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Aktuális

Irányt váltott az Antarktiszról
leszakadt gigászi jégtömb

Az emberelődök is
elraktározták a táplálékot

Kilencven fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik
az antarktiszi Amery parti jégmezőről nemrég levált gigászi
jégtömb, amelyről az Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel-2
műholdja készített űrfotó.

Az emberelődök szándékosan elraktározták az állati csontokat, hogy később egyék meg a bennük lévő csontvelőt állapították meg izraeli kutatók, az eddigi legkorábbi bizonyítékkal szolgálva arról, hogy a 200 ezer és 420 ezer évvel
ezelőtt élt korai emberekben is megvolt a képesség arra,
hogy felmérjék a jövőbeni szükségleteiket.

A jeges kontinens keleti oldala feletti égbolt tisztasága miatt a
felvételeken teljes pompájában látható a 315 milliárd tonnás jéghegy. Az 1636 négyzetkilométeres jégdarab két héttel ezelőtt tört
le az Ameryről és azóta nagyjából 90 fokban elfordult.
Bár az Egyesült Államok országos jégközpontja (National Ice
Center) a D28 nevet adta a leszakadt jégtömbnek, a kutatók Zápfoghegyként emlegetik. Ennek oka, hogy annak a területnek a közelében tört le, amelyet Mozgó Fognak is neveznek, mivel műholdfelvételeken kiesni készülő tejfogra hasonlít az alakja.
Az Antarktisz partközeli szelei és áramlatai nyugat felé sodorják a
nagyméretű jéghegyeket, amelyek gyakran nekiütődnek a partvonalnak, újabb jégdarabokat letörve a selfjégből és saját magukból is.
A felvételek tanúsága szerint a jéghegy frontálisan fog ütközni az
Amery egy másik területével. A szakemberek szerint valószínűleg
több év is eltelik, mire a D28 darabokora hasad és elolvad.
Az Amery az Antarktisz harmadik legnagyobb parti jégmezeje,
vagyis a parti síkságról a tengerbe nyúló jégtömege (selfjég), lényegében több gleccser úszó meghosszabbítása. Több mint ötven éve
nem szakadt le ekkora darab az Ameryről, utoljára az 1960-as évek
elején született nagyobb jéghegye, az 9 ezer négyzetkilométeres
volt. A tudósok tisztában voltak azzal, hogy a térségben jéghegyfialás várható, azonban több figyelmet fordítottak a most leszakadt
tömbtől keletre lévő Mozgó Fogra. Mindkét terület ugyanahhoz a
repedésrendszerhez tartozott, a Mozgó Fog azonban, ugyan meglazulva, de a helyén maradt.
A jéghegyek leválása a jégfolyamok egyensúlyát tartja fenn a
magasabban fekvő területek havazásaival szemben. A jégborjadzás nincsen kapcsolatban a globális felmelegedéssel. Műholdas
adatok alapján az Amery nagyjából egyensúlyban van a környezetével az erős nyári felmelegedés ellenére is.
A most letört darabot nagysága miatt folyamatosan monitorozni
kell, mert a későbbiekben veszélyt jelenthet a hajózásra. Az ausztrál antarktiszi kutatócsoport (Australian Antarctic Division) azt is
figyelemmel kíséri, hogy reagál az eseményre az Amery-selfjég,
ugyanis a leszakadás befolyásolhatja a törések viselkedését, így a
Mozgó Fog stabilitását is.
A 2017-ben a Larsen-C selfjégről letört gigantikus A68 jéghegy
több mint háromszor nagyobb volt a D28-nál.
-MTI-
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Korábban nem feltételezték róluk a kutatók, hogy volt bennük előrelátás, amivel képesek jövőbeni szükségleteikre gondolva előre megtervezni az étrendjüket.
A Tel-Avivhoz közeli Keszem-barlangban talált csontmaradványok
többségének felszínén azonban olyan vágásnyomokat azonosítottak
a szakemberek, amelyek az elejtett állat csontvelőjének későbbi elfogyasztását lehetővé tevő tartósításról árulkodnak.
A kutatók azzal magyarázzák a vágásnyomokat, hogy nagyobb erővel kellett vágni, ha a már hosszú ideje őrzött csontokról akarták eltávolítani a rájuk száradt bőrt. A vizsgált több mint 80 ezer állati csontmaradvány 78 százalékán találtak ilyen metszéseket.

A csontvelő jelentős tápanyagforrás, emiatt hosszú időn át az őskori
étrend részét képezte. Egészen mostanáig a bizonyítékok arra utaltak,
hogy rögtön a lágyszövetek eltávolítása után elfogyasztották a csontvelőt.
A spanyolországi Rovira i Virgili Egyetem professzora, Jordi Rosell
szerint a Keszem-barlang térségében élők rendszeresen vadásztak
dámszarvasra. Az állat húsát és zsírját helyben eltávolították, a lábait
és a koponyáját a barlangba vitték.
A szakember szerint a csontokon azonosított vágásnyomok eltérnek azoktól, amelyek akkor keletkeznek, amikor a friss bőrt lefejtik a
csontokról, hogy aztán a csontot széttörve kinyerjék a csontvelőt.
A kutatók egy kísérletet is végeztek a barlangban, hogy alátámasszák az eredményeiket: a több százezer évvel ezelőtti „eredeti”
környezetet szimulálva megállapították, hogy a csontvelő az állat
elejtését követően akár kilenc hétig is fogyasztható, tápanyagban
gazdag marad.
A Keszem-barlangot 2000-ben fedezték fel. Nem tudni, a hominidák
melyik faja lakta, mert a több ezer állatcsont mellett mindössze tizenegy emberi fog maradványát találták meg. Úgy vélik, nem a neandervölgyi és nem is a mai ember, a homo sapiens élt a barlangban több
mint kétszázezer éven át.
-MTI-
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A kutyatartás csökkenti a bármely okból
bekövetkező halálozás kockázatát

Korszerűbb lesz a Balaton levezető
rendszere

A szakemberek tíz tanulmányt feldolgozva elemezték
több mint 3,8 millió 18 éves, vagy annál idősebb páciens
adatait. A tanulmányok közül kilenc hasonlította össze a
bármely okból bekövetkező halálozás arányát kutyatartók
és kutyát nem tartók között, és négy tanulmány vetette ös�sze a szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozás
arányát a két csoport között.

Korszerűbbé válik a Balaton levezető rendszere, a mintegy
19 milliárd forintból 2022 végére megvalósuló beruházás javítja a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás és a tó vízszintszabályozásának feltételeit - közölte az Országos Vízügyi
Főigazgatóság vezetője.

Az eredmények szerint a kutyátlanokhoz képest a kutyatartók körében 24 százalékkal alacsonyabb volt a bármely okból bekövetkező, 65 százalékkal alacsonyabb a szívroham utáni és 31 százalékkal
alacsonyabb a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel összefüggő
halálozás kockázata.
- Korábbi tanulmányok kapcsolatot mutattak ki a kutyatartás és
a fokozott fizikai aktivitás, az alacsonyabb vérnyomás és a jobb koleszterinszint között - mondta Caroline Kramer, a Torontói Egyetem
munkatársa. - Mindezek fényében várható volt annak kimutatása,
hogy a kutyatartók hosszabb ideig éltek és esetükben alacsonyabb
volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata.
A szakember szerint a következő lépés annak vizsgálata lesz, hogy
milyen hatással van az ember szív- és érrendszerére egy kutya örökbefogadása, illetve, hogy a kutyatartásnak milyen jótékony szociális
és pszichológiai hatásai vannak.
Egy másik tanulmány is megjelent a témában, olyan 40 és 85 éves
kor közötti svéd állampolgárok adatait elemezve, akik szívrohamon
vagy sztrókon estek át 2001-2002 között.
Az eredmények szerint a szívroham miatti kórházi kezelést követően egyedül élő kutyatartók körében 33 százalékkal, a partnerrel
vagy gyerekkel élők körében 15 százalékkal volt alacsonyabb a halálozás kockázata, mint a kutya nélküli pácienseknél.
A sztrók miatti kórházi kezelést követően egyedül élő kutyatartóknál 27 százalékkal, a partnerrel vagy gyerekkel élőknél 12 százalékkal volt alacsonyabb a halálozás kockázata, mint a kutyátlan
pácienseknél.
-MTI-

Láng István a főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság európai uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott
fejlesztésének nyitórendezvényén azt mondta, hogy a kivitelezés
eredményeként a Sió-zsilip kapacitása a duplája lesz a mostani
másodpercenkénti 60 köbméternek, ezzel biztosítható a vízterhelés hatékonyabb csökkentése nagy vizek esetén.
Az eseményen kiosztott sajtóanyag ismerteti, hogy korábban
szükségessé vált a Balaton felső szabályozási szintjének emelése
az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklése, a vízgazdálkodás
helyzetének javítása, a vízigények kielégítése, a természetes vízkészletek használhatóságának növelése miatt. Ugyanakkor azért,
hogy a szintemelés ne okozzon károkat a part menti településeken, rugalmassá kell tenni a szabályozást.
A kivitelezés keretében átépítik a siófoki leeresztő- és a hajózsilipet, valamint a balatonkiliti mederduzzasztót, kotrással javítják a
Sió-csatorna vízelvezető képességét, magasítják és egy szakaszon
áthelyezik a csatorna árvízvédelmi töltésrendszerét. A munkálatoknak része vizes élőhelyek kialakítása, hajózási jelek helyreállítása, aktualizálása, és egyebek mellett a vízügyi hajózási adatbázis
fejlesztése is.
Benedek András, a létesítmények főtervezője arról szólt, hogy
az új műtárgyak a korábbiaknál jobban illeszkednek a tájba. Hozzátette, elképzelések szerint egyes részei a látogatók előtt is nyitva
állnak majd.
Az eseményen elhangzott, hogy a Balaton szabályozására először a 3. században, egy római hadiút védelme miatt volt szükség,
a kérdés a 19. században a vasúthálózat bővítése, majd a turizmus
fejlődése okán került előtérbe.
-MTI-

Több száz melegrekord dőlt meg a nyári hőhullámok idején
- Mintegy 400 melegrekord dőlt meg az
északi féltekén a nyári hőhullámok idején
- derítették ki amerikai kutatók az időjárási adatok globális elemzése alapján.
A május 1. és augusztus 30. közötti időszakban 29 országban dőltek meg a rekordok, egyharmaduk Németországban, Franciaországban és Hollandiában. Az északi
féltekén ebben az időszakban több mint
1200 olyan hely volt, ahol az adott hónapban a legmelegebbet mértek a feljegyzések
kezdete óta - közölték a kaliforniai Berkeley
Egyetem klímakutató intézetének, a Berkeley Earthnek a tudósai.
Európa egyes részein az időjárási megfigyelés története több mint 150 évre nyúlik

vissza, ennek ellenére még mindig feljegyeztek rekord magas hőmérsékleteket.
Európán kívül több mint 30 melegrekord
dőlt meg az Egyesült Államokban, 10 Japánban, ahol a hőhullám következtében 11
ember vesztette életét.
A rekordmagas hőmérsékletek növekvő
száma a globális felmelegedés hosszú távú
folyamatának a része.
Ahogy a Föld melegszik, az időárásmegfigyelő állomásoknak egyre kön�nyebb új hőmérsékleti rekordokat rögzíteniük. A múltban általában csak az állomások
mintegy két százaléka jegyezhetett fel új
rekordot egy adott évben. Manapság azonban látunk olyan éveket, mint 2019 is, ami-
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kor az állomások öt vagy még több százaléka jegyez fel rekordmagas hőmérsékleteket.
A világ vezető klímakutató-intézeteinek
adatai szerint az idei volt a világon a valaha
mért legmelegebb július, amely páratlan
hőhullámmal járt Európában.
Júliusban 0,04 Celsius-fokkal haladta
meg az átlaghőmérséklet az előző legmagasabb, 2016-ban mért júliusi átlaghőmérsékletet. 2019 júliusában 0,56 Celsius-fokkal melegebb volt átlagosan, mint
az 1981-2000 közötti időszak átlaghőmérséklete, ez 1,2 Celsius-fokkal magasabb,
mint az iparosodás előtti időszakban,
amely az ENSZ klímakutatói számára a viszonyítási alap.
-MTI-

Gondolkodó

Megrabolt reménység
A környezetvédők a ’80-as évek végén hozták létre és tették ismertté a „fenntartható fejlődés” fogalmát, amely
eredetileg azt jelentette, hogy minden nemzedék csak olyan mértékben elégíti ki a szükségleteit, amellyel nem veszélyezteti az eljövendő nemzedékek hasonló igényeinek azonos szintű kielégítését. Annak idején sok minden sűrűsödött össze ebben a két szóból álló kifejezésben, ami világszerte népszerűvé, elfogadottá tette: legfőképpen
szolidaritás, felelősségérzet az utánunk jövők és a bolygó iránt, továbbá az a reménység, hogy lehet hosszú távon emberhez méltó életet élni ezen a planétán úgy, hogy közben nem tesszük tönkre jóvátehetetlenül létfenntartó rendszereit.
A környezetvédők a ’80-as évek végén
hozták létre és tették ismertté a „fenntartható fejlődés” fogalmát, amely eredetileg
azt jelentette, hogy minden nemzedék
csak olyan mértékben elégíti ki a szükségleteit, amellyel nem veszélyezteti az eljövendő nemzedékek hasonló igényeinek
azonos szintű kielégítését. Annak idején
sok minden sűrűsödött össze ebben a két
szóból álló kifejezésben, ami világszerte
népszerűvé, elfogadottá tette: legfőképpen szolidaritás, felelősségérzet az utánunk jövők és a bolygó iránt, továbbá az
a reménység, hogy lehet hosszú távon
emberhez méltó életet élni ezen a planétán úgy, hogy közben nem tesszük tönkre
jóvátehetetlenül létfenntartó rendszereit.
Az új fogalom – bővebben kifejtve - magában hordozta a javak igazságosabb elosztását a világ gazdag és szegény része
között, az ésszerűtlen túlfogyasztás ördögi köréből való kikerülést, a szerényebb,
mértékletesebb életet az előbbi, míg a
fegyelmezettebb, öntudatosabb, átgondoltabb magatartást az utóbbi esetében.
A glóbusz pénzügyi-gazdasági életének
urai és a tőlük függő politikusok azonban
nem tekintettek jó szemmel az új „jövevényre”, hisz eszük ágában sem volt a fékeket behúzni, a növekedést mérsékelni.
Azt a taktikát választották, hogy felvették
szótárukba a „fenntartható fejlődés”-t, s
annak népszerűségét meglovagolva, a
hozzájuk hű médiumok intenzív asszisztálásával elkezdték az eredeti jelentésével
ellentétes tartalommal felruházni.
Arról beszéltek, hogy a modern világ
nem lehet meg fejlődés nélkül, a fejlődés
pedig nem más, mint folytonos növekedés, amit az emberiség érdekében fenn
kell tartani. Rendszerint kitértek az elől,
a számukra kellemetlen kérdés elől, hogy

miként képzelik a Föld véges erőterében
való vég nélküli növekedést, hisz nem kell
matematika professzornak lenni ahhoz,
hogy valaki belássa: az ilyen irányú törekvések előbb-utóbb katasztrofális ös�szeomláshoz vezetnek. –Valószínű ezt ők
is tudják, csak úgy vélekedhetnek, hogy
ez a távolabbi jövő eseménye lesz, míg a
Föld és az emberek kizsigerelésével előállított profitot most tehetik zsebre: önző és
rövidlátó gondolkodás!
A Földért, az emberiség jövőjéért felelősséget érzőknek nem szabad hagyniuk,
hogy a „fenntartható fejlődés” fogalma
méltatlan kezekbe kerülve elveszítse
eredeti jelentését, s gaz célok érdekében
használják fel. Meg kell értetni minden
józanul gondolkodó embertársunkkal,
hogy a fejlődés nem azonos a növekedéssel (!), hanem egy ésszerű, takarékos,
a környezetre és a másik emberre odafigyelő, szolidáris, a szellemi gazdagodást
előtérbe helyező élet felé való elmozdulást jelent.
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Globális méretekben meg kell állítani a
Föld lakosságának növekedést egy olyan
szinten, amelyet bolygónk még képes
hosszú távon eltartani. Ehhez a humánus,
körültekintő meggyőzés és az anyagi ösztönzés eszközeivel el kell érni, hogy földi
átlagban családonként kb. 2,1 gyerek szülessen – ez a szegény országok esetében
csökkenést, a gazdag országok esetében
növekedést jelent -, ezzel ugyanis stabilizálni lehetne a Föld lakosságát. (Az életközpontú, szeretetelvű, valódi zöld gondolkodástól teljesen idegenek azok a zöld
címkével ellátott nézetek, amelyek szerint
valaki akkor tesz jót a bolygóval, ha utód
hátrahagyása nélkül távozik a földi élet
színpadáról, ugyanis így nem növeli a
Földanyánkra nehezedő terheket.)
A még elviselhető lélekszámú planétánk esetében pedig valóban van esély a
zöld módon értelmezett fejlődés hosszú
távú fenntartására.
Zámbó Zoltán

Egészség

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

Szemvédelem
az erős napsütésben

A makula öregedése, elváltozása, a látás
romlása már 35 éves korban elkezdődik.
Természetes védőanyagai a lutein és a

zeaxantin védik a káros fénysugaraktól,
ami nyáron különösen fontos (“belső napszemüveg”), ezért a szemészeti protokoll
szerint elengedhetetlen ezeknek a tápanyagoknak a napi pótlása, szintentartása.
Javasolható a Bilutin-Omegával vagy a
Lutein-Plusszal való rendszeres pótlásuk.
Időskori szembetegségek lassítására (pl.
makuladegeneráció) a Bilutin-Omega
ajánlott.

