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Aktuális

2040-ben is az olaj lesz a legfontosabb energiahordozó az OPEC szerint
Nem aggódik az olaj jelentőségének a csökkenése miatt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete, az
OPEC. A szervezet közép- és hosszútávú olajpiaci prognózisa szerint az iparosodás és a felhasználási
igény növekedése miatt még 2040-ben is az olaj lesz a legfontosabb energiahordozó a világon.
A szervezet prognózisa a globális GDP 2040-ig évi átlagban
3,3 százalékos növekedésére, valamint a világ népességének a
jelenlegi 7,6 milliárdról 9,2 milliárdra gyarapodására alapozza
az olaj iránti kereslet várható emelkedését.
Az 1,6 milliárdos népességnövekedés főként a fejlődő térségekben, ezen belül is Afrikában és a Közel-Keleten következik
majd be, de a GDP-növekedés is elsősorban a fejlődő régiók termelésének lesz köszönhető, leginkább a termelékenység és a
hatékonyság javulása miatt.

Az ázsiai gazdaságok kiemelkedően magas GDP-növekedése
kelet felé tolja majd el a világgazdasági aktivitás súlypontját.
A globális GDP 40 százalékát Kína és India állítja majd elő
2040-re, az OECD tagországok részesedése pedig 32 százalékra
zsugorodik. Az egy főre jutó GDP földrajzi eloszlásában nem következik be viszont hasonló mértékű eltolódás, a legmagasabb
egy főre jutó GDP-vel az előrejelzési periódus végén is az OECD
amerikai tagjai rendelkeznek majd, a második helyen az OECD
ázsiai és óceáni tagjaival, a harmadikon pedig az európai tagországokkal. A legalacsonyabb egy főre jutó nemzeti jövedelemmel 2040-ben is az afrikai és közel-keleti országok rendelkeznek
majd, kevesebb mint 10 ezer dollárral.
A globális energiapolitika támpontjául hosszú távon az
emissziós paraméterek szolgálnak majd az OPEC tanulmánya
szerint, mind a kibocsátási határértékek, mind az adóztatás tekintetében.
A globális energiafogyasztás a 2018-as napi 285,9 millió
hordó olaj-egyenértékről mintegy 72 millióval 357,5 millióra emelkedik 2040-re, ami éves átlagban egy százalékos növekedésnek felel meg. Ezen belül az OECD-tagországok energiaigénye napi 3 millió hordó olaj-egyenértékkel csökken, az
OECD-hez nem tartozó országoké viszont 75 millióval emelkedik. Az energiaigény eltérő alakulása demográfiai és hatékony-
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sági tényezőkre vezethető vissza. Az energiaigény növekedésének közel 50 százalékáért Kína és India felel majd.
A primer energiafogyasztásnak jelenleg 38,7 százalékáért
felelős az OECD és 61,3 százalékáért a többi ország. Az arány
2040-re 30/70 százalékra módosul. Az OECD európai tagjai
jelenleg a világ energiafogyasztásának 12,7 százalékáért felelősek, ez 2040-re 9,6 százalékra csökken. Kína részesedése 22
százalék körül marad, India részesedése hat százalékról tízre
emelkedik.
A primer energiafogyasztás 31 százalékát fedezte 2018-ban a
nyersolaj és ez 2040-ben is több mint 28 százalék lesz, azaz
megőrzi vezető szerepét. A második helyen 27 százalékkal jelenleg a szén áll, a harmadikon pedig a földgáz 23 százalékkal. A
földgázfogyasztás a jelenlegi napi 65,5 millió hordó olaj-egyenértékről 90 millióra emelkedik az előrejelzési periódus végére, a
földgáz így 25 százalékos részaránnyal a második legfontosabb
energiahordozóvá lép elő 2040-re.
A szén felhasználása csak 2030 után indul csökkenésnek,
de 2040-re is megmarad a 38 milliárd tonnás energiaipari széndioxid-kibocsátