböző felületápoló szereket használjunk.
A Bioforce munkája tekinthető egyfajta
küldetésnek is, mely segít mindezt megvalósítani. Társaságunk vegyszermentes
tisztaságot biztosít otthonában az ÖKO
tisztítószerek segítségével. Ha mindan�nyian tudatos felhasználók volnánk, akkor óriási terhet vehetnénk le a természet
válláról, és így a Föld meg tudna újulni.
Tehetünk azért, hogy egyre kevesebb
katasztrófa érje a Földet, az otthonunkat.

Számunkra ezért fontos, hogy biológiailag teljes egészében lebomló (tulajdonképpen BIO, Környezetbarát) mosó
és mosogatószereket, környezetbarát
tisztítószereket, fertőtlenítőket, fertőtlenítő szappanokat és nem utolsó
sorban autóápoló termékeket forgalmazzunk. Boltunkban (online áruházunkban) kapható a kedvelt Bioclean
Septic és Bioclean Compost biotechnológiai adalékok mellett a kerti tó ápolása, tisztítása szempontjából kiemelt szerepet játszó, akciós árú vegyszermentes
algamentesítő termék a Bioforce Pond
Pure. A kerti tó iszapszint csökkentésére, oxigénháztartás és egyéb biológiai
folyamatok gondozására a Bioclean Lake
Clariferier termékünket ajánljuk. A komposzt starter (érlelés gyorsító) óriási segítség a komposztálási folyamatok megindításában, tegye próbára Ön is velünk!
Termékeink csak és kizárólag természetes eredetű alapanyagokból készültek, így azok veszélytelenek, nem
mérgezőek, biztonságosak és könnyen
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használhatóak, nincs egészségkárosító
hatásuk. Termékeink nem jelentenek
kockázatot sem babákra, sem kisállatokra, de még ránk felnőttekre sem, ezek
alapján kijelenthető, hogy az élővilágra
sem. Ráadásul biológiailag lebomló,
környezetbarát termékekről van szó.
Fontos, hogy a környezetbarát tisztítószereket felhasználva, közösen óvjuk környezetünket most, hogy ennyi
megrázkódtatás éri Földünket. Használja
Ön is a biotechnológiai eljárással készült
termékeink zöld tisztító erejét, hogy egy
boldog világot teremthessünk gyermekeink és önmagunk számára egyaránt.

www.bioforce.hu
Tel.: +36 30 577 8808
E-mail: info@bioforce.hu
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Kutyavilág

Kutyavilág

– csak természetesen!
Kedves tudatos Gazdi! Ha úgy érzi,hogy Önnek is fontos az,hogy Kedvencével egészségesen és boldogan töltsék mindennapjaikat,
valamint szeretne többet megtudni arról,
hogy mindehhez mire szükséges odafigyelni, akkor tartson velünk, hogy segíthessünk.