A szem tápanyagainak
napi pótlása

A hatalmas betegszámú
amerikai
AREDS és LAST orvosi vizsgálatok szerint a naponta pótolt vitaminok, a fenti
nyomelemek és a lutein kombinációja a
makula öregedését sikeresen lassíthatja.
A kutatások rámutattak arra is, hogy a
fekete áfonya antocianinjai (standardja a

7

svéd fekete áfonya) védik a makula hajszálereinek épségét, segítik a szemben a
mikrocirkulációt, a szemlencse tisztaságát, az éleslátást. Lassítják a szem fáradását és természetes öregedési folyamatait.
A makula, retina egyik alapvető építőeleme a DHA omega-3 zsírsav, amely
fontos a látásmembrán működésében, a
színek látásában, az éleslátás fenntartásában. A BILUTIN-Omega komplex szemkészítmény tartalmazza a naponta szükséges
DHA+EPA omega-3 zsírsavakat.

Ajánló
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Bio-logikus

Biozöldségek, biogyümölcsök téli tárolása
Száz évvel ezelőtt még természetes volt, hogy hűtőkamra, hűtőláda nélkül kellett biztosítani a család élelmiszer
ellátását ősztől tavaszig. Egyetlen lehetőség volt: megtermelni, betárolni, tartósítani az élelmiszert. A parasztház
padlása, kamrája tárolóként szolgált, ahol lehetett, vermet, pincét ástak.
folyamatok is lassabban mennek végbe.
A kiegyensúlyozott tápanyagellátással a
szövetek szerkezete is erősebb lesz, amely
szintén a jobb eltarthatóságot szolgálja.
Ökológiai gazdálkodásban a terület nincs
növényvédőszerekkel kezelve, ezért a növények saját ellenálló képessége előtérbe
kerül. A zöldségek és gyümölcsök úgynevezett fitovegyületeket termelnek, melyek
segítenek a környezeti stresszhatások kiküszöbölésében és azok túlélésében. Végeredmény: erősebb, ellenállóbb növény a
tárolás során is.

Mit nem tárolhatunk
egy légtérben?

Miért válasszuk
tárolásra is a BIO-t?

A biotermékek fogyasztásának előnyeiről
sokszor írtunk, de honlapunkon is sok információt talál erről a szerteágazó kérdésről. Az
alábbiakban szeretnénk néhány téli tárolás
szempontjából fontos tényezőt kiemelni.
Tapasztalatok és laboratóriumi mérések
(lebomlási kísérletek) szerint is a biotermékek jobban tárolhatók, mint nem bio megfelelőik. Ennek egyik oka az öntözés. Ökológiai gazdálkodásban nagyban törekednek
a talaj vízmennyiségének megőrzésére (pl.
talajtakarással, agrotechnikával), ahonnan
a növény folyamatosan veszi fel a vizet. Így
a mikrobiológiai bomláshoz szükséges víz
kisebb mennyiségben van jelen. Tapasztalatok szerint az ökotermékeknél lassabban
megy végbe a természetes vízveszteségből
adódó zsugorodás és száradás is, valamint
mikrobiológiai ellenálló képességük is jobb.
A másik minőségi befolyásoló tényező
maga a tápanyag-utánpótlás. Az ökológiai
tápanyag-utánpótlási rendszerben, a természetes anyagokból a növény lassabban,
kiegyensúlyozottabban veszi fel a tápanyagokat - elsősorban a nitrogént -, így szövetei
szilárdabbak, szárazanyagban gazdagabbak
lesznek, ennek következtében a bomlási

Tárolás során a legnagyobb bajkeverő az
alma, pontosabban a belőle felszabaduló,
érésgyorsító hatású etiléngáz, ami az érésgyorsítás mellett a sárgarépát meg is keserítheti. Az alma lehetőség szerint kerüljön
külön tárolóba, ahol gyakran szellőztetünk.
A hagymafélék nagyon érzékenyek a
levegő páratartalmára, kevésbé kényesek
viszont a hőmérsékletre, így csak száraz
levegőjű helyen állnak el tavaszig. Nem érdemes a gyökérzöldségeket és a hagymaféléket közvetlenül egymás mellett tárolni,
mert a zsugorodás folyamán elvesztett víz
emeli a páratartalmat és rontja a hagyma
esélyeit. Az alma és a gyökérzöldségek alacsony páratartalom mellett kiszáradnak.
A tároló helyiségünkben vagy a tárolónkban törekedjünk az egyenletes hőmérsékletre, mivel a nagyobb ingadozások,
fagyások-kiengedések a legerősebb szövetszerkezetű növényeket is megviselik.

Lassú kiolvasztás

A fejes káposzta, lilakáposzta, kelkáposzta, vöröshagyma, fokhagyma elviseli, ha
tárolás közben egy-két fokkal fagypont alá
hűl. Ezzel együtt jobb, ha takarással (pl. régi
szőnyeg, paplan) védjük az átfagyástól. Ha
ez mégis bekövetkezett, hagyjuk, hogy nagyon lassan olvadjon ki, mert így kevésbé
puhul meg.

Gondoljunk az állatokra!

Az almacsutkát, sütőtök magot, molyos
diót tegyük ki a madaraknak!
Bio zöldségek és gyümölcsök téli tárolásával kapcsolatban figyelmébe ajánljuk ingyenesen letölthető e-bookunkat.

Hidegcsapdázás

Ha este vagy hajnalban nyitva hagyjuk
a pince, kamra vagy más tároló tér ajtaját, a helyiség lehűl, egyben alaposan
kiszellőzik. Különösen tavasszal hasznos,
amikor a nappalok már melegek, de még
erős az éjszakai lehűlés. Vigyázzunk, mert
nagy hidegben, ha túl sokáig szellőztetünk, túllőhetünk a célon, a burgonyában
lévő keményítő ugyanis gyorsan elkezd
átalakulni.
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Novella

A Víg Zarándok fogadó
Hogy Péter-Pál napján meleg van, az
nem csoda, de olyan füllesztő hőségről,
ami már két napja a Budai-hegyekre feküdt, még a vének sem tudtak. Déltájt,
Bicske felől pár távoli villámmal, hűsítő záport ígért az ég.
– Tán estére ideér – gondolta Márton, a
„Víg Zarándok” gazdája, de gyorsan becsukta az ablakot, mert a pokoli meleggel
vagy ezer légy tülekedett a pult felé potyán
vedelni. Mint ahogy ezt egy-két ájtatos zarándok is szeretné, mióta kegyhely lett a
templom.
Igaz, Wittinger Gergely, az Ágoston-rendi remete, hagyományozott erre a célra
egy patakmalmot öt fertály szőlővel, de a
hajdan kapott vörösbortól dagadó hordó
már vékonyan döngött, ha oldalba rúgták.
Újabb meg nem jött. Nem csoda; a remetelak rég kihalt. Romjai mellett már csak
a makacs szél lökdöste a leégett malom
béna lapátját.
Ezért is szalajtotta Márton az unokaöc�csét, Imrét az atyákhoz megsürgetni a kadarkát, mert a vásár miatt úgy hiszi, több
bort fog kimérni, mint amennyit a nép ivott
Mária Terézia egészségére. Igaz, csak egyszer. Aznap, mikor a Királyasszony meglátogatta Zichy grófot az új kastélyában.
Imre örült, hogy gyámja a borpincéhez
küldi, mert csak téblábolt a fogadóban.
Alig várta a másnapot, mikor útnak indul
a kereskedőkkel Krakkóba, hogy az ottani
alma materben tanuljon. Málhája már reggeltől indulásra készen kucorgott a málhás-szekéren.
Egyébként Márton az árendás fogadót
szinte ajándékba kapta az özvegy grófnétól, mert hajdan megmentette a brigadérosa életét, mikor még sebészként szolgált
a zászlaja alatt. A tiszt lábait ágyúgolyó zúzta, s ő ahelyett, hogy szokás szerint levágta
volna mindkettőt – amibe szokás szerint
belehal a páciens –, csak kimosta a sebeket,
s befedte jó sok penészes kenyérrel. Aztán
az egészet tiszta vászonnal betekerte, de a
biztonság kedvéért még naponta tíz Üdvözlégy Máriát és öt Miatyánkot rendelt a
parancsnokának. Aztán csak akkor nyúlt a
sebekhez, mikor megmosta, s tiszta kötésre cserélte a régit. Egy hónapra rá, mikor a
tiszt újra lóra ült, Mártont irigyei bevádolták a püspöknél, hogy csak az ördög segítségével lehet ilyen ronda sebet gyógyíta-

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
ni, hogy azt valaki is túlélje. Meg Márton
sarlatán, mert ritkán nyúl csontfűrészhez,
s akkor sem veszi figyelembe a bolygók
állását; meg az is gyanús, hogy katolikus
létére avval vigasztalja a lutheránus szenvedőt, hogy Erős várunk a mi Istenünk. A
haldokló zsidó zsoldosra meg, mikor itatja,
biztatóan rákacsint, hogy Adonai echad!
Őeminenciája erre méregbe gurult,
hogy az ördögre merik kenni az Úr gyógyító irgalmát, s kidobatta a seborvosok küldöttségét. Márton, mikor megtudta mivel
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vádolják, bánatosan felsóhajtott – ó, Uram,
de nagy a Te állatkerted! – és visszatért
Óbudára.
Mikor a nap öregesen lefelé ereszkedett
az égbolton, a Víg Zarándok fogadóban túl
voltak az árusok a bögre boron. Persze csak
azok, akik jó korán túladtak a portékáikon,
s csak a Vác felé tartó dereglyére vártak.
Végre, Vujits kráncmajszter az ablaknál
észrevette a hajót, amit sógora vontatói
éppen a partig húztak.

Novella
– Lehet beszállni! – ordította, mert innentől már az ő bandája húzza tovább a kötelet. Persze, mint jó gazda, ő csak a fedélzetről vezényli az embereit, akik a pányvának
feszülve araszoltak felfelé a parton.
Imre miután megsürgette a bort, nem
sietett vissza. Minek, hisz utolsó napja ez
Óbudán. Amúgy sem volt dolga a fogadóban, mióta Márton bácsi befogadta a délről
menekült özvegyet, s a lányát, a tüzes szemű Dorkát. Később kiderült, hogy milyen
jól járt vele Márton gazda. Lágy, nyugtató
hangjára még a legdühödtebb duhaj is békés marhává csendesült. Meg aztán, kedvelték is a vendégek, ahogy vidáman térülfordul az asztalok közt a kupákkal.
Fenn a pincénél Imre még megvárta, míg a két novícius felgurítja a hordót
a szekérre, aztán ő is elindult a vásárba,
hogy megnézze végre a szőrös vadas�szonyt. Ahogy keresztülhaladt a bódékkal,
sátrakkal teli piacsoron, nem érdekelte a jó
szagú törökméz, akárhogy is szuggerálta
egy tenyérnyi példány Ahmed asztaláról. A
mézdarab körül – mint ahogy a bajadérok
körbeheverik a pasát –, egy falka szultánkenyér is illegette magát. De Imre inkább
azt csodálta, hogy milyen picit tud lefűrészelni a török Bödön Misinek, a barátjának,
aki éppen a garasát nyújtogatta a finomságért. Ő nem vett, mert a pénzt a csupaszőr
asszonyra szánta. Az indián vadnőt – úgy
beszélik –, Ronaldo mester fogta az Amerikai őserdőben. Gazdag lett, mert a piacokon mutogatta a borzadályos teremtést, de
végül feleségül vette, hogy ne molesztálják
a látványosság alatt. Imre már régebben is
kíváncsi volt rá, de Signore Ronaldo elzavarta, mert gyerekeknek tilos volt a belépés. Végre, tavaly már pelyhedzett az álla,
s így megnézhette volna a torzonborz as�szonyt, de történhetett valami velük, mert
nem jöttek.
Ma a barátokhoz menet vette észre,
hogy újra ott állt Ronaldo sátra a piacon,
Abu el Jajin, arab bölcs bódéja mellett. A
keleti tudós kedvelt volt Mária Terézia udvarában, mióta egy saját kezűleg kitömött
marabut és egy gyereknyi krokodilt ajándékozott a királyasszonynak. A vásárokban
persze csak varázsolt.
Imre éppen beállt a sorba, mikor Misi is
befutott. Persze, hogy ő is kíváncsi volt a
híres szörnyűségre. Mivel nagyon lassan
araszolt előre a tömeg, még visszaszaladt
Ahmedhez, s hozott két tésztát. Szerinte
bakvalának hívják. Amilyen irgalmatlan
édes volt, ugyanolyan drága is. De ez Misit
nem érdekelte, mert özvegy anyjához már

öt éve dőlt a pénz, mióta kenyérfürdőt húzatott a sütőkemencéje fölé.
Annak a fürdőnek akkor kezdődött a
története mikor Margit asszony eltemette
a férjét. Hiába sütötte a néhai Bödön Bódog pékmester helyett a kenyeret, ínséges
idő köszönt az árva családra. Misi még gyerek volt, nem bírta a péklapátot, a gyereklánnyá érő Ilont pedig elszerződte kiscselédnek a Víg Zarándok fogadóba.
Imre már akkor a konyhában lebzselt a
főzőasszonyok körül, mert minden vágya
volt, hogy egyszer majd ő főzzön Zichy
grófnő konyháján. De rövidesen inkább
Ilonnak segített, hiszen esténként is együtt
hancúroztak, mert a hálókamrájuk egymás
mellett volt a tető alatt. Néha Ilon, ha nem
fáradt bele a napi munkába, megengedte,
hogy Imrus mellébújjon, s úgy hallgathatta a lány vágy szülte, tündérszép meséit.
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Gyakran még a hajnal is úgy találta őket.
Így múltak a hetek, hónapok, mikor egy
este Imre éppen Ilon hátát simogatta, mikor váratlanul villámként döbbent rá a
bizonyosság, hogy vagy Bödön Ilon lesz a
felesége, vagy meghal.
A lány meghatódott, és megígérte,
hogyha utoléri s egyidős lesz vele, akkor
semmi akadálya. Imrus nagyon boldog
volt…
Akkortájt történt, hogy seregnyi szolgával egy svájci utazó tért be a Víg Zarándokba. Márton rögvest ráismert Sepp Mücklire,
a hajdani segédjére. Iszogattak a találkozás
örömére, s a szép és vadítóan szelíd Dorka,
nem győzte hordani a teli kupákat. Borozgatás közben a fogadós megtudta, hogy
Sepp annak köszönheti a vagyonát, hogy
Zürichben kenyérfürdőt gründolt. Mivel
Márton mester keze alatt megtanulta,
hogyha a penészes kenyér csodát tehet,

Novella
akkor mégúgy a sülő cipó melege! Ezért
a tehetős vendégeknek kamrát építtetett a
sütőkemencére. Mikor lent már félbarnára
sültek a veknik, felül kinyitotta a szelepet, s
felengedte a testet-lelket üdítő sülő kenyér
illatgőzét.
Másnap Márton már hajnalban üzent
Margit asszonyért. Mikor megjött, négyszemközt sokáig tanakodtak. Délben Ilont
is beszólították, hogy pakoljon. Még le
sem ment a nap, mikor az özvegy jól megrakott szekere kifordult a Víg Zarándok
udvarából. Szenzáció volt, mikor pár hétre
rá, Margit asszony megnyitotta lányával a
kenyérfürdőt.
Imre szíve majd megszakadt, mikor esténként kuckójában Ilon üres kamrája mellett magára húzta a takarót. Csak hónapok
után enyhült benne a fájdalom. Tán azért
is, mert Márton bácsi közölte vele, hogy ha
itt befejezi az iskolát, Krakkóba küldi az univerzitásra. Idővel Imre maga is rájött, hogy
azon a bizonyos estén Ilon csak nyugtatni
akarta az ígéretével, hisz az idő múlása
mindenkire vonatkozik. Titokban még reménykedett, hogy talán rádöbben a lány,
hogy számára csak Imre lehet az igazi társ.
Alig nyílt meg Margit asszony pékfürdője, a forgalom meglendült a fogadóban is,
mert a testet-lelket serkentő izzadás után,
a fürdőzők átmentek a Víg Zarándokban
enni, inni.
Később elterjedt, hogy Bödön Margit
fürdője csodaszer a meddőség ellen is.
Tény, hogy néhány látogatás után a hölgyek közül azok, akik eddig hiába vártak
az anyaság áldására, egyre-másra szültek.
Egyszer egy hajadon baronesse meglepődve vette észre, hogy a fürdő hatására
hamarost szoptathat. Sokan már csodafürdőként emlegették Margit asszony intézetét. Ettől kezdve az özvegy már alig győzte
számolni a hálából kapott tallérokat. Tavasszal úgy döntöttek Márton fogadóssal,
hogy jobb, ha egy kézben van a két üzlet.
Margit néni már készíthette az eljegyzést.
Imre, miután elvált Misitől a signore
sátra mögött, csalódottan bandukolt hazafelé. Becsapottnak érezte magát, mert
csak a szörnyasszony porhüvelyét látta. A
szerencsétlen két éve belehalt a szülésbe.
Állítólag Ronaldót annyira összetörte a fájdalom – na meg, hogy vége a bevételnek is
–, hogy kegyeletből kitömette a feleségét
a tudós Abu el Jajínnal. Azóta már preparálva mutogatja a vásáron a szörnyülködni
vágyó népnek.
Imre búcsúként még sokáig csavargott

az utcák közt, s üldögélt a Duna parton.
Otthon rögvest nyugodni készült, mert
tudta, nehezen tud szabadulni az eljegyzési vacsoráról, de Dorka sajnálkozva útját
állta, s beküldte az ebédlőbe. Gáspár bácsi
megölelte, s intelmein kívül még két aranyat adott az útra.
– Köszöntsd a jövendő asszonyát a
háznak – küldte az asztalfőhöz. Imre ölelésre tárt karral lépett az özvegyhez.
– Nono, te bohó, mosolygott Margit
néne, Ilon a menyasszony.
Imre később sem tudta, hogy köszönt el
az asztaltól, csak Dorka szeme lett párás,
mert ismerte a hajdani kiskamasz estéit
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Ilonnal. Lentről már elcsöndesült a vigasság, de Imre a kamrájában még mindig
csak a ferde tetőgerendát bámulta, mikor
Dorka kopogott a kamrája ajtaján. Egy
kupa borral jött jó éjszakát kívánni. Meg
azt is érezte Imrétől, hogy lehet lelket gyógyítva is tiszta szívvel búcsúzni. Hajnalban
még aludt a Víg Zarándok fogadó, mikor a
kereskedőkkel teli batár kifordult a kapun.
Imre hálatelt szívvel boldogan integetett
Dorkának.
Biztos a lány jó szívét is jegyzik odafenn.
Kisslaki László

Fűben-fában

Csipkebogyó – az őszi immunerősítő
A csipkebogyó igazi vadon termő
gyümölcs, nem termesztik kertekben vagy üvegházakban, így egész
évben ki van téve a szél és az időjárás viszontagságainak, és élete a
környezetében lévő növényekkel a
termőtalajért és a napfényért folytatott szüntelen harcban telik el.
Sok vitamint, tápanyagot és gyógyhatású anyagot tartalmaz, így a
csipkebogyó kis magvai gazdagon
el vannak látva életenergiával.

A vadrózsa (nálunk főleg a gyepűrózsa) Európa melegebb tájain mindenütt
honos. Már a régi görögök is ismerték, és
természetes gyógyszerként használták. A
csipkebogyó tüskés bokra főleg az erdők
szélén, utak mentén, sovány legelőkön,
cserjésekben vagy az erdei aljnövényzetben található. Amikor termései ősszel
már teljesen érettek és piroslóan világítanak, akkor jött el gyűjtésének ideje.

Hatóanyagai

A homoktövisen kívül nincs még egy
olyan gyümölcs, amelyik olyan sok C-vitamint tartalmazna, mint a csipkebogyó,
„Észak narancsának” is nevezik. Emellett
sokféle értékes, biológiailag aktív, gyógyhatású anyagot is tartalmaz, mint például likopint, amely egyfajta karotin, az
A-vitamin provitaminja (előanyaga). Az
ebből keletkező A-vitamin védi a sejteket
a szabad gyökök károsító hatásai ellen, a

szaruhártyát a kiszáradástól, a nyálkahártyákat a vírusok és a baktériumok okozta
fertőzésekkel szemben. A csipkebogyó
még egy fontos antioxidáns anyagot tartalmaz, és ez az E-vitamin. További értékes tápanyagai a B1-„idegvitamin” (fontos
a koncentrációs képességhez), a kalcium
(a csontok és fogak fontos építőköve) és a
vas (döntő szerepe van a vérképzésben és
a sejtek oxigénellátásában).
A benne lévő kalcium, rutinum
(P-vitamin) és C-vitamin kombinációja a
csipkebogyót a parodontosis (fogínysorvadás) és más fogínybetegségek, mint
például a fogínyvérzések, természetes
gyógyszerévé avatja.

A csipkebogyó általában serkenti a belső elválasztású mirigyek, így az
agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékvesék hormontermelését. Különösen a meghűlések megelőzésénél tesz jó szolgálatot a csipkebogyó.
A friss vagy szárított csipkebogyóból hideg vizes kivonatot készítünk fele-fele arányban hársfavirággal összekeverve, kitűnően védi az immunrendszert. Mind a két gyógynövény leginkább tea formájában alkalmazva hatásos. Különösen a veszélyes időszakban, amikor a hűléses és más
vírusbetegségek gyakran fordulnak elő, igyuk ezt a teát rendszeresen.
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A csipkebogyó gyógyhatásai

• véd a fertőzések és a meghűlés ellen
• erősíti az ereket, segít a vénák, a visszér betegségeiben
• használ fogínyvérzés és fogínysorvadás ellen
• javítja a sejtek oxigénellátását
• jó az idegi működésre, a koncentrációs
képességre
• serkenti a libidót és a nemi potenciát
A frissen szedett csipkebogyó ősszel
vagy késő ősszel kapható a piacon. A szárított csipkebogyót természetesen egész
évben árusítják a gyógynövényboltokban.
A csipkebogyót hideg vízzel mossuk
meg, majd megtisztítása után a gyümölcsöket egyenként vágjuk fel, és minden
aszmagot gondosan távolítsunk el. A gyümölcsrészt kevés vízben kb. 15 percig főzzük, majd szűrjük át.
Az így nyert gyümölcsbél lekvárnak,
szörpnek vagy desszertnek készíthető el.
A megszárított aszmagok tea készítéséhez használhatók fel.
Az aszmagok szőrei viszketést válthatnak ki. Ezeket gondosan el kell távolítani,
mert a bennük lévő cserzőanyag emésztési zavarokat okozhat.

Fűben-fában

Minden, amit tudni érdemes a CBD-ről és az opioidokról
A CBD több fronton is segíthet az
opioid-válság kezelésében

A CBD-t csökkenti a krónikus gyulladásos
és neuropátiás fájdalmat anélkül, hogy nyilvánvaló fájdalomcsillapító toleranciát okozna. A kannabidiol ugyanakkor a függőség
kezelésének korai fázisában való alkalmazásakor potenciálisan „gátolja a kábítószer-kereső viselkedést”.

Az alternatív fájdalomcsillapítás
szükségessége

Miért fontos
a CBD bevezetése az opioidok
helyett?

Európában és az Egyesült Államokban az
opioidokhoz kapcsolódó halálesetek és az
opioid függőség egyike a legkomolyabb
egészségügyi problémáknak.
Bár az opioidok hatékonyak a fájdalom
kezelésében, komoly mellékhatásokat
okozhatnak, és ami még súlyosabb, hihetetlenül gyorsan függőséghez vezetnek.
Egyre többen válnak függővé a vényköteles
gyógyszerektől, és ez olyan nagy problémát
jelent világszerte, hogy tudósok és orvosok
keresik az alternatív kezelési módszereket,
hogy kiváltsák velük az opioid tartalmú
gyógyszereket.

Az opioid gyógyszereket
évszázadok óta használják

Az opioidok a világ legrégebbi gyógyszerei közé tartoznak, bizonyítékok vannak, hogy már a kőkorszakban is alkalmazták őket. Azóta a történészek és a
régészek bizonyították az opioidok használatát minden jelentős civilizációban.
Gyorsan továbblépünk a mai napig, ahol az
opioid-gyógyszerek alkalmazása olyan gyakori, mint soha korábban. A gyógyászatban
legálisan alkalmazható szintetikus opioid
fájdalomcsillapítók közé tartozik a morfin,
a metadon, az oxikodon és a rendkívül erős
fentanil. A heroin szintén opioid, azonban

világszerte illegális.
E szerek súlyos mellékhatásokat okozhatnak, mint szedáció, hányinger, légzési depresszió és székrekedés, valamint gyakori a
függőség kialakulása is.

Az opioid függőség növekszik

Az Európai Kábítószer és Kábítószerfelügyeleti Központ 2017-es jelentése kiemelte, hogy a helyzet milyen rossz. Már
hármadik éve folyamatosan emelkednek a
kábítószer-túladagolás halálesetei Európában, ennek legtöbbször a heroin az oka.
Talán még rosszabb a helyzet Észak-Amerikában, ahol „szignifikánsan kimutatható
a vényköteles opioidok visszaélésével járó
morbiditás és halálozás emelkedése”. Nem
tagadható, hogy az opioid-visszaélés és a
függőség két hihetetlenül nagy kihívást jelent az egészségügy számára, éppen ezért
fontos az alternatív kezelési lehetőségek
kutatása.

Mit csinálnak az opioidok
és hogyan működnek?

Az opioidok a központi és perifériás idegrendszerünkben, valamint a GItraktusunkban az opioid receptorokhoz kötődnek. Amint az opioidok egy receptorhoz
kötődnek, közvetlenül a központi idegrendszerre hatnak, így csökkentik a fájdalom érzetet, vagy az emésztőrendszer esetében a
motoros aktivitást és a stresszválaszt.

14

A fájdalom alternatív kezelései - amelyek
nem okoznak súlyos a mellékhatásokat, és
amelyek sokkal alacsonyabb függőséget
hordoznak - a legfontosabbak. A tökéletes
alternatíva olyan, amely széles körben hozzáférhető, biztonságos és minimális visszaélési potenciállal rendelkezik.
Szerencsére a kannabinoidok növekvő
elfogadása és gyógyászati felhasználása
együtt jár az opioid alternatívák megszületésével. Úgy tűnik, hogy jól tolerálható és a
CBD esetében „a Világ Egészségügyi Szervezetének felülvizsgálata szerint nem mutatnak ki semmilyen visszaélést vagy függőségi potenciált jelző hatásokat ”.
Mind a kannabinoidok, mind az opioidok
hasonló elven működnek - kölcsönhatásba lépnek a biológiai reakciókat kiváltó
receptorokkal. Annak ellenére, hogy mindkét hatóanyag hatással van a test belső
kommunikációjára, a hasonló hatásmechanizmus az, amely a kannabinoidokat
az opioid-függőség kezelésének egyik legmegfelelőbb alternatívájává teszik. Egy átfogó kezelési program részeként a fenti kutatások azt mutatják, hogy a kannabinoidok,
mint a CBD potenciálisan felhasználhatók
az opioidokkal kapcsolatos függőség ciklusának megszakítására.
Csak további kutatások és a kannabinoid
alapú kezelés nagyobb mértékű elfogadása
lehet a kulcsa annak, hogy mikorra lesz a
kannabisz az opiát függőség és a fájdalom
kezelésében a megfelelő helyen kezelve.

Tanácsért forduljon hozzám!
Dr Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@cibdolinfo.hu
www.drcbd.hu

Életmód

A kézmosás fontosabb, mint gondolnád!
A kézmosás az egyik legfontosabb dolog a betegségek és fertőzések megelőzésében, illetve az
alapvető higiénia betartásában.
Tudta, hogy a mikróbák 80%-a kezünkről kerül a szervezetünkbe?
Éppen ezért ebben a cikkben arról lesz szó többek között, hogy
hogyan kell jól kezet mosni, és
persze mivel, hogy ne szen�nyezzük sem a környezetünk,
sem a saját testünk. Azt is eláruljuk, hogy miért jelent jó
megoldást a Napvirág Manufaktúra egyik top terméke a levendulás folyékony szappan és
tusfürdő.

Kilincsek, kapaszkodók,
billentyűzet
Kevesen tudják, hogy a kezeinken a legtöbb baktérium akár három órán át is képes életben maradni. Ritkán gondoljuk át,
hogy mivel egész nap úton vagyunk, mi
mindent fogunk meg a kezeinkkel, merre
járunk nap közben, hány kilincset nyomunk
le, hányszor telefonálunk, és hányszor kapaszkodunk a metrón. Egy brit tanulmány
szerint a számítógépek klaviatúráján több
baktérium tenyészik, mint a WC csészéken.
Ezt átgondolva érthető, hogy a kézmosás
nagy szavak nélkül sok betegségtől, vírustól védhet meg minket, és ez a legolcsóbb
és leghatékonyabb módja annak, hogy
megőrizzük egészségünket.

Így kell helyesen kezet mosni
A rendszeres, és helyes kézmosással csökkenthetjük az esélyét annak, hogy bizonyos
betegségeket, mint amilyen a nátha, az influenza vagy a hasmenés elkapjunk. A kézmosás meleg vízzel, szappannal kell, hogy
történjen, hogy hatékony lehessen, és ideális esetben legalább 30 másodpercig tart.
Ne feledkezzünk meg a kezek szárazra törléséről sem, hiszen a nedves kézfelületen ha-

marabb megtelepednek a
baktériumok. Tanítsuk meg
gyermekeinknek is a helyes
kézmosás szabályait.

Folyékony szappan
természetesen
A Napvirág Manufaktúra nem csak
természetes összetevőkkel, magas minőségű növényi olajokból készített szappanokat kínál, hanem a hatékonyabb
kézmosás érdekében kifejlesztette a gazdaságosabb folyékony szappanokat és
tusfürdőket. Ezek a termékek kókusz és
olíva olaj alapúak, melyek rendkívül jó
bőrtápláló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha mindez nem lenne elég, akkor
ezeknek a szappanoknak a finom, tisztaság illatát a bio orvosi levendula adja,
mely hatékonyan elbánik a kórokozókkal
is. A tusfürdők pedig olíva citrus illatúak,
melyek felfrissítenek egy nehéz nap után.
A folyékony szappanok nem szárítanak,
rendszeres használatra is ajánlják őket, hiszen a legfontosabb az egészségünk.

és fertőtlenítés után újratöltik azokat,
nem terhelve műanyagokkal és hulladékkal a környezetet. A tusfürdőikhez és folyékony szappanjaikhoz adott műanyag
pumpa elég tartós ahhoz, hogy többször
is fel lehessen használni, így elég megvásárolni azt egyszer, majd a továbbiakban
már csak az utántöltős, fém kupakos palackokat, melyek nem tartalmaznak műanyagot.
Nagy segítséget jelentenek a csomagolásmentes boltok, melyek gomba módjára szaporodnak, és egyre több ilyen
boltban megtalálhatóak a Napvirág termékek. Ezekben a partner üzletekben a
kiürült üvegeket is vissza lehet váltani!
A Napvirág Manufaktúra szerint ugyanis
a kis lépések is számítanak, és minél többen gondolkodunk hasonlóan, annál nagyobb változást tudunk elérni!

Környezetvédelem
mindenekelőtt
A Napvirág Manufaktúrának fontos a
környezetvédelem, és ők ezt valóban komolyan is veszik. Üvegeiket visszaveszik,
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Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Forgácsok

A dogonokról...
Belső útjaimon kószálva majdnem
fél évszázados emlékcsoporthoz érkeztem. A Tabán Árpád-kori templomával szembeni sarkon, a Szarvas csárda teraszán, áfonya szószos
szarvassültet fogyasztva, vörösborozgatás mellett beszélgetve töltöttük a gyönyörű nyárestét. Szívem
csücske a Szíriuszról mesélt, és mind
Ő, mind meséje egy életre nyomot
hagyott bennem.

Forgácsok...
nemes fából...

kozta az a tény, hogy itt és a szomszédos
Maliban élnek a dogonok, akik azt tartják,
hogy a kultúrájuk a Szíriuszról származik.
Maliban a mintegy félmillióra, Burkino
Fasóban pedig több mint 200 ezer főre
becsült nép írástudatlan, miközben hihetetlen csillagászati ismeretekkel rendelkeznek. Nagy lelkesedéssel vettem részt a
projekt előkészítő munkálataiban, abban
a titkos reményben, hogy annak mentén
alkalmam lesz kiutazni és megkeresni a
dogonokat. Időközben azonban a szomszédos Nigériában kialakult fegyveres
összecsapások miatt a projektből semmi
sem lett, de a dogonok iránti érdeklődésem megmaradt. Nos, akkor lássuk ennek a maroknyi népnek
különlegességeit!
A dogon kultúra egyik központi területe Bandiagara, sziklás,
homokos fennsíkokkal, Maliban
a Burkina Faso határ közelében.
A világ örökség része, mintegy
250 dogon faluval. A dogonok
társadalmi életének központja
a család és a mindenütt megtalálható harmonikus életre való
törekvés, melyet szertatásaik is
igazolnak. A nők dicsérik a férfiakat, azok pedig megköszönik
ezt. A fiatalok tisztelik az öregeket, azok pedig hálával fogadják
őket. Sajátos üdvözlési formájuk
van: találkozáskor a kezdeményező fél feltesz egy kérdést,
amire a válasz mindig ugyanaz:
„minden rendben van”. KultúráA dogonok által lakott terület
jukban jelentős szerepet játszik

Majdnem két évtized múlva ismét
feléledt a szíriuszi emlék, ugyanis egy
világcég cégére alatt hírközlési hálózat
építésére készültünk a Szahara peremén,
Burkina Fasoban, melynek korábbi neve
Felső Volta volt. Az afrikai ország érdekes
neve felkeltette érdeklődésemet, és lám
mit találtam? Nevének jelentése moré
nyelven: „a becsületes emberek országa.”
Nos - gondoltam magamban -, egy
ilyet kijelenteni ritkaság számba megy!
Szükség is lehet erre a névre és kijelentésre, hiszen a 3 Magyarországnyi területen
élő 20 millió ember 60 népcsoportból
tevődik össze. Érdeklődésemet csak fo-
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a maszkok készítése és viselése az ünnepi
szertartások során.
Nagyon érdekes az építészetük, melynek alapanyaga az agyag. Meredek sziklákon négyszögletes vályogkunyhókat
és magtárakat építenek. A férfiaknak és a
nőknek külön magtáraik vannak, ahol a tárolt élelem mellett személyes tárgyaikat is
őrzik. A falvak szélén a menstruáló nőknek
kunyhókat építenek, és jelzik, hogy férfiaknak belépni tilos, de az asszonyok gyermekeiket azonban ide magukkal vihetik.