Először is szeretném röviden bemutatni magunkat, a
Természetes kutyavilág lelkes csapatát. A nevem Végh
Anett Tamara. Én vagyok családi vállalkozásunk megálmodója. Mindig is rajongtam az állatokért, kiváltképpen a kutyák és lovak hódolójaként végérvényesen elvesztem a szeretetükben. Párommal és kisfiammal élek
egy vidéki kisvárosban, Kecelen.
Kedvenc kutyafajtám a német dog. 2004-ben kaptam első saját kutyámat Szultánt, és olyannyira magával ragadott a jelleme és a méltóságteljessége, hogy
úgy döntöttem, komolyabban szeretnék foglalkozni
a fajtával, hogy még jobban megismerhessem a őket.
2012-ben megvásároltam tenyészetünk első szukáját,
Bambit, és szépen lassan a kennelünk útjára indult. Kiállítások, utazások, versenyek, sok-sok izgalmas esemény
van mögöttünk.
Egy valami viszont a legelejétől hatalmas fejtörést okozott, mégpedig kedvenceim táplálása. Mindig a legjobbat akartam nekik, főként nagy nyomás nehezedett rám, amikor már
tenyészegyedeink is lettek. Nem titkolom, sosem találtam meg azt a
szárazeldelt, ami hosszútávon is kielégítő lett volna. Éveken keresztül
csak kerestem és vártam az ígért pozitív eredményt – feleslegesen.
Valószínűleg még most is így lenne, ha nem kerül szó szerint életveszélyes állapotba imádott fekete szukám Alma. Megtörtént amitől a
leginkább féltem,ez pedig a gyomorcsavarodás. A szemem láttára a
vacsora fogyasztásásnak kellős közepén… semmi ugrálás vagy futkározás nem volt, ami ugye tiltott a nagytestű fajtáknál evés után. Nem
bonyolódnék bele abba, hogy mit éltünk át, de a lényeg, hogy az életmentő műtét sikeres volt, és teljes felépülést eredményezett. Azóta is
minden rendben van vele és boldogan éljük a mindennapokat.
Tudtam,hogy ezután gyökeres változtatásokat kell bevezetnem,
ezért arra szántam rá magam, hogy saját magam állítom össze az étrendjüket a tápanyag szükségleteiket figyelembe véve, a tápetetéssel járó kényelmet félretéve.Természetesen, ezt nem lehet csak úgy,
saját elképzelés szerint kvitelezni. Mindenképpen szükséges, hogy
mindent tudjunk a biológiai felépítésükről, az emésztőrendszerük
működéséről, szerveik feladatairól, a táplálóanyagok arányairól és
hasznosulásáról ahhoz, hogy mindent megkapjanak, amire a szervezetük egészséges működésének szüksége lehet.
Azt mondhatom, hogy nagyon bánom, hogy addig vártam vele. A
saját tapasztalataim az új fajta etetés elkezdése után néhány szóban:
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elképesztően minimális és normál állagú végtermék, ez volt az első
pozitív jel, ami arra utalt, hogy valami végre jól működik, azután a
szőrük minőségének jelentős javulása, majd az izomzatuk formálódása. Igazi energiabombává váltak, és egyszerűen imádnak enni,
kiemelném, hogy habzsolás nélkül. Rendszeressé váltak a kérdések:
mivel eteted a kutyáidat, hogy ilyen energikusak?
Ezek után merült fel bennem vállalkozásunk gondolata. Azt gondolom nagyon sok gazdinak okoz fejtörést kedvence táplálása. Ez
az, ami a Természetes Kutyavilágot ihlette. Vállalkozásunk kizárólag
olyan termékekkel és alapanyagokkal foglalkozik, amik a legjobbat
nyújthatják kedvencének. Legyen szó táplálékról, jutalomfalatról,
ápolásról vagy játékról. Tiszta, valódi, BIO, magas minőségű, tápanyagokban gazdag, mesterséges tartósítószerektől, színezőanyagoktól, ízfokozóktól mentes termékek. Ez még csak a kezdet, hiszen
rengeteg újdonsággal és természetes alapanyaggal készülünk a
közeljövőben.
A mottónk: Együtt kedvenceink egészségéért!
Elérhetőségeink:
www.termeszeteskutyavilag.hu
Ügyfélszolgálat:
06-70/292-74-60

Kertészkedjünk!

Őszi gyepkarbantartás
Ahogy a konyhakertben, úgy
a gyeppel kapcsolatban is komoly
feladatok várnak
a Kertbarátokra ősszel.