Dogon házak

Forgácsok

Egy dogon falu
A felnőtt férfiaktalálkozó helye kerek
alaprajzú. Nagy előrelátásról tesz tanúságot a törzsi tanács épülete, mely olyan
alacsony, hogy nem lehet felállni benne.
Ezzel előzik meg azt, hogy a viták tettlegességben érjenek véget.
A dogonok hiedelemvilágának középpontjában a Szíriusz áll, mely az éjszakai
égbolt legfényesebb csillaga. Tudásuk
apáról fiúra száll. Azt vallják, hogy onnan
származnak, ill. a Szíriusz csillagrendszerből érkezett idegenek segítették őket
kultúrájuk kialakításában és tőlük kapták
csillagászati tudásukat. Tudják azt, hogy a
Naprendszer bolygói a Nap körül ellipszis
pályán keringenek. Tudják, hogy a Föld
a tengelye körül forog, tudnak a Jupiter
négy nagyobb holdjáról, bár azok szabad
szemmel nem láthatóak, és tudnak a Szaturnusz gyűrűiről is.
A Szíriusznak van egy kísérő csillaga, és
a dogonok tudnak erről! A társcsillag neve
a nyelvükön „pro tolo”, melynek jelentése:
„kezdet”. Ez a társcsillag szabad szemmel
azonban nem látható, és csak 1862-ben
fedezték fel. A pro tolo a Szíriusz körül 50
éves periódussal kering, és érdekes módon, a dogonok 50 évenként ünneplik
meg a „Szigui ünnep”-et”. A dogon papok ezt a tudást azzal magyarázzák, hogy
3000 évvel ezelőtt, a Szíriusz egyik bolygójáról (Niburu) érkezett lényektől kapták
a tudást, akiket „nommo”-nak neveztek.
Robert Temple – a szanszkrit és keleti
nyelvek amerikai tudora – aki felfigyelt
a dogonokról írt néprajzi kutatásokra,

az alapismeretek megszerzését követően elment Maliba. A Szíriusz-rejtély (The
Sirius Mystery) címen 1976-ban megjelent könyvében foglalja össze kutatásai
eredményeit, és a Szíriusszal kapcsolatban feltárt mitológiai összefüggéseket.
A Szíriuszról még azt illik tudni, hogy
korábban vörös volt a színe, amit nemcsak a dogonok állítanak, de a babilóniak,
görögök, rómaiak is. Az arab csillagászok
azonban már fehérnek írták le. Jelenleg is
fehér.
Mindenesetre, akárhogy történtek is
a dolgok, megfigyelhetjük a dogonok,

sumérok, egyiptomiak hitvilágának és
szimbólumrendszerének hasonlóságát.
Ugyanakkor a dogonok és Polinézia hitvilága között is sok párhuzamot találunk,
bár a nagy távolság miatt a közvetlen
kapcsolat kizárható. A Szíriusz mind a két
népnél jelentős szerepet játszik, és a kezdetekre, minden dolgok eredetére utal.
Robert Temple könyve provokatív jellegű, és így természetes, hogy ebben a
témában további tudományos művek
jelentek meg, azzal a törekvéssel, hogy
kizárják még a gondolatát is annak, hogy
a tudásunk földönkívüliektől származik.
Hát így néznek ki a dogonok és tudósaink, mint öntudatos gyermekek, az Univerzum egyik földi homokozójában, azt
hangoztatva: az én váram a nagyobb.
Azok, akik az ismert és az ismeretlen
határterületén, a frontvonalban dolgoznak, sokszor elesnek. Ez a frontvonal
természete, de csak a töretlen kíváncsiság vihet előre, amit nem korlátoznak a
tudományos eljárások szabályai, hiszen
könnyen lehet, hogy az újonnan felfedezett területekre új szabályok vonatkoznak majd. Ha ezt elfogadjuk, akkor végső
soron azt is mondhatjuk, hogy Darwin és
Einstein is alapvetően rendkívül kíváncsi
amatőrök voltak.
Lehet, hogy egyszer majd fény derül
a dogonok csillagászati tudásának igazi
forrására, amit a tudomány is elfogad!
Addig is őrizzük meg gyermeki kíváncsiságunkat és a „Józan Ész” mindig legyen
bekapcsolva!
Erdei István

Dogonok ünnepi maszkban és ruhában
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Melyik a legegészségesebb
és melyik a legrosszabb alvási pozíció?
A pihentető alvásnak
kulcsfontosságú szerepe van
az egészség megőrzésében,
hiszen életünk egynegyed részét
töltjük vele. Egy felnőtt számára
az ajánlott napi alvási idő 7-8
óra a szakemberek szerint.
Azonban az alvást nagyon sok
minden befolyásolja, kezdve
az elfogyasztott étel és ital
milyenségétől, a helyes alvási
testtartás elsajátításáig. Az
emberek 80%-a legalább egyszer
küzd élete során a hátfájással,
és ez mind a helytelen alvási
pozíciónak köszönhető.
Nézzük akkor, melyek azok az alvás közbeni testtartások, melyeket jó, ha elkerülünk, és melyek azok, amelyek a pihentető
alvást biztosítják.

A hason alvás
a lehető legrosszabb választás!
Ez azért nem ajánlott, mivel ilyenkor a
gerincünket egy megerőltető ívelésnek
tesszük ki, a nyakunkat természetellenes
helyzetbe kényszerítjük, emellett pedig

veszélyeztetjük a helyes légzést és vérkeringést. Ez az alvási testtartás hosszú távon hátfájást, nyakfájást, ráncosodást és
a mellek megereszkedését eredményezi.
A legjobb alvási testhelyzet
a háton való alvás!
Ilyenkor tehermentesítjük a gerincet,
a nyakat és a fej izmait. Ez a testhelyzet
megakadályozza a gyomorsav refluxát is.
Hátránya, hogy ebben a testhelyzetben
sok embernél előfordul a horkolás.
Az oldalunkon való alvás is javasolt, különösen a terhes nők számára, valamint
azoknak, akik horkolással, hát és nyaki fájdalommal küzdenek.
A jobb oldalon való alvás súlyosbítja a
gyomorégés panaszait.
A baloldalon való alvás nyomást gyakorolhat a belső szervekre, például a májra, a tüdőre és a gyomorra, de ugyanakkor
csökkenti a gyomorsav visszafolyását is.
A terhes nők számára javasolt a baloldalon való alvás a jobb vérkeringés érdekében.
A helyes testtartás kiválasztása mellett
legalább olyan fontos a megfelelő matrac kiválasztása is, hiszen e két dolog biztosíthatja a pihentető alvást számunkra.
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A nagy európai ginseng svindli
A Távol-Keleten már több száz
éve termesztik és fogyasztják a
ginsenget, annak kedvező élettani
hatásai miatt. Ma már Magyarországon is egyre szélesebb körben ismerik el, hogy mennyire hasznos a
szervezet számára, de vigyázzon!
Nem minden ginseng készítmény
olyan hatékony, mint amilyennek
mondják.
Koreában, Kínában és Japánban már korán felismerték, hogy a ginseng mennyire
jó hatással van az emberi szervezetre.
Nemcsak a betegségmegelőzés során
nyújt hathatós védelmet az immunrendszer erősítésével, hanem annak kezelése és
utókezelése alkalmával is, így folyamatos
fogyasztása ajánlott.
A ginsenget sikeresen alkalmazzák változatos betegségek tüneteinek enyhítésére:
segít például a vércukorszint alacsonyan
tartásában, erősíti az immunrendszert,
csökkenti a stresszt, a szorongást és a mentális problémákat, eredményesen enyhíti a
megfázást, valamint az influenzát, ráadásul
a férfiak esetében még az impotencia kezelésében is segít. Koncentráltabbá tesz, és
javítja a memóriát.
Persze a felsorolás korántsem teljes, csupán a felhasználási területek sokszínűségét
kívántuk érzékeltetni, így nem meglepő,
hogy Magyarországon is megnőtt a kereslet
a ginseng-készítmények iránt. Azonban nem
árt nyitott szemmel járni a polcok között.

Mi ez a nagy európai
ginseng svindli?

A nagy európai ginseng svindli arról
szól, hogy a forgalmazók előszeretettel
trükköznek és ködösítenek azokkal az információkkal kapcsolatban, amiket a csomagoláson feltüntetnek. Emiatt válik egyre nehézkesebbé annak eldöntése, hogy
az adott ginseng készítmény valóban elég
hatásos lesz-e, vagy inkább csak a placebo
hatásra fog ráerősíteni?
Mivel a ginsengnek megvannak a maga
sajátos termesztési igényei, az európai
országok – így köztük hazánk is – beho-

zatalra szorulnak ebből a növényből. A
növekvő igények miatt egyre nagyobb
a versenykényszer, ezért a gyors profitra
vágyók azokat a növényeket is leszüretelik, amiknek a hatóanyagtartalma sokkal alacsonyabb egy kifejlett, 6-7 éves
ginsengénél.
Ahhoz ugyanis, hogy elkészítsünk 1 kg
prémium minőségű koreai ginseng kivonatot, legalább 7 kg, 6 éves ginseng gyökérre
van szükségünk. Ez a kifejlett ginseng gyökér viszont 35-ször nagyobb hatóanyag-tartalommal rendelkezik, mint az az 1-2 éves
gyógynövény, amit olcsóbb termékek készítése során használnak fel. Ez mutatkozik
meg az árak közötti különbségekben is.
Természetesen ezek a pénztárcabarát
termékek szélesebb vevőkör számára elérhetőek, mint prémium kategóriás, magasabb árfekvésű kivonatok. Ugyanakkor
a csekélyebb ár oltárán pont a legfontosabbat, a koncentráltabb hatóanyagtartalmat kellett feláldozni.
Ezzel szemben az általunk forgalmazott, prémium minőségű Vörös és Fekete
ginseng aktív hatóanyagtartalma 6-12 mg/
gr között van, a Gold kivonatok Rg1, Rb1,
Rg3 tartalma pedig 13-26 mg/gr közé tehető. Ezek a ginseng esetében rendkívül
magas számok, amiket csak a 6 éves növények tudhatnak magukénak.
Ennyire részletes információkat olcsóbb
termékek csomagolásán nem fog találni,

19

méghozzá nem véletlenül. A turpisság
ugyanis nemcsak a szüretelés idejében
rejlik: gyakran előfordul, hogy a forgalmazók nem a növény aktív hatóanyagtartalmát tüntetik fel a készítményeiken,
hanem azt, hogy az adott kapszula vagy
ampulla, mekkora mennyiségű porított
ginsenget tartalmaz.
Így fordulhat elő az a helyzet, hogy a
csomagoláson 200 mg/gr ginsenget lát
feltüntetve a vásárló, de ettől még nem
lesz hatásosabb a ginsengkészítmény,
sőt! Mivel fiatal növényeket használnak
fel – erre utal a növény életkorának hiánya –, ráadásul por formájában, az aktív
hatóanyag-tartalom a töredéke a prémium minőségnek.
Abban az esetben győződhetne meg
teljes bizonyossággal a készítmény hatékonyságáról, ha a ginsenozidok aktív
hatóanyagtartalma is fel lenne tüntetve
a csomagoláson – mégpedig a származási hely, és a feldolgozott növény életkora
mellett. Amennyiben ezek az alapvető információk is hiányoznak, érdemes kétszer
is meggondolni a vásárlást.

Döntsön a prémium minőség mellett!
www.koreaiginseng.hu
Kárpáti Éva:
+36 70 339 24 13

Ajánló
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Amit a tisztított vajról,
vagyis a ghee-ről tudni kell
A ghee (néha látjuk leírva „gí”-ként is) az Ayurvéda több ezer éves tradicionális gyógyszere. A legkiválóbb külső-belső olajozó élelmiszer, amely mély
felszívódásra segíti a hozzá adott fűszernövényeket is.
Többen ismerik, azonban kevesen tudják, milyen jótékony hatásai vannak.
A vaj hevítésével készül, amikor eltávolítjuk a habként a felszínére kerülő, kicsapódó fehérje tartalmát, tiszta vajzsírt
kapunk. Ez a zsír édeskés ízű, kellemesen
kenhető, sütésre, főzésre is alkalmas lesz.
Hűtőben több hétig eláll. Jól zárható
üvegben akár hűtés nélkül is tárolható –
ekkor könnyebben kenhető állagú.
Vitamin tartama igen magas: K2-, A-,
D-, E-vitaminokat, omega-3 és omega-6
zsírsavakat tartalmaz. Sütés során a tejfehérjéitől megszabadul, így laktóz- és
kazeinszegény lesz (nem garantálom a
teljes mentességet, érzékenyek óvatosan
próbálhatják kis mennyiségben, hosszabb
sütés, alapos szűrés után).
A ghee kiváló az őszi, téli hónapokban,
mert táplálja, átolajozza, belülről melegíti
a testet.
Könnyen terül, minden Dathu (testszövet) tápláléka. Mélyre viszi a hatóanyagokat. Gátolja a testben zajló gyulladásos
folyamatokat, harmonizálja a hormonháztartást, erősíti az emésztést és a felszívódást, regenerálja a gyomor és a bél nyálkahártyáját.
Belsőleg kurkumával igazi vírus-, baktérium- és gombaölő, Tulsival a tüdőlégutak védelmét szolgálja, Brahmival a
jó alvást segíti esti használatkor, illetve az

agy frissítését, a hajszálerek tisztítását.
Külsőleg masszázskezelések alapanyaga lehet. Csodálatosan ápolja a télen

kiszáradt bőrt. Gyógynövény porokkal
keverve speciális terápiás anyaggá válik,
amely mélyre viszi a hatóanyagot, gyorsítja a regenerációt. Oldja és kivezeti a
nyálkát, csillapítja az ízületi gyulladásokat
A ghee csodálatos ízű, az ételek sütésekor egy kiváló ízhatást érhetünk el vele.
Minimális mennyiség szükséges belőle!
Nincs felesleges maradék, mert felhasználhatjuk ízesítésre.
Az ayurvédikus terápiákban is kiemelt
helyet képvisel. A Pancha karma kezelések
kiváló anyaga. A nasya (terápiás orr -tisztítás) után az orrüreg esetleges kiszáradásának megelőzésére vékony rétegben,
kenéssel alkalmazzák. A basti (terápiás
vastagbél tisztítás) után nyugtató hatású
gyógynövényekkel vegyítve juttatják a
tisztított szakaszba, szintén ápoló, regeneráló, védő célzattal, kiszáradás ellen.

AYURVÉDA KONZULENS KÉPZÉS
2 féléves kurzus indul 2019. okt. 19től Budapesten
A képzés egyaránt ajánlott terapeutáknak, jóga oktatóknak, valamint önfejlesztő céllal
AYURVÉDIKUS TERÁPIÁK I-V. szint
Ayurvédikus kezelések, abhyanga
masszázs terápiák, udwarthana,
marma presszúra, szintenként felépülő kurzusok, havi rendszerességgel
Oktató: Csizmadia Ágnes (Dr. Ayu.
Phil.) ayurvéda szakértő, oktató és terapeuta
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Központ
NY.SZ.00888/2008.
Jelentkezés: www.aryan.hu
www.termeszetgyogyaszkepzws.hu
info@aryan.hu 0630/383-2023
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Így készíthetünk otthon ghee-t:

Magas falú kerámia edényben 1 kg,
lehetőleg házi, magas zsírtartalmú vajat
magas lángon felmelegítünk.
Kb. 5 perc után lejjebb vesszük a lángot,
15 perc után leszedjük a habját, 30 perc
után ismét lehabozzuk, majd még 10-15
percig sütjük, és leszűrjük.
Csizmadia Ágnes
( Dr.Ayu.Phil. )
Ayurvéda szakértő: Magyar Ayurvéda
Gyógyászati Alapítvány
Oktató,terapeuta: Aryan Tgy. Oktató és
Egészségnevelő Kp.

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

Érdekes

11 pszichológiai trükk,
amit minden sikeres ember használ
Léteznek olyan pszichológiai trükkök, amelyek tudatalatti szinten
jelen vannak minden emberben.
Segítenek, hogy leküzdjünk egy
stresszhelyzetet, hogy jó színben
tűnjünk fel egy másik ember előtt,
vagy hogy megnyugtassuk magunkat vagy másokat. Tanuld meg és alkalmazd mindet!

1. Amikor több ember egyszerre nevet, mindenki arra néz közben, aki a
legjobban tetszik neki!
Ha egy baráti társaságban valaki elsüt
egy viccet vagy felmerül egy humoros szi-

tuáció, nevetés közben mindenki arra az
emberre néz, akit a legszimpatikusabbnak tart. Teszteld le legközelebb a barátaidat, süss el néhány poént és figyelj!

2. Ha állásinterjúra mész, gondold
azt, hogy az interjúztató a barátod!
Hogy ne izgulj legközelebb egy vizsga
vagy egy állásinterjú közben, gondold
azt, hogy a veled szemben ülő személy
gyerekkori barátod, akivel évek óta nem
találkoztál. Ez segít feloldani benned a feszültséget.
3. Bármilyen információt kiszedhetsz abból a személyből, akire mereven nézel!
Nézz egyenesen a szemébe a beszélgetőpartnerednek, ha úgy gondolod, hogy
nem mond igazat vagy rejteget valamit!
Ebben a helyzetben a másik fél számára
annyira kínossá válik a csend, hogy előbb
vagy utóbb kicsúszik az igazság a száján.
4. Ha meg akarsz szabadulni egy
tárgytól, csak add oda valakinek beszélgetés közben!

Nézz egyenesen a szemébe a beszélgetőpartnerednek, ha úgy
gondolod, hogy nem mond igazat vagy rejteget valamit!
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Kérdezz meg valamit a másiktól vagy
kérd ki a véleményét. Az agya annyira el
lesz foglalva a válaszadással, hogy szinte
automata módba kapcsol a mozgása és
reflexből elvesz bármit a kezedből, amit
oda akarsz adni neki.

Érdekes
minden ember szereti önmagát. Arra figyelj, hogy ne ess túlzásokba.
9. Ha úgy érzed, valaki figyel, ásíts
egyet!
Az ásítás elképesztően fertőző. Ha úgy
érzed, valaki figyel, csak ásíts egyet és
nézz körbe, ki az, aki ugyanezt teszi. Meg
is van az utánad kémkedő illető!
10. Ha meg akarsz állítani egy vitát,
kezdj el enni valamit és állj a vitázó felek közé!

A konfliktus gyorsan kihuny, ha döntőbíróként egy szendviccsel
a kezedben állsz bele!
5. Ha ideges vagy, egyél pár falatot!
Mielőtt fontos tárgyalásra vagy eseményre mész, harapj pár falatot! Miért?
Mert így kicsit ‚becsaphatod’ az agyadat.
Stresszhelyzetben senki sem szokott enni,
így ha te ezt teszed, azt hiteted el a szürkeállományoddal, hogy nincs is stresszhelyzet.

8. Segít bizalmat építeni, ha utánozod a beszélgetőpartnered gesztusait!
Ha felveszed a beszélgetőpartnered
testhelyzetét, gesztusait vagy arckifejezéseit, könnyebben férkőzhetsz a bizalmába. Akkor is, ha ő maga ebből mit sem
vesz észre. Tudat alatt önmagát ismeri fel
benned a gesztusok által, és általában

Angolul ez az úgynevezett ‚snackman
effect’. Az evést a nyugalommal kötjük
össze tudat alatt, ezért nagyon kicsi az
esélye annak, hogy valaki rátámad olyanra, aki épp eszik. A konfliktus gyorsan kihuny, ha döntőbíróként egy szendviccsel
a kezedben állsz bele!
11. Figyelj oda, merre néznek a lábfejek a beszélgetés során
Ha a beszélgetésbe, képletesen szólva,
nem állnak be a lábfejek, akkor a partner
mihamarabb távozni szeretne a helyzetből, vagy nem szimpatikus neki valaki a
beszélgetésben. Ha valaki szimpátiából
vesz részt a párbeszédben, akkor nem
csak a törzse, hanem a cipője orra is befelé, a körbe vagy a beszélgetőpartnere
felé néz.

6. Ha szeretnél összebarátkozni valakivel, kérj el tőle valamit
Talán ezerszer alkalmaztad már észrevétlenül az alábbi trükköt: ha elkérsz valamit valakitől (valódi kérésnek kell lennie),
az illető tudat alatt eldönti, hogy szimpatikus vagy a számára, ezért segít. Így már
egyszerűbb az utána következő barátkozás is.
7. Ha ügyfélszolgálatos vagy, tegyél
a hátad mögé egy tükröt!
Emberekkel dolgozol, nap mint nap
több tucattal beszélsz? Szinte elkerülhetetlen, hogy belefuss egy-egy ideges vagy
arrogáns ügyfélbe. Egyféleképpen kordában tudod őket tartani: helyezz szemmagasságba egy tükröt a hátad mögé! Az
emberek nem szeretik magukat dühösnek látni, ezért arra törekszenek majd,
hogy a legjobb arcukat mutassák.

Ha úgy érzed, valaki figyel, csak ásíts egyet!
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Fűben-fában

Valódi pihenés és egészséges, mély alvás
a tönkölypelyva-kamilla natúrpárna segítségével!
Egy ember élete során közel 25 évet
tölt el alvással. Ugye, milyen soknak tűnik? Persze, ahogyan minden mást, a természet ezt is tökéletes rendszer szerint alkotta meg.
A pihenés fontos testnek és léleknek egyaránt, hogy a fennmaradó
60-70 évben maximálisan ki tudjuk használni az időt minden más
tevékenységre.

A könnyű elalvás és a jó minőségű,
pihentető alvás azonban sokak számára
nem egyszerű feladat. A napközben bennünket ért stressztől, feszültségtől, aggasztó gondolatoktól való megszabadulás nem megy egyik pillanatról a másikra.
Márpedig enélkül az éjszaka zaklatott
lesz, az alvás pedig nem éri el azt a fázist,
ahol a szervezet képes a regenerálódásra.
Hosszútávon ennek számos kellemetlen következményével vagyunk kénytelenek szembenézni: dekoncentráltság,
ingerlékenység, az immunrendszer legyengülése, sőt, komoly betegségek
is kialakulhatnak a huzamosabb ideig fennálló kialvatlanság állapotától. A
gyógynövények erejére azonban ilyen
esetekben is lehet számítani!

Természetes natúrpárnával
a minőségi alvásért
A természet kincsesládájában megan�nyi hasznos növény található, amelyek
hozzájárulhatnak az idegrendszer optimális működéséhez, ezzel is elősegítve a
nyugodt éjszakákat és az igazán pihentető alvást. Ezen értékes gyógynövényekből kettőt is magában rejt a tönkölypelyva-kamilla natúrpárna.
A tönkölybúzát a gabonák királyának
tartják, melyet a mondák szerint már a
Krisztus előtti negyedik évezredben is

ismert az emberiség. Manapság a reneszánszát éli, mivel nagyon egészséges,
pozitív hatással van nemcsak a testre, de
a lélekre is.
Egyre nagyobb figyelem övezi, és meglehetősen sokoldalúan használják fel a
konyhán kívül is, például pelyvájából
kényelmes párna készíthető. A tönkölypelyva magas kovasav tartalmának köszönhetően támogatja a szervezetet a
testi-lelki regenerációban, csillapítja a fej,
a nyak, a hát fájdalmát és a gerincre is jó
hatással van.
A kamilla valószínűleg senki számára
nem ismeretlen, ám azt talán kevesebben tudják, hogy tökéletes kiegészítője a
tönkölypelyvának. Segíti az elmét a megnyugvásban, ellazít, oldja a feszültséget
és a görcsöket. Megkönnyíti a légzést és
hozzásegít a pihenéshez akkor is, ha éppen légúti panaszok vagy orrdugulás miatt nyugtalan az éjszaka.

Kívül-belül természetes
A tönkölypelyva-kamilla natúrpárna magába zárja a friss búzamező illatát.
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Ha ráhajtjuk fejünket, kellemesen meleg
kisugárzása nyugtatóan ellazít, a pelyvák
halk zizegése pedig üde, nyári réteket
idéz.
E két értékes gyógynövény minden
este hozzásegít a megfelelő minőségű pihenéshez, ennek köszönhetően a másnap
reggeli ébredés és a mindennapos kihívásokkal szembeni helytállás is könnyedebbé válik!
A csupa természetes összetevőből
álló töltet ráadásul egy nagyon csinos,
vintage stílusú huzatban rejtőzik, melynek anyaga 100% pamutvászon. Így
amellett, hogy minden éjjel végigkísér a
nyugodt álmok pihentető útján, még a
hálószoba legszebb díszévé is válhat!

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

Életmód

Állandóan fáradt?

Rohanó hétköznapok és hétvégék, mikor mindent be akarunk pótolni.
Állandóan pörgünk, folyamatosan on-line vagyunk, maximálisan akarunk
teljesíteni a munkahelyünkön és otthon is. A túlfeszített napok, az állandó
stressz miatt igen gyakran érezhetjük magunkat fáradtnak, küzdhetünk az
aluszékonysággal, de a teljes kimerültség érzése sem ritka. Sokszor nem
tudunk koncentrálni a munkánkra, a sápadt bőrünk és a karikás szemünk
már szinte mindennapinak tűnik a tükörben.
De nem kell így lennie! Észre kell vennünk szervezetünk üzeneteit. Ha tudunk
annyit pihenni, mint szoktunk és az életünkben sem jelentkezett nagy változás,
nem vagyunk sokkal több erőfeszítésnek
kitéve, ennek ellenére mégis indokolatlanul fáradtak vagyunk, akár vashiány is állhat a háttérben. Egyéb tünetek, mint gyakori fejfájás, töredezett haj és körmök,
hajhullás, heves szívdobogás, berepedezett szájzug, tovább erősítheti feltételezésünket, hogy valami nincs rendben.
A vaspótlás egyik módja a jól összeállított, vegyes étrend, mely vasban gazdag
táplálékokat tartalmaz, mint húsfélék és
máj, hal, kagyló, tojás, spenót, mángold,

sóska és egyéb zöld növények, élesztő,
búzacsíra, búzakorpa, hüvelyesek (bab,
lencse, szójabab), aszalt gyümölcsök, olajos magvak (mint dió, mogyoró, mandula, tökmag), mák, szezámmag… Vannak
olyan vitaminok és nyomelemek, melyek
segíthetik, de akár gátolhatják is a vas
felszívódását ugyanúgy, mint bizonyos
ételek is gátolhatják, mint kávé, feketetea,
teljes kiőrlésű gabonák, tejtermékek.
Ha az egészséges életmód és étrend
mellett sem érzi jobban magát, ellenőriztesse vasszintjét! A vashiány egy egyszerű
vérvétellel kimutatható. Az orvosok gyógyszert, vagy jó minőségű étrend-kiegészítőket szoktak javasolni a vas pótlására.
Éljen teljes életet! Érezze jól magát!
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Termékajánló:
Floradix Kräuterblut szirup
vassal és vitaminokkal

Forgalmazó:
Sal-Bert Kft.
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Telefon: +36 517-367

Mert „az Élet él és élni akar”!

Szimbólumaink, a gyógyulás
és a gyógyítás 2. rész

„S mert hosszú volt és meredek az út,
S magányos sötét tájon vitt keresztül,
Ím dalt fakasztott ajkamon,
És lámpást adott kezembe az Úr!”
„Ne átkozd a sötétséget, gyújtsál világot!”

Kedves Olvasó!
...és ez a lámpás a tudás!
Előző cikkünkben megismertük és
megérthettük a duális világ alapvető
tulajdonságát, mely lehetővé teszi számunkra a megtapasztalást. Idézzük fel „A
megtapasztalás lehetősége a duális világban” feliratú sematikus ábránkat. A két
szemlélő azonos szempontok alapján dolgozza fel az egyetlen valóságot, a látott és
megtapasztalt világot, és mégis a megtapasztalás eredménye két világnézet lesz.
S a maga szempontja alapján mind a két
megfigyelőnek igaza van!
A szimbólumok világa hatalmas és nagyon összetett. Az ősi kultúrák a szavakkal ki nem fejezhető tudást jelenítették
meg a segítségükkel. Ha valóban el akarunk igazodni ezen a területen, akkor az
egyszerű építőelemeknél kell kezdenünk
a tanulást. A kiindulási alap az Ég, a Föld
és a homogén ősenergiából származtatott duális energia. A duális világ plusz és
a mínusz jele nem a jót és a rosszat, nem

a világosságot és annak a hiányát jelenti,
hanem pusztán a két pólust, ahol az energia folyamatosan áramlik. A Föld negatív,
az Ég pozitív és közöttük potenciálkü-

Szimbólumok
sokasága...
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lönbség, mérhető feszültség van, mely a
kiegyenlítődésre törekvés közben állandó
mozgató-, hajtóerőt jelent. Ez az áramlás
befolyásolható.

Mert „az Élet él és élni akar”!
Vizsgáljuk meg a teret és a tér változását azzal, hogy először egyszerű geometriai elemeket helyezünk bele, majd ezt
követően egyre összetettebbeket.
A Föld és az Ég között a legtermészetesebb irányultság a függőleges. Vegyünk
egy függőleges vonalat, az egyszerűség
kedvéért legyen az egy bot, jelöljünk ki
a földön egy pontot, majd szúrjuk oda a
botot.
Vegyünk most két egyenes vonalat,
vagy pontosabban vonal darabot, szakaszt, és helyezzük egymásra ezeket merőlegesen. Az eredmény egy kereszt lesz.
Itt két erővonal találkozik, egy felülről lefele, és egy balról jobbra ható. Ez a két ellentétes erőhatás együttes jelenléte adja
a küzdelem alapját. Az élet alaptörvénye
mutatkozik ebben az ellenpólusok állandó harcában, kölcsönös egymásra hatásában. De van megsemmisítő jelentése is,
ld. a mondást: arra már keresztet vethetsz.

Sematikus keresztformák

A kereszt kultúránk szerves része, de
megsemmisítő hatása kiterjedhet a karmára is! A kereszt az emberiség számára
a megváltás szimbólumává vált. A szó a
latin kínozni, cruciáre igéből származik.
A függőleges vonal a felső és az alsó
szintek kapcsolatát, a szellemi síkot, a
mindent létrehozó örök, tökéletes és
változatlan Istent jelképezi. A vízszintes
vonal pedig a földit jelképezi, az alapot,
az anyagot, a múlandót, az emberit. A
két vonal találkozási pontja pedig az
Ént, vagyis azt a pontot, ahol mindkettő
jelen van.
Íme, itt van első geometriai elemünk
a pont. Tevékenységünk útmutatója,
minden további esemény ebből indul ki.
Ez minden erőhatás kezdete. Olyan ősi
egység, melynek mozgatásával mindent
létre tudunk hozni. A pontnak még nincs
ereje, nem erővonal, hanem a szunnyadó
energiák be- vagy kilépési pontja. A lét-

A kereszt kultúránk szerves része...
kezdet szimbóluma.
Most mozgassuk folyamatosan a pontot egy képzeletbeli egyenes mentén, és

A pont, az egyenes, a bot, a mágnes és potenciál jelölés
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akkor egy egyenes „Vonalat” kapunk, amit
most a botunk reprezentál. Jelentősége
aszerint változik, hogy a térben milyen
pozíciót foglal el, és milyen irányultsággal
ruházzuk fel: felülről lefelé, alulról felfelé,
balról jobbra, jobbról balra, s természetesen lehet ferde is. Most szúrjuk le botunkat a kijelölt pontba.
A bot földdel érintkező része negatív, az
ég felé mutató másik vége pedig pozitív
töltésű lesz. Középen pedig semlegessé
válik. Hasonlóan, mint egy rúdmágnes
esetében, a két vége, északi és déli, vonz
és taszít, miközben a közepe semleges.
Botunk, azaz a „vonal” az elindult erők útját jelzi.

Mert „az Élet él és élni akar”!
szív dobogása, stb. Ezek a jegyek azért
fontosak, mert segítséget nyújtanak a
szimbólumok, hieroglifák jelentésének
helyes megfejtéséhez.
A pont után nézzünk rá a körre, mely
a határtalan teret, a korlátlan időt, gyakorlatilag a világmindenséget jelenti.
Az egységet, az egészséget, a tökéletességet, a kiteljesedett tudatot szimbolizálja. Egyrészt az abszolút semmi,
és a mindent világra hozni képes Isteni
teremtés alapmotívuma. A Buddhizmusban különösen nagy szerepe van a körnek. Minden kultúrában a szent épületek alaprajza, melyek modern változatát
a városi építészetben a központban levő
körforgalom és az ahhoz csatlakozó sugárutak jelentik.
A körről feltételezték, hogy védekezésre alkalmas. Innen eredeztethető a
biztonsági erőre utaló bekerítések, a körtáncok, a mágikus hatással rendelkező
tárgyak, gyűrűk, övek, karkötők, de még
a koszorú is. A „családi kör” is védettségre
utal, amennyiben azt jelzi, hogy az apaanya-gyerekek egysége nem támadható
meg, kapcsolatuk nem bontható fel. A
kör számtalan formában megtalálható,
gondoljunk csak a jin-jang szimbólumra.
S, ne feledkezzünk meg a kör térbeli párjáról, a gömbről sem. Például az ország
alma az uralkodó hatalmát jeleníti meg.

A tér szimbolikus jellemzői
Az irányultsághoz tatozó jelentése pedig: a balról jobbra haladó vonal a jövendőt jelenti, ellenkező irányú párja pedig a
múltat. A ferde vonalak jelentését pedig
a térben elfoglalt helye és irányuk alapján határozhatjuk meg. A tér felosztását
egy sematikus ábrán, síkban mutatjuk be.
Ahol a múlt a bal-alsó negyedben, a jövő
pedig a jobb-felső negyedben helyezkedik el.
A térbe elhelyezett vonalunk azonban
lehet egyenes, ami a szabad, gátlásmentes megvalósítást jelenti. Lehet cikkcakkos, ami arra utal, hogy az erőhatás
ellenállásba ütközik, annak megvalósulását amit képvisel,
valami akadályozza.
A hullámvonal pedig
a ritmikus változás
szimbóluma, az élet
jellemzője,
ritmusa,
ami lehet az éjszaka
és nappal változása, a

A kör az egységet, az egészséget, a tökéletességet, a kiteljesedett
tudatot szimbolizálja.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
később felfelé mutató háromszög és csúcsos ív lesz belőle. E szimbólum további
értelme attól függ, hogy milyen jelek veszik körül. A felfelé mutató háromszöget
fedezzük fel, „lássuk bele” a lótuszülésben
meditáló keleti ember alakjába. Ugyan ez
a forma jelenik meg a gúlában is.

A mágiában a tűz és a víz jelképe és a Dávid csillag
Nos, haladjunk tovább, és térjünk vissza
a vonalakhoz. Vegyünk három szakaszt,
illesszük össze a végeiknél, és így egy
háromszöget kapunk, aminek alapállása
lehet felfele és lefele mutató, majd a két
háromszöget összetolva, kapjuk a Dávid
pajzsot, vagy közismert nevén a Dávid
csillagot.
A felfelé mutató háromszög, minden
kor szimbologikájában ott szerepel, és
több értelmezését ismerjük. Ezeket leegyszerűsítve és sűrítve megkapjuk az istenség, a tűz, a levegő, a szellem, a felfelé
törekvés szimbólumát. Az alapvető erők
egyensúlyát jelképezi: anya-apa-gyerek,
múlt-jelen-jövő, test-lélek-elme. A külső
és belső templom jelképe. Jelen van a keresztény kultúra templomépítészetében.
Az Isten felé vágyakozás jelképe. A fölfelé

mutató háromszög csúcsa a szabadulás
kapuja, a szellemivé finomult anyag felső
pontja. A gótikában éli ki magát, itt jelenik
meg hatalmas erővel. Az életvidám reneszánsz azonban kicsit feledteti kerekded
dús idomaival.
Ha oldalról nézünk egy piramist, akkor itt is a felfelé mutató háromszöget
találjuk. A piramisok csodáiról számtalan
munka jelent meg, vallási, filozófiai és elméleti vonatkozásban egyaránt, de a végső magyarázatot máig sem találták meg.
Úgy tűnik, hogy ez egy megoldatlan kulcsa az ember és a kozmosz kapcsolatának.
A jelen és a közelmúlt templomformáját gyakran a négyszögletes formák
jellemzik: kocka és magasba nyúló téglaidom a csúcsok lezárása nélkül. A szögletes formák tömör realitása, szárnyalás és
hit nélkül való tárgyilagosságra utal. Majd

Ha oldalról nézünk egy piramist, akkor itt is a felfelé mutató
háromszöget találjuk.
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A lefelé mutató háromszög a felfelé
mutató ellentéte! A sátáni elv jelképe, a
föld, a víz, a sötétség, az anyagba hatolás
ördögi jele. A szellemi erők mélypontját,
aktivitásának elvesztését, megdermedését szimbolizálja. Amíg a felfele mutató
háromszög a férfi szimbóluma, a tüzet, az
életet, a harmóniát és a gazdagságot jelképezi, addig a lefele mutató háromszög
a női jelleget hordozza, az anyaföldet, a
vizet és az áldást társíthatjuk hozzá.
Ha a felfele és lefele mutató háromszöget összeillesztjük, akkor egy Dávid csillagot kapunk, melynek héber neve: Dávid pajzsa. A szimbólumnak számtalan
jelentést tulajdonítanak, többek között a
női és a férfi ősi jelképének összeolvadását, miközben az egyensúlyt és a tudást is
szimbolizálja. Bár manapság általánosan
ismert zsidó vallási jelkép, de hindu eredete is ismert. Történetének feldolgozása
akár egy külön cikket is megtöltene.
A továbbiakban csak röviden ránézünk
az egyszerűbb alakú, alapvető jelentőségű szimbólumokra. Ezeket a geometriai
formákat tovább folytathatjuk, pl. ötszög,
hatszög, hétszög, stb.
A négyzet fizikai stabilitást,
védettséget
jelent. Jelentése hordozza a négy égtájat,
és a négy évszakot is.
A négy oldala a négy
elemhez, a Tűzhöz, mint
életkedvhez, a Földhöz, mint jóléthez, a
Levegőhöz, mint életerőhöz és a Vízhez,
mint értelemhez kapcsolható. Negatív
jelentése a fantáziátlanság és a bezártság.
Az ötágú csillagnál
a négyzet 4 szimbólumához itt még hozzáadódik az Éter, mint a
felfele törekvés szimbóluma. A felfelé álló
csúcs a szellemi szintű
segítségnyújtást fejezi
ki, míg a lefele fordított csillag jelentése
negatív, a sátán, a gonoszság, és a bizonytalanság jelképe.