Az egyik legfontosabb
a gyepszellőztetés
Ezt a sokszor embert próbáló feladatot
sajnos nem csak tavasszal, hanem ősszel
is el kell végezni. A jól tartott gyep a nyár
végére gyönyörűen besűrűsödik, a hideg
idő beállta előtt pedig az alsó levelek elsárgulnak, elszáradnak.
Ezzel pedig befullasztják az állományt.
• A téli hótakaró alatt a száradékokkal
teli gyep kiváló táptalajt nyújt a gombafertőzéseknek. Ezt megelőzendő, ősszel
a gyepszellőztető géppel ki kell szedni
ezeket az elhalt szálakat az állományból,
hogy szellősebb legyen és megerősítse a
gyökérzetét a fű.
• A másik fontos feladata az őszi gyepszellőztetésnek, hogy rendbehozza a nyári
hibákat. Ha kiégett, vagy gombabetegség
miatt kikopott a fű, az őszi szellőztetést követően felülvetéssel, pótlással helyrehozhatók az állomány szépséghibái.
• A harmadik fontos feladata a gyepszellőztetésnek, hogy a gyökérzet megszabdalásával és az elhalt szálak kiszedésével
a talaj felső rétegének vízátjárhatóságát is
javítja, így a téli csapadék le fog tudni szivárogni a mélyebb rétegekbe, nem csak
lefolyik a kertről. Ezekkel együttesen pedig a dúsulásnak adunk teret, így tavas�szal egy szép, egységes gyep fog a hó alól
előbújni.
Az őszi gyepszellőztetést érdemes késes géppel elvégezni, ez jó mélyen ki
tudja szedni az elhalt részeket, mohákat a
gyepből és a gyökérzetet is kellően megszabdalja. Az alapos gyepszellőztetéshez
legalább 2 irányból (egymásra merőleges
sávokban) kell végig mennie a kerten.

Ha készen van a szellőztetés
A munkálat után még nem szabad hátradőlni. A kiritkított állomány téli felkészítése ezzel még csak félig van készen.

A következő teendő a tápanyagpótlás.
Ahogyan az emberek, úgy a gyep sem
tud „éhgyomorral” ücsörögni a téli fagyokban. Annak sajnos tavaszra szomorú
eredménye lenne. Éppen ezért ősszel a
gyep immunrendszerét támogató speciális szerves trágyákkal kell pótolni a nyár
folyamán elhasznált tápanyagokat.
Az őszi gyeptrágyák nitrogénben
szegények, így már nem serkentik növekedésre a gyepet. Helyette foszforral, káliummal és magnéziummal segítik a növényt a téli stresszhatások leküzdésében.
A másik fontos tápforrás a talajjavító,
ami a talajélet egészséges egyensúlyának
visszaállítását szolgálja, miközben értékes
tápanyagokkal is ellátja a gyepet.

Mi történik, ha nincs
őszi tápanyagozás?
Ha csak a gyepszellőztetést végzi el, a
gyep sokkal lassabban áll helyre, nehezebben fog visszadúsulni.
Ilyenkor kár is várni, hogy még a komoly
fagyok beállta előtt újra egyenletes, szép
zöld lesz a kert. Ha viszont megkapja az
állomány a szükséges szerves tápanyagokat, 2-3 héten belül újra teljes pompájában díszíti majd a kertjét.
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Mivel kell pótolni
a tápanyagokat?

Az idei évben többször írtunk a vegyszermentes kertfenntartásról, ezért az
őszi felkészítő munkálatokhoz is a DCM
szerves trágyáit ajánlom. Szerves ugyan,
de nem kell a bűzös marhatrágyára gondolnia, ezek ma már szagsemlegesített,
granulált termékek, amelyekkel nagyon
könnyű dolgozni.
Összetételük 35-50%-ban szerves eredetű, és a szükséges tápanyagokkal,
nyomelemekkel vannak dúsítva.
Kifejezetten az őszi gyepszellőztetéshez
ajánlom a DCM GrassCar őszi felkészítő
szerves trágyát, a DCM Vivisol-, a DCM
Antagon gombás fertőzéseket visszaszorító talajjavítók, és az EsstenceOrigo
gyepbetegségek elleni növénykondicionáló használatát.
Így nem csak a gyep, hanem az éltető
forrás, a talaj is megkapja a szükséges támogatást a tél megpróbáltatásaihoz.
Egészséges, szép zöld gyepet 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. október 31.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/7. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Úgy látszik, te nem sietsz innen elmenni!
A beküldők közül
Bacsu Márta (Tatabánya)
Horváth Imréné (Érd)
Somogyi Ferencné (Hatvan)
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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