Mert „az Élet él és élni akar”!
A rend kedvéért és a félreértések elkerülése
végett meg kell említeni, hogy az önkényuralmi jelképek használatára vonatkozóan
a Büntető törvénykönyv 335. §-a rendelkezik,
mely szerint: „Aki horogkeresztet, SS-jelvényt,
nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vörös csillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a
köznyugalom megzavarására alkalmas –
különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti
jogát sértő – módon a) terjeszt, b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy c) közszemlére
tesz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.”
Ugyanakkor ezek a rendelkezések „az államok
hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.” Továbbá, „nem büntethető az
(1) bekezdésben meghatározott cselekmény
miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem,
illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.”
Tovább haladva, hat különleges keresztről kell még beszélnünk, ezek, a tau,
a füles, a görög, a talpas, a latin és a horogkereszt. Nézzük meg ezek eredeti forrását, és jelentését dióhéjban.
A Tau kereszt ősi
egyiptomi
szimbólum,
talán Atlantiszból származik. Jelentése, az út
jelképe, út a szellem felé
melynek forrása az ég és
a föld kölcsönhatása, a
tapasztalásból fakadó tudás. A vízszintes
vonala az eget, a függőleges szára pedig
az ég kapcsolatát szimbolizálja a földdel.
A füles kereszt (Anch):
ősi, Atlantiszból származó jelkép. Nemcsak a véges földi életet jelképezi,
hanem a halál utáni halhatatlanságot is. A hatalom és az örök élet, majd
a titkos tudományok jelképe. Viselése fokozza az életerőt, távol
tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat, valamint hosszú és boldog életet
biztosít viselőjének.
Az egyenlő szárú, vagy
görög kereszt Őskeresztény jelkép. Két szárának metszéspontja az
univerzum központja. A
kereszt összekapcsolja
a vízszintest a függőlegessel, a Földet az
Éggel, az időt az örökkel, a természetet a
természetfölöttivel.

A talpas kereszt, vagy
máltai kereszt. A széthajló
négy szár a legfontosabb
lovagi erényeket is kifejezi.
Olyanokat mint, szegénység, “sírók” vigasztalása,
szelídség, igazságra törekvés, irgalmasság, “lelki” tisztaság, békességre törekvés,
a megaláztatás elviselése.
A latin kereszt azt a
törekvést
szimbolizálja,
hogy az ember centruma
és hite a földtől elmozduljon és a szellemi szférába
emelkedjen. A négy ellenkező irányba mutató szár
konfliktust, kínt, fájdalmat,
szenvedést is szimbolizál. A fordított kereszt a sátánisták szimbóluma.
A szvasztika neve a
szanszkrit szvaszti = jólét
szóból származik. A fény,
a bő(kezű)ség, az áldás,
a szerencse, a kegyeltség
jele. Szára a négy égtájra
mutat, a horgok pedig a világegyetem
elemi teremtő- és hajtóerőit jelképezik. A
hinduknál szent jelnek számít, amit a mai
napig használnak. A forgás iránynak jelentősége van: a jobbra forgó a teremtést, a
balra forgó a rombolást szimbolizálja. A 45
fokkal elforgatott szvasztika a náci horogkereszt, a terror, a népirtás, és a fajelmélet
jelképé vált.
Most elégedjünk meg az eddig felsorolt
szimbólumokkal és az azokat jellemző információikkal. Ezt a sort még messze tovább lehetne folytatni. Akit mélyebben érdekel a téma, ezzel a kis indítással folytatni
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tudja, akár kutatási szinten is. Számukra
két könyvre hívom fel a figyelmet, melyek
címe: „100 szimbólum az Univerzum titkairól”, és „Szent szimbólumok, népek, vallások,
misztériumok.”
A szimbólumokkal való gyógyítást ősidők óta alkalmazza az emberiség, nyomai
minden kontinensen megtalálhatók. Feltételezhetjük, hogy az emberiség legrégebbi tudásáról van szó. Feltárását, és hatékonyságának bizonyításához a jelenlegi
technológiai szinten álló biofizikai és informatikai kutatásokra van szükség. Mivel ez
manapság már rendelkezésre áll, ez a téma
ismét előtérbe került. A folytatásban ezt
fogjuk körbe járni.
Kedves Olvasó! Bátran bóklásszál a
szimbólumok jelentései között. Ha alkalmad van, tekints fel a csillagos égboltra,
és csodálkozz... Ha a civilizált városok fényei nem homályosítják el látásodat, és az
égboltot, a csodák világa tárulhat eléd!
„Időtlen idők óta él az emberekben az elképzelés egy vagy több Felsőbbrendű Lényről és a Túlvilágról. Csak a ma embere hiszi,
hogy meg tud lenni ezek nélkül is.” C. G. Jung.
		
Folytatjuk
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Életmód

Ragyogó bőr, dús haj, egészséges köröm
Az embert először külseje alapján ítéli meg a környezete. Az első benyomást az öltözékünk mellett bőrünk, hajunk és körmeink ápoltsága határozza meg. Ennek különös jelentősége van, mert külsőnk, belső állapotunk tükreként, vitalitást,
életörömöt, fiatalságot sugározhat. A bőr nemcsak a lélek tükre, hanem - bár meglepő - 15%-os súlyrészével az emberi test
legnagyobb szerve is. A bőr – haj – köröm állapotát a szervezetünket érő valamennyi pozitív és negatív hatás együttesen
befolyásolja, ezért különösen fontos gondos ápolásuk.
A környezeti hatások, mint az erős UVsugárzás, az egyre gyakoribb extrém hőmérséklet, a száraz szobalevegő, a levegőszennyeződés közvetlenül kívülről, míg a
különböző anyagcsere-zavarok, a folyamatos stressz, a dohányzás és az egészségtelen
táplálkozás belülről károsítják a bőrt, a hajat
és a körmöket. Hosszabb távon ezek igazi
szépséggyilkosok. Bőrünk szárazzá, érzékennyé válhat, könnyebben ráncosodik,
hajunk elveszíti fényét, töredezik, lassabban
nő, sőt hullani kezd, a körmeink gyengék és
sérülékenyek lesznek, könnyen letörnek.
Hogyan lehet megelőzni a bőr,
a haj és a körmök elhasználódását?
Naponta használjuk arckrémünket,
kézkrémünket, testápolónkat, kedvenc
samponunkat, ápoló hajbalzsamunkat…

Kevesek gondolnak azonban arra, hogy
bőrünket, hajunkat és a körmeinket belülről is lehet kényeztetni olyan anyagokkal,
melyeket a szervezetünk önmagától nem
képes előállítani.
A Dr. Böhm Bőr Haj Köröm étrendkiegészítő tabletta szépségformulája
a szépségünket belülről táplálja. Nem
tartalmaz laktózt, élesztőt, glutént, sőt
vegetáriánusok is szedhetik. Összetétele
nem B-vitamin alapú, így nem fokozza
az éhségérzetet, komplex hatóanyagkombinációja hozzájárul a bőr, a haj és
a köröm egészségéhez. A magas dózisú
kovaföld és aranyköles értékes szilíciumforrás, mely a dús haj és az egészséges köröm fontos alkotóeleme. A pantoténsav, a
biotin, a metilsulfonilmetán (MSM), a vas
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és a cink, ill. a réz és a szelén nyomelemei
védő hatással lehetnek a bőrre, a hajra,
valamint a körmökre, ellenálló képességüket növelhetik a károsító hatásokkal
szemben, segítik megújulásukat, ezáltal
külsőnket pozitívan befolyásolhatják.
Ezekkel a hatóanyagokkal azonnal nem
érünk el látható eredményt, a „szépségvitaminokat” javasolt kúraszerűen, legalább
3 hónapig alkalmazni.
Dr. Böhm Bőr Haj Köröm tabletta a
belülről fakadó természetes szépségért!
Keresse a gyógyszertárban!
www.volmix.hu

Ajánló
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Sütőtök, az őszi esték
megfűszerezője
Amikor beköszönt az ősz, a hideg,
nyirkos idővel a megbetegedések
időszaka is megjelenik. A hirtelen
változó időjárás megterheli a szervezetünket és sokkal fáradékonyabbak, a betegségekkel szemben kevésbé ellenállóak leszünk, ami kihat
a teljesítményképességünkre is.
Szerencsére ebben az évszakban is sokféle tápláló, egészséges zöldség és gyümölcs terem, amelyek olyan enzimeket és
tápanyagokat tartalmaznak, amelyekre a
szervezetünknek szüksége van, és kön�nyen hasznosítani tud. Érdemes kihasználni az ősz terméseit és feltölteni vitaminraktárainkat, amelyekkel megelőzhetjük
a betegségeket és jó szolgálatot tehetnek
az egyre közeledő fagyos időben is.
A téli időszakban kiemelkedő fontosságú a sütőtök, amely szerencsére szeptembertől egészen januárig rendelkezésünkre
áll. Ma már egyre több tökfajta jelenik meg
hazánkban is, ezek közül van olyan, amit
sokan csak dísztökként azonosítanak, és
nem is sejtik milyen értékes zöldség: nem
csak finom, laktató, hanem szépít és gyógyít is. Ilyen például a rendkívül zamatos
Hokkaido tök, aminek nem csak a húsa, de
a héja is ehető. Alacsony kalória- és magas
rosttartalma miatt tökéletesen beilleszthető a fogyókúrás étrendbe. Felhasználási
lehetősége sokrétű: készíthetünk belőle
krémlevest, pürét, krémet, bébiételt, des�szertet, sőt még a vajat is helyettesíthetjük
vele. A sütőtök és a tökmag számtalan fontos tápanyagot tartalmaz amellett, hogy a
család számára is szórakozást nyújt, gondoljunk csak a töklámpásokra, vagy a filmnézés közbeni ropogtatnivalóra.
Narancssárga színű húsa jelzi, hogy
gazdag béta-karotinban, tartalmaz magnéziumot, cinket, vasat, illetve A-, B- és
C-vitaminokat. A C-vitamin támogatja az
immunrendszert, így könnyebben elke-

rülhetjük a náthás, meghűléses megbetegedéseket. Magas kálium tartalma miatt
jótékony hatással van a vérnyomásra, valamint kiválóan serkenti a veseműködést.
A sütőtök ezen kívül gyulladáscsökkentő,
régen borogatásra is használták. Természetes szépítőszer, bőrpanaszok – főleg
pattanások - ellen is javallott. Készíthetünk belőle csodás arcpakolást, amitől
bőrünk felfrissül és hidratált lesz. Természetesen a tökmagnak is magas az antioxidáns tartalma és nagyon sok fehérjét
tartalmaz. Ráadásul növényi tejhelyettesítő is készíthető belőle, amely a tökmagolajhoz hasonlóan zöld színű lesz.

Sütőtök krémleves
A hideg időben jól esik a forró krémleves, amely testünket, lelkünket felmelegíti. A sütőtök krémleves már-már
klasszikus ételnek számít hazánkban is,
amelyet kedvünkre variálhatunk: remekül illik hozzá a szerecsendió, de tehetünk
bele gyömbért, répát is. Nagyon egyszerű
elkészíteni, különösen akkor ha Vegital
növényi italkészítőben készítjük el.
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A sütőtököt csak meg kell sütni: a hagyományos tököt körülbelül 1 óra alatt
200°C-os sütőben, a Hokkaido töknek
akár 30-40 perc is elég attól függően,
milyen vastagságú a húsa. Ha kihűlt, felkockázzuk, majd a többi alapanyaggal
és fűszerrel együtt a készülék tartályába
tesszük és indíthatjuk is a krémleves programot. Körülbelül 30 perc múlva már fogyaszthatjuk is az illatozó sütőtök krémlevest, amelyet tökmaggal díszíthetünk és
növényi „tejszínnel” bolondíthatunk meg.
A Vegital készülékeivel készíthetünk
tej- és tejszín-helyettesítő italokat, krémleveseket, püréket, krémeket, bébiételeket, valamint smoothie-kat, turmixokat,
de egyes modellek alkalmasak darabos
levesek ételek főzésére is. Ezekhez pedig a már jól bevált receptek és maguk
a készülékek is egyaránt megtalálhatók a
Vegital honlapján és Facebook oldalán:

www.vegital.hu

www.facebook.com/vegital.tejmentesital

Életmód

TELJES ÉRTÉKŰ ÉTREND-KIEGÉSZÍTÉS
az eleven és mozgékony
KAMASZOKNAK
Mennyire figyel gyermekei
táplálkozási szokásaira?
A kamaszok állandó mozgásban vannak az iskolában és azon kívül is, sportolnak, miközben el kell végezniük a házi
feladatukat, eleget kell tenniük az otthoni
követelményeknek, be kell illeszkedniük a család mindennapjaiba. Mindez sok
odafigyeléssel jár, és pontosan ebben az
időszakban hajlamosak rossz szokásokat
felvenni, pl. kihagyják a reggelit vagy az
ebédet, rászoknak a gyors ételekre, vagy
ami még ennél is rosszabb, cukorban, nátriumban és telített zsírokban bővelkedő
snacket kezdenek el fogyasztani.
A szülők feladata a helyes étkezési szokások felé való terelés, az ételekhez való
helyes hozzáállás kialakítása a gyermekekben, és az hogy ösztönözzék a tápanyagban gazdag, teljes értékű ételek
fogyasztását.

Mitől lesz tápláló egy reggeli?
Az University of Missouri Columbia kutatói szerint a magasabb fehérjetartalom.
Számos tanulmány azt igazolja, hogy a
napi rendszeres étkezésnek fontos szerepe van az elhízás megelőzésében. Ennek
ellenére a gyermekek 60%-a nem reggelizik. A kutatók megvizsgálták azt is, hogyan reagálnak az elhízásért felelős gének a napi gyakori étkezésre, főleg azokra
a markerekre koncentráltak, melyek beindíthatják az elhízást. Azt tapasztalták,
hogy a napi többszöri étkezés csökkenti
a testtömeg növekedési effektust, amit
ezek a genetikai változások idéznek elő.
Azt is tapasztalták, hogy a reggeli kihagyása súlygyarapodást és a has átmérőjének növekedését vonja maga után.

Miért különleges a NeoLIfe
Shake?
Egy teljes tápanyagforrást kínálunk, egy
ideális fehérjeforrást napi fogyasztásra:
• Ízletes, tápláló, hozzájárul a kiegyen-

súlyozott anyagcseréhez.
• Ellenőrzött, glikémiás válaszreakción
alapuló technológia alapján készült.
• Biológiailag teljes értékű: tartalmazza
mind a 22 aminosavat, beleértve a 9 es�szenciálist is.
• Gazdag rostforrás: 5 g adagonként.
• Többféle rostot tartalmaz: elősegíti a
teltségérzet kialakulását.
• Három ízben kapható: vanília, csokoládé és erdei gyümölcs.
• Csak 150 kalória.

Neo Life Shake kiváló a sportolóknak is!
Semmi kétség afelől, hogy a testmozgásban az izmok nagyon fontos szerepet
töltenek be. Az izomösszehúzódásnak köszönhetően tudunk futni, emelni, dobni,
mászni és minden más mozgást végezni.
Az izmok állandó átalakuláson mennek
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át (a benne lévő fehérjék újraképződnek)
a nap minden percében. Ezért nagyon
fontos hogyan építjük, erősítjük és tartjuk fenn izmainkat, kiemelkedően fontos
a megfelelő időben a megfelelő fehérje
mennyiség bevitele.
Testmozgást nem végzők esetében az
ajánlott napi bevitel (RDA) 0.8-1.0 g/kg,
ami elegendő, ellenben az erős terhelés
alatt lévő sportolóknak ennél többre van
szüksége: 1.2-1.7 g/kg/nap. Ezért a sportolóknak megbízható forrásból származó
jó minőségű fehérjét kell fogyasztaniuk
azért, hogy az elvárt szinten tudjanak teljesíteni.
Részletekért hívjon bizalommal,
vagy keresse fel honlapomat:
Király Vilma:
+36 20 9469793
www.energia-vitalitas.hu

Életmód

Rostbevitel okosan a kávé szerelmeseinek
A modern orvostudomány bebizonyította, hogy a vastagbél különböző betegségeinek kialakulásában az egyik fő tényező a rostszegény táplálkozás. A rostnak önmagában szinte semmilyen tápértéke nincs, mégis fontos szerepet játszik az egészségmegőrzésben. A rostos élelmiszerek alapvető D-vitamin-forrásunkat jelentik, többségükben található A- és E-vitamin, sőt életfontosságú nyomelemek is. Ezek az életfontosságú nyomelemek gátolják a rosszindulatú folyamatokat, és segítik azok megelőzését.

A rostokról általában

A rosthiány cukorbetegséggel, szívbetegségekkel, emésztési panaszokkal, aranyérrel
függhet össze. Az emészthető rostban gazdag étrend csökkenti a szervezet inzulinszükségletét, és előnyös a cukorbetegeknek,
mivel lassítja a cukor felszívódását a bélből.
Az emészthető rost a növényi sejtek és
sejtfalak alkotóeleme, amelyek a vízben
megduzzadnak. Ezeket a vastagbélben található baktériumok lebontják. Az emészthetetlen rost – mely a gabonaszemekben is
megtalálható – megköti a vizet, de nem duzzad meg. Megemésztetlenül halad át a beleken, nem szívódik fel, és a szervezet enzimjei
sem bontják le.
A vízben nem oldódó rostokat a természet „seprőjének” nevezhetjük. Csökkentve
a táplálék áthaladási idejét, kevesebb méreganyag felszívódására adnak lehetőséget,
mintegy kisöpörve azokat.
A vízoldékony növényi rostok állaga zselé-

szerű, ezek az emésztőrendszerben megkötik a koleszterint, így az nem tud felszívódni.
A vízoldékony rostok az emésztést is javíthatják, így kiegyensúlyozott vízfogyasztás mellett ez a típus tökéletes lehet mindazoknak,
akik a napi kávézással együtt a rostgazdag
étrendjüket is színesítenék.
Vélekedések szerint a rost segít a fogyni
vágyóknak is, miután a gyomorban teltségérzetet vált ki, és csökkenti az étvágyat, lassítja a gyomorürülést is, melynek során a félig
megemésztett étel elhagyja a gyomrot.

és szemünket, csökkentve a szabadgyökök
termelődését, és mérsékelheti a ráncok, foltok és egyéb bőrhibák kialakulását.
A MAKKA Rost kávé továbbá, koffein tartalmának köszönhetően segíthet megelőzni
a szív- és érrendszeri betegségeket, illetve
hozzájárulhat a testsúlyvesztéshez zsírégető
hatásával.

A MAKKA Okos Kávéiról érdeklődjön
bővebben a vitalvar.hu oldalon

Makka Rost kávé,
zöldkávé kivonattal

A Makka Rost kávé egy olyan okos termék, amely vízoldékony rostot (Fibersol-2),
emellett zöld kávé kivonatot is tartalmaz.
Így rendszeres fogyasztásával egyrészt biztosítható a vízoldékony rostbevitel, másrészt
érvényesülhet a klorongénsav antioxidáns
hatása is. Utóbbi segíthet megóvni bőrünket
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Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu www.vitalvar.hu
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Környezetvédelem

Hulladékmentes háztartás
a gyakorlatban
Napjainkban egyre többet olvasunk a temérdek szemét okozta problémákról. Szinte napi szintű téma lett a
közösségi oldalakon a kezelhetetlen mennyiségű hulladék, amelyet nap mint nap előállítunk. Valamit lépnünk kell, de vajon van a hétköznapokban is élhető megoldás? Az alábbiakban kategorizálva és pontokba
szedve szemléltetjük, hogy van!

Bevásárlás

• Ha teheted, áruházak helyett vásárolj
piacon és helyi üzletekben!
• Mindig legyen nálad saját szatyor
vagy kosár!
• Zacskók helyett hálós zsákokba tedd
a pékárut, a zöldségeket és a gyümölcsöket!
• Vásárolj csomagolásmentes / nagy kiszerelésű termékeket!

Takarítás

• Takaríts ecettel, szódabikarbónával és
citromsavval!
• Használj környezetbarát takarítóeszközöket!

Tisztálkodás

• Használj bambusz fogkefét!
• Szerezz be fürdésre és hajmosásra is
alkalmas szappanokat!
• Vegyél nagy kiszerelésben fogport!
• Készíts / szerezz be pamut arctisztító
korongokat!

Fogyasztás

• Minimalizáld / csökkentsd az állati
eredetű termékek fogyasztását!
• Főként szezonális zöldségeket és gyümölcsöket fogyassz!
• Mindenből csak annyit vásárolj,
amennyit el is fogyasztasz!
• Palackos víz helyett fogyassz szűrt
vizet!

Ruházkodás

• Ha ragaszkodsz az új ruhákhoz, vegyél jó minőségű, jól kombinálható darabokat!
• A már nem használt ruháidat adományozd el, add el vagy alakítsd át!

www.rawsy.hu
Tel.: +36-30-7223991
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 146. rész

I

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

Időskori problémák megelőzése és gyógyítása 1. rész
Az öregedés vizsgálata viszonylag új keletű: gerontológia néven 1903-tól tekinthető önálló tudományágnak, születése
Ilja Iljics Mecsnyikov orosz biológus nevéhez köthető. Megfigyelési körébe tartozik
az emberen kívül a növény- és az állatvilág öregedési folyamata is. A kutatók eleinte a biológiai és élettani szempontokat
vizsgálták, a mai vizsgálatok azonban már
kiterjednek a lelki és szociális háttérre is. A
speciálisan az időskori betegségek kialakulásával és kezelésével foglalkozó terület
geriátria néven a későbbiek során a gyógyításban is megjelent.
Viszonylag pontosan meg lehet határozni egy növény életkorát, melyre legismertebb példa a fák évgyűrűi. Állatoknál
ez már nehezebb kérdés, egyes fajoknál
a fogak vagy a szarv utalhat rá. Érdekes
megfigyelés, hogy bálnáknál a fülzsír
mennyiségéből lehet következtetni a korukra. Az embernél ugyanakkor szinte lehetetlen az életkort külső jegyek alapján
megállapítani. Ennek az az oka, hogy az
ember esetében nem csupán egy, hanem
három életkorról beszélhetünk. A naptár szerinti kor a születés óta eltelt időt
jelenti. Eltérő módon öregszünk, és ezt
sok tényező befolyásolja a genetikától az
életmódig, ezért beszélhetünk biológiai
korról is. A harmadik emberi életkor pedig a pszichológiai kor, amit az határoz
meg, hogy az ember mennyi idősnek érzi
magát.

Az idősödés jelei a civilizációban
A mai nyugati társadalmakban sok
változás megfigyelhető az életkor
előrehaladtával. Az ember először a szemmel jól látható változásokat, az öregedés
külső jeleit veszi észre magán. Már a harmincas évek elejétől fokozatosan csökken a testmagasság. A megfigyelések
szerint évente mintegy 1,5 milliméterrel

leszünk alacsonyabbak, vagyis az ember
50 éves korára mintegy 3 centiméterrel
alacsonyabb, mint ifjan. Átalakul továbbá
a fiatalkori testalkat: a törzs kiszélesedik,
a végtagok elvékonyodnak. A bőr veszít
rugalmasságából, egyre több ránc jelenik
meg rajta. Fokozatosan csökken az izomzat és a csontok tömege, romlik a fizikai
aktivitás és az erőnlét. Szélsőséges esetben
csontritkulás is kialakulhat. Ha ehhez még
társul a reakcióidő növekedése és a reflexek romlása, az egyre inkább behúzódásra
és passzivitásra kényszerítheti az embert.
Az idő előrehaladtával egyre több életfontosságú szerv működésében is változás következik be, például növekszik a
szív falvastagsága, vagy csökken a tüdő
kapacitása, ami a mindennapi életvitelben
is tüneteket okozhat. Az anyagcsere hatásfoka is romlik, melynek következtében
növekszik a vérben a koleszterinszint és
ingadozóvá válik a vércukorszint. Megfigyelhető még időskorban az érzékszervek, különösen a látás, a hallás és a szaglás
romlása, valamint a szexuális aktivitás lecsökkenése. Az idősödő személyek sokszor
méltóságvesztésként élik meg a rövidtávú
memória gyengülését.
Az 1958 óta zajló, úgynevezett baltimori
öregedési felmérés számos betegségről állítja, hogy a 65 éves kor fölöttiek körében
gyakran fordulnak elő. Ezek a következők:
ízületi gyulladás, magas vérnyomás, szívbetegségek, szürkehályog, tüdőtágulat,
agyérbetegségek, székrekedés, csont- és
porcrendellenességek.
A gerontológia megközelítése szerint
vannak időskori betegségek, mint például az érelmeszesedés, és vannak normális életkori változások, amilyen például
az erőnlét csökkenése, a látás romlása,
vagy hölgyeknél a peteérés megszűnése.
A természetgyógyászat szerint azonban
ez utóbbiak is természetellenes folyamatok, a természetellenes életmód és
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a helytelen étrend következményei. A
kultúrantropológusok szerint például a
nők a természeti népeknél életük végéig
menstruálnak. Sőt, bizonyos feltételezések
szerint éppen ezáltal hosszabb az átlagéletkoruk, mint a férfiaké, mert a menstruáció révén sok méreganyagtól képes megszabadulni a szervezet.
Annak ellenére, hogy az időskori elváltozások bizonyos folyamataira vannak elméletek, a tudomány mind a mai napig nem
tudja megválaszolni, hogy miért öregszik
az ember, így az a kérdés is nyitott maradt,
hogy az öregedés vajon betegség vagy
természetes folyamat.

Az öregedést gyorsító tényezők
A WHO (Egészségügyi Világszervezet)
1963-ban tartott konferenciáján 8 pontban foglalta össze, hogy a gerontológiai
kutatások alapján melyek az öregedést
gyorsító tényezők.
1. Pszichés traumák és stressz
Stresszhatás alatt a szervezet a regeneráció helyett a küzdelmet vagy a menekülést szolgálja. Korunkban sajnos nagyon
széles a lelki terheket jelentő állapotok
palettája. Idetartozik minden depresszív
állapot és tehetetlenségérzet, a magány,
az érzések kifejezésére való képtelenség,
a panaszkodás és az elégedetlenségérzet.
A pénzügyi problémák miatti egzisztenciális szorongás is stresszt okoz. Elősegíti
az öregedést, ha az ember képtelennek
érzi magát önmaga megváltoztatására,
ugyanakkor a folytonos önbírálat, mások
kritizálása, az ingerlékenység is ide vezet.
2. Többszöri gyermekszülés
Már az ókori egészségmegőrző rendszerek is leírták azt a megfigyelést, hogy
a többszöri várandósság kihordása és
a szülés sok életenergiát (csít) von el az

Öngyógyítás abc-je
anyától, és ezáltal gyorsítja az öregedés
folyamatát.
3. Hosszan tartó alváshiány
Kialvatlanság létrejöhet a túlterhelés,
túlvállalás miatt, például ha valaki heti 40
óránál többet dolgozik. Manapság azonban fontos szót ejteni a késő éjszakába
nyúló passzív kikapcsolódási formák (tévénézés, számítógépezés) kimerítő hatásáról is. Ugyanakkor a pihenésre és az
alvásra való képtelenség, a felszínes alvás
vagy a gyakori éjszakai ébredés is az okok
között szerepel.
4. Helytelen táplálkozás
Mennyiségi szempontból a fejlett országokban a mértéktelen kalóriabevitel
okoz problémát, melynek megbetegítő,
ezáltal öregedést gyorsító szerepét fontos észben tartani. Ugyanilyen fontos a
minőségi szempontból helytelen táplálkozás is. Ilyen a túlzott fehérjefogyasztás,
ami az emésztetlen fehérje rothadásán át
öregedést okozó szabad gyököket képez.
A mértéktelen cukor- és sófogyasztás az
elsalakosodás, elmérgeződés révén vezethet különféle betegségekhez. Az is prob-

lémát jelent, ha kevés a szabad gyököket
semlegesítő antioxidánsokat tartalmazó
természetes szénhidrátok, vagyis a gabona, a nyers zöldség és gyümölcs fogyasztása a mindennapokban.
5. Mozgáshiány és túlzott fizikai aktivitás
A megfigyelések szerint a mozgás terén is életenergiát von el a szervezettől a
kiegyensúlyozottságtól való hosszú távú
eltérés. Túl kevés mozgás mellett egyes
betegségek, például magas vérnyomás
vagy cukorbetegség kialakulására van nagyobb esély, ugyanakkor az is tény, hogy
az élsportolók átlagéletkora pár évvel alacsonyabb az átlagosnál.
6. Extrém környezeti hatások
Az urbanizálódott ember természettől
elszakadt életmódja már önmagában káros hatást gyakorol a testre és a lélekre.
7. Stimulálók hatása
Az alkohol, a cigaretta, a drogok, a kávé,
a csokoládé „felpörgetik” az embert, és
számtalan testi-lelki betegségen át mintegy elégetik az életenergiáját.
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8. Különféle kémiai anyagok, a röntgensugárzás
A levegő- és talajszennyezés, bizonyos
élelmiszerek és kozmetikumok révén testünkbe kerülő anyagok hatása nyomot
hagy egészségünkön.
Az ember tudattal és öntudattal rendelkező lény, éppen ezért fontos, hogy
mit gondol az öregedésről és a halálról.
Az öregedést először a hozzáállásban
kell legyőzni. Ilyen szempontból nézve
a társadalmi konvenciók túlzott tiszteletben tartása, a gondolkodásmód merevvé
válása, a jelen elől való elzárkózás és a magánytól való félelem is akadályt jelent a
fiatalság megőrzésében. Ebben az alábbi
megerősítés is segíthet: „Életem minden
szakaszában szeretem és elfogadom
magam. Az életben minden pillanat
tökéletes.”
A cikk második részében az öregedés
legyőzéséhez adunk további kulcsokat.
Folytatás következik
Váradi Tibor és a Napfényes
Gyógyközpont munkatársai

Ajánló
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Az érelmeszesedés alattomos betegség
- mert eleinte tünetmentes Az érelmeszesedés (ateroszklerózis) olyan folyamat, amely során az egészségesen rugalmas verőerek (artériák) sima érbelhártyája alatt először kásaszerű anyag (ateróma) jelenik meg, amely - kalcium-lerakódás következtében - megkeményedik, ún. meszes plakkokat hozva létre. Ezek a plakkok
csökkentik a verőerek rugalmasságát, és akadályozzák a tápanyagok és az
oxigén szervekhez való eljuttatását.

Mi a Serrapeptase?
Szerrapeptáz enzim 60db tabletta (Ultra Erős)

A folyamat három lépcsőre osztható fel:
1. Zsírlerakódás
Az artéria belső falának károsodása miatt
lipoprotein molekulák halmozódnak fel az
érfal felső rétege alatt. Az artéria károsodása
csekély mértékű, ami a véráramlást gyakorlatilag nem befolyásolja.
2. Lágy plakk
A plakk helyén bekövetkező ismételt
sérülések hatására az artériafal középső
rétege megvastagszik. Koleszterin, zsírok,
kötőszövet és vérből származó anyagok
lerakódása leszűkíti az ércsatornát, gátolva
ezzel a vér áramlását.
3. Kemény plakk
Az érfal mindhárom rétege érintett, az ér
csaknem teljesen elzáródik.
Az érelmeszesedés tünetei
Az érelmeszesedés tünetei attól függnek,
hogy a szervezet mely részének verőerei
érintettek. Ha a koszorúerek, koszorúérgörcs jelentkezhet. Típusos esetben a szegycsont mögött vagy a szívtájékon érezhető
szorító-nyomó jellegű fájdalom tapasztalható, mely a felhasba, a fogakba, a hátba, a
bal karba sugárzik, pihenésre enyhül, terhelésre, stressz-szituációra fokozódik.
Súlyos esetben szívinfarktus alakulhat ki
nem szűnő koszorúér-görccsel, hányingerrel, hányással, halálfélelemmel. A szívinfarktus az esetek egy részében hirtelen szívhalálhoz vezet.
Ha az agyi verőerek érintettek a meszesedésben, fokozatos szellemi leépülés, heveny formában agylágyulás (agyi infarktus,
stroke) jelentkezhet, mely féloldali bénulást
hagyhat maga után.
Amennyiben a végtagok verőerei károsodnak, egyre kisebb testmozgás esetén
jelentkező terhelési, pihenésre szűnő fáj-

dalom jelentkezhet, később az érintett végtagrészek elhalhatnak, mely amputációs
megoldást igényel.
Ha a beleket ellátó verőerek esetében
jelentkezik az érelmeszesedés, kezdetben
étkezésre jelentkező görcsös hasi fájdalom
tapasztalható, később a bél adott szakasza
elhal, kilyukad, hashártyagyulladást eredményezve.
Ha a veseverőerek területét érinti az érszűkület, a veseműködés beszűkül. Az érelmeszesedés a verőerek falának zsákszerű
kiöblösödését is okozhatja.
Mit jelent a trombózis kifejezés?
Thrombosis a vérrög orvosi megnevezése, amely a véralvadás, vérzéscsillapítás
részeként érsérülést követően keletkezik.
Koszorúérbetegségben a vérrög nem külső
sérülést követő természetes folyamat eredményeként keletkezik, hanem az artériafal
belső rétegének károsodása miatt, amelyet
a zsíros lerakódás (atheroma) okoz.
Egészséges állapotban az artéria belső
rétege sima, amikor viszont atheroma képződik rajta, elveszíti ezt a tulajdonságát, sőt
a kiemelkedő plakk fel is repedhet. Ilyenkor
véralvadást segítő sejtek (vérlemezkék) tapadnak a repedéshez, hogy lezárják. Ha az
ér nincs túlságosan leszűkülve, nem történik egészségkárosodás. Ha súlyos szűkület
áll fenn, már kisméretű vérrög is komolyan
akadályozhatja a véráramlást.
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A serrapeptáz enzimet eredetileg a selyemhernyó bélcsatornájában lévő baktérium állítja elő, hogy megeméssze a
bábot. Ma már növényi enzimek erjedése
folyamán laboratóriumokban gyártják.
Ez a természetes növényi alapú enzim
Dr. Hans Nieper, az ismert német orvosprofesszor és más kutató orvosok szerint
feldarabolja, lebontja, felemészti a
halott szöveteket, zsírlerakódásokat,
vérrögöket, cisztákat (beleértve a petefészek cisztákat) és ér (artériás) plakkokat
a gyulladásos folyamatok minden formájánál. Koszorúér-betegségben szenvedő
pácienseknél érszűkület gyógyítására és
az érplakk eltávolítására alkalmazzák a
serrapeptázt. A gyulladás csökkentésén kívül az egyik nagy előnye, hogy
enyhíti a fájdalmat, duzzanatokat. A
serrapeptáz alkalmas a krónikus orrmelléküreg-gyulladás kezelésére, a váladék
hörgőkből történő kiválasztására (mivel
feloldja a nyálka fehérjéit ezért hatékony
mukolitikum), de jól kezeli a ficamot, az
ínszakadást és más baleseti sérüléseket,
a duzzanatokat, valamint a műtét utáni
gyulladásokat is.

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

Környezetünk

A láthatatlan veszély, ami minket körülvesz
Sokszor elaltatja az éberségünket, amikor valamit
nem érzékelünk, nem tudunk róla, vagy akár nem hiszünk benne. Főképpen az utóbbi 30-40 évben a számítástechnika és az elektronika fejlődésével rendkívül
sok új, jól és örömmel használható készülék, berendezés került a kezünkbe, környezetünkbe! Ezek nagy része vezeték nélküli kommunikációt használ, amely azt
a teret terheli meg, amelyben élünk, dolgozunk, alszunk! Tudnunk kell róla, hogy a káros hatások ellen
védekezhetünk, sőt felelősséggel ezt tennünk is kell!

„Elektromos és mágneses mezők által
keltett, mesterséges sugárzásról van szó,
amely pulzáló elektromágneses hatással
bír. Ez a típusú sugárzás a természetben
csekély mértékben fordul elő, ezért az élővilág – beleértve az embert is -, nem képes
alkalmazkodni hozzá megfelelően.
Az elektromosság széles körű gyakorlati
alkalmazásával a mindennapok során folyamatosan növekszik a környezeti terheltség:
az elmúlt 50-100 évet figyelembe véve több
ezerszeresére emelkedett. Az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Igazgatóság rendelkezésre álló adatai alapján, az eddigi tendenciákat figyelembe véve
arra kell számítani, hogy ez a terheltség a
jövőben még hatványozottabban fog növekedni a munkahelyi és otthoni környezetben egyaránt.
Napjainkra független kutatóintézetek által végzett megfigyelések és kutatások már
többszörösen bizonyították, valamint tudományos szakterületeken is vitathatatlanul
elismert, hogy a mindennapjainkban fellépő elektromágneses mezők az élő testben
egy sor biológiai effektust okoznak, melyek
részben egészségügyi károsodásokat is jelenthetnek.
A fő kérdések témakörében a daganattal való közvetlen ok-okozati összefüggés
pl: leukémia és a rákbetegségek kialakulása
mellett megjelentek a hormonháztartásban
okozott kedvezőtlen hatások is. Különösen
az északi országokban végzett kutatások és
gyakorlat szerint sokkal nagyobb figyelmet
kell szentelni a biológusok által megfogalmazott rendkívül erős és sokirányú, ártó egészségügyi kihatások csökkentésére, amelyek
napjainkban még nem kapnak kellő figyelmet (elektromágneses túlérzékenység).

A gyermekeket és a magzatokat fokozottan védenünk kell a káros
sugárzásoktól, mert a fejlődésben lévő szervezetre, sejtekre fokozottan
veszélyes lehet!

Általános hatások

Minden élőlényt elektromos és mágneses jelek vezérelnek, melyekből mi a legkevesebbet érzékeljük, a legtöbb jel a tudat
alatt a sejtek szintjén kerül „feldolgozásra”,
tudati ráhatásunk erre nincs, mint ahogy az
ártó sugárzásokat sem érzékeljük, melyek
hatásait ugyanúgy tudat alatt dolgozzuk fel.
Az érzékelés hiánya miatt még a hosszú
időszak alatt bekövetkezett egészségkárosodás valós okait is csak alig lehet összefüggésbe hozni. Ha valaki például nekiszalad egy üvegajtónak és megsérül, azonnal
tiszta, hogy mi az oka a sérülésnek, annak
ellenére, hogy korábban a sérülés forrását
nem látta. Amennyiben az emberi szervezetre, időben elosztva, hosszú éveken
keresztül hat egy ártó tényező, akkor a legtöbb esetben hiányzik a betegség direkt
forrása és oka.
„…Egyre több jel utal arra, az elektroszmog
és egyéb káros sugárzások ártalmas hatást
gyakorolhatnak az emberre és a természet
egészére - rövid és hosszú távon egyaránt.
Ezért egyre több orvos óvja pácienseit az
elektromágneses környezeti hatásoktól, mivel a rendelkezésre álló adatok és vizsgálati
eredmények alapján sokan felhívják a lakosság figyelmét a tudatos elsődleges megelőzésre, a lehetséges védelmi eszközök prevenciós alkalmazásával.”
Részlet Erdei Edit Professzoras�szony tanulmányából, amelyet a www.
sugarzaspajzs.hu oldalon teljes terjedelmében elolvashat.
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Az E-SZMOG SHIELD, személyi védelem a káros hatású mikro-elektromágneses mezők csökkentésére szolgál.
Ez a 3 cm átmérőjű speciális ötvözet nem csak a mobiltelefonunk káros
rezgéseitől véd meg minket, de egy 2
köbméteres megtisztított terű gömböt képez magunk körül.
Hatásmechanizmus:
Hatóanyagok megfelelő aránya és adott
mennyisége laboratóriumi körülmények
között kerül az eszközökbe, ezen összetevők a kutatási eredmények figyelembevételével képesek a jelenlévő alacsonyfrekvenciájú mágneses tér, elektromos mező
(LF) és a nagyfrekvenciás elektromágneses
mezők (RF) egy adott spektrumát elnyelni,
megfelelő szintre csökkenteni. Természetes
védelem. Az E-SZMOG SHIELD védelmet ráragasztjuk a telefonkészülékre, elhelyezzük
az íróasztalon a monitor és a számítógép
közelében, hordjuk az autónkban. Ezzel
csökkenthető a negatív rezonancia átvitele.

Erdős László
Alternatív Mozgás
és Masszázs Terapeuta Természetgyógyász
+36 709497787
www.sugarzaspajzs.hu
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Strukturált, energetizált és tökéletesen tiszta elő forrásvíz

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

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

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Ajánló
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Kutyavilág

A lényeg az összetételben van!
Kedves Gazdik!
A múlt havi cikkünk a bemutatkozásunkról szólt, most viszont szeretném kicsit jobban ismertetni azt,
amit mi képviselünk. Sajnos manapság egyre gyakoribb, hogy a kutyatulajdonosok kétségbeesetten
keresik a válaszokat, a megoldást
arra, hogyan számolják fel a számos
egészségügyi problémát, melyektől
kedvenceik szenvednek. Rengeteg
kutya részesül különböző antibiotikumos, szteroidos kezelésben, sokan szenvednek allergiás, krónikus
bőrbetegségektől, vírusos, bakteriális fertőzésektől, elfajulásos betegségekben és sajnos egyre többször
kerülünk szembe a rák valamilyen
formájával is.
A válasz ezekre a problémákra kedvenceink sérülékeny, gyenge immunrendszere.
A természetes védekezőrendszer nem működik megfelelően. Nyilvánvalóan az első
lépés az, hogy újragondoljuk kis barátaink
étrendjét és a táplálékukat saját igényeikre
alakítsuk.
Elveinkről egy gondolat jut eszembe, ami
szerintünk nem csak ránk, emberekre vonatkozik, hanem háziállatainkra is:
„Amit eszel, azzá leszel” – mondta már az
ókorban Hippokratész.
Amiben mi szeretnénk segíteni a tudatos
és felelős gazdiknak, hogy kutyáink biológiai szükségleteit egyszerűen értelmezhető
csomagolásban tálaljuk, mert ahogyan már
szó esett róla, mi nem hiszünk a csábító külcsínnek, a nagy neveknek, vagy egy hatalmas reklámnak.
Ahhoz, hogy tudatosan a legjobbat válasszuk, szükséges értelmezni az összetevők listáját és ehhez nem árt, ha tisztában
vagyunk azzal, hogy milyen alapanyaggal
építjük és mivel romboljuk kedvenceink
szervezetét.
Weboldalunkon a BLOG fül alatt már lehet
csemegézni cikkeinkből, valamint minden
héten újabb témakörrel bővülünk, ezért

érdemes figyelemmel kísérni honlapunkat.
Mint ahogy nagyon sokan, mi is a legjobbat szeretnénk kutyáinknak, ezért ha
az elméleti anyag ismerete önmagában
kevésnek bizonyul, és esetleg még maradna kérdése, egészen nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot vagy nézzen
szét webáruházunkban, ahol kizárólag
olyan termékeket és alapanyagokat találhat, ami valóban támogatja kis barátaink
egészségét.
Mivel kutyáink ragadozó gyomrú állatok, kínálatunkat ennek figyelembe vételével állítottuk össze, valamint alakítjuk
és bővítjük. Ha felkeresi webáruházunkat
a következő kategóriák közül válogathat:
- Magas hústartalommal (60-80%) rendelkező szárazeledelek, gabonafélék helyett zöldségfélék, gyümölcsök, gyógynövények hozzáadásával.
- BIO párolt húskonzervek, amik szintén
gondosan összeállított alapanyagokból
készültek.
- 100% természetes táplálék kiegészítők, esszenciális állati és növényi eredetű
zsírok és olajok pl.: csipkebogyópor, sörélesztő, lazacolaj, máriatövis mag olaj, kókuszolaj, gyógynövények, zöldségek, stb.
(Hamarosan új BIO étrend kiegészítőkkel
bővítjük választékunkat.)
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- Egészséges és ízletes minőségi jutalomfalatok.
- Natúrkozmetikumok
- Játékok, kiegészítők természetes alapanyagokból
- Végül a személyes kedvencünk a szárított hústermékek. A következő cikkünket
teljesen erre a témára építjük fel, ugyanis
véleményünk szerint erről a termékcsaládról nem elég csak pár gondolatot megfogalmazni, bőven megérdemli a teljes oldalas bemutatást.
Kínálatunk összeállításánál fontos
szempont számunkra, hogy elkerüljük a
mesterséges adalékanyagokat, így termékeink nem tartalmaznak mesterséges
tartósítószereket, adalékanyagokat, színezőanyagokat és ízfokozókat sem!

Tudatos táplálással kedvenceink
egészségéért!

Elérhetőségeink:
www.termeszeteskutyavilag.hu
06-70/292-74-60

Kertészkedjünk!

A tuja ápolása
Az elmúlt évtizedekben a kertek
egyik legáltalánosabb növényeivé
váltak a tuják. A jól formálható, sövényként, vagy önállóan is látványos örökzöldek nagyon hamar teret hódítottak maguknak, hiszen
egész évben zölden ékesítik a kertet
és viszonylag kevés gondozással is
remekül érzik magukat.

Tényleg nem szorul gondozásra
a tuja?

Sajnos elterjed rossz gyakorlat, hogy a
tuja a leültetést követően maximum 1-1
nyírást és nagy ritkán egy kis öntözést
kap, elvégre szívós növény.
Való igaz, hogy jól tolerálják a szélsőségeket, és nagyon sokáig el tudnak vegetálni tápanyagszegény területeken is, de
igazán szépek csak a rendszeresen ápolt
példányok lesznek.

Az ápolás viszonylag
egyszerű a tuja esetében

Évente 1 alkalommal, tél végén-kora tavasszal egy belső tisztításra és fiatalító
metszésre van szüksége. Noha örökzöldek, az őszi-téli időszakban az elöregedett,
elszáradt belső leveleiket lehullajtják.
Itt azonban a sűrű ágak miatt nagyon
sokszor fennakadnak a száradékok, és
gócpontot képeznek a kártevők, valamint
a gombás fertőzések számára. Éppen
ezért kell a lombhullatás után, még a tavaszi hajtások megindulása előtt alaposan
kitisztítani a tuja belsejét.
Igen, szét kell húzogatni és kézzel kivenni, lerázogatni az elhalt leveleket.
Ezt követheti egy belső lemosó permetezés, majd a fiatalító metszés. Tavasszal
nagyon jól tolerálják a tujafélék a durva
visszavágásokat, az elhalt ágak kivágását is.
Nem kell megijedni tőle, ha csúnya is lesz,
a napfény hatására nagyon gyorsan, akár
már a nyárra bezáródhatnak ezek a lukak a
növényen fiatal hajtásokkal.

Természetesen a friss hajtások neveléséhez tápanyagokra van szüksége a
növénynek, ezért tavasszal (és ősszel is)
pótolni kell azokat. Ennek a legjobb eszköze a Prohumin, folyékony humusz,
Amalgerol, növényi C-vitamin és a
Fostfitex MG lombtrágya hármasa, ami
minden, az örökzöldeknek szükséges
nyomelemet és szerves tápanyagot biztosít.
A tuják tavaszi kezelései közé tartoznak
még a rovarok és fertőzések elleni megelőző, immunerősítő permetezések.
A tuja télen és nyáron egyaránt érzékeny a szárazságra, ezért gondoskodni
kell a megfelelő mennyiségű vízről. Nyáron a kánikulai napokon reggel egy-egy
lemosó fürdetést is jó néven vesznek,
mert jelentősen csökkenti a légszárazságot a levelekről elpárolgó víz.
Az év folyamán nagy metszést már nem
szabad a tujákon végezni, mert visszaszáradhatnak. A fenntartó metszések, nyírások célja(évente akár 2-3 alkalommal),
hogy a növény terebélyesedését megakadályozzák.
Ilyenkor általában csak 10-20 cm-t vágunk a hajtásokból, ahol túlnőtte a tavas�szal kialakított formát.
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A tuja formázása

A növény metszését mindig a tetejezéssel
érdemes kezdeni, és egy felfelé keskenyedő
nyújtott trapéz, vagy szabályos négyszög formát érdemes formázni a sövényként ültetett
példányokból (pl. a leylandi ciprusokból).
Ez a két módszer meggátolja, hogy alulról
elkezdjen felkopaszodni a növény.
A különálló tuják (pl. smaragd tuják) esetén a magasság beállítását követően érdemes egy felfelé arányosan keskenyedő szoknyarészt kialakítani.
Ezzel a nyírással lecsökkenthető a téli fagykárok hatása, hiszen a növény nem fog olyan
sok havat megtartani, hogy az megtörje az
ágakat, széthúzza a növényt.
A több törzsű, vagy rosszul nyírt tuják
gyakran szorulnak a tél végén arra, hogy
belül összekötözzük az ágait, ami sajnos sérülésekhez vezet. Ezt a gondos formázással,
illetve a szabályos, egytörzsű példányok ültetésével lehet megelőzni.
Egészséges, szép zöld tujákat kíván:
Molnár Gábor Éva
-a füvesasszony

kertfuvesites.hu
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Életmód

Mégsem ártalmas a vörös hús?
Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel „a bizonyítékok
gyengék, a kockázat kicsi”.
Vörösnek számít - többek között - a marha, a bárány, a sertés, az őz és a vad húsa, de
nem tartozik közéjük a csirke, a kacsa, a liba
és a vad szárnyasok sem.
A húsárut egyebek mellett füstöléssel,
pácolással, só vagy tartósító szerek hozzáadásával dolgozzák fel, a darálás, vagdalás
önmagában nem számít az eljárások közé,
de az így készült termékek - kolbászfélék,
szalámik, pástétomok -, valamint a szalonna
feldolgozott húsáru - foglalta össze a BBC
hírportálja.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete
(WHO) nemzetközi rákkutató központjának 2015-ös jelentése szerint a feldolgozott húsáruk fogyasztása növeli a rák kockázatát, a vörös hús pedig ‚valószínűleg
rákkeltő’, de a bizonyítékok száma korlátozott. A tanulmány világszerte nagy visszhangot váltott ki.
Az Egyesült Királyságban a feldolgozott
húsáru fogyasztása évente mindegy 5400
bélrákos megbetegedéshez vezet a tudósok szerint, összefügghet a szívbetegségekkel és a 2-es típusú cukorbetegséggel is.
Az új tanulmányt a kanadai Dalhousie

Egyetem és a McMaster egyetem kutatói
vezették. Ugyanazokat a bizonyítékokat tekintették át, mint amelyeket korábban más
kutatók.
Az Annals of Internal Medicine című
szaklap friss számában közölt tanulmányuk
eredményei alapján ha ezer ember heti három adag vörös vagy feldolgozott hússal
kevesebbet fogyasztana, akkor életük végéig héttel kevesebb rákos halálozás lenne
köztük, és 11 év alatt néggyel kevesebb
szívbetegség miatti halálozás fordulna elő.
Ha ezer ember 11 éven át csökkentené
heti három adaggal a vörös húsok fogyasz-
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tását, akkor hattal kevesebbnél alakulna ki
2-es típusú diabétesz, ha ugyanezt tenné a
feldolgozott húsokkal, akkor 12-vel lenne
kevesebb 2-es típusú cukorbeteg.
A feltárt kockázatok nagyrészt megegyeznek a korábbi kutatások által kimutatott veszélyekkel, ám értelmezésük gyökeresen eltérő. Az új tanulmány készítői
szerint a kockázatok nem olyan nagyok, a
bizonyítékok pedig olyan gyengék, hogy
nem lehetnek biztosak a kockázatok valódiságában.
- Azt nem állítjuk, hogy nincs kockázat,
csak azt, hogy a vörös hús fogyasztásának
csökkentésével elérhető nagyon kis kockázatcsökkenést csak gyenge bizonyítékok támasztják alá - mondta el a BBC-nek Bradley
Johnston, a kutatók egyike.
A kutatás módszertanát a statisztikusok
dicsérték, Kevin McConway, az Open University tudósa szerint a munka ‚rendkívül
átfogó’ volt. Az adatok értelmezésében
azonban sokan nem értettek velük egyet.
Az angol közegészségügyi intézet (Public
Health England) nem fogja megváltoztatni
az ajánlását a húsfogyasztás csökkentéséről.
Marco Springmann, az Oxfordi Egyetem
tudósa szerint az adatok ‚gazdag országok
húsevőinek egy kis számától’ származnak,
az ezek alapján megfogalmazott ajánlás ‚veszélyes tévedés’. Nita Forouhi, a Cambridge-i
Egyetem professzora szerint ha ezer emberből 12-vel kevesebben betegednének meg
2-es típusú cukorbajban, az a ‚népesség és
az ország szintjén egyáltalán nem kevés’.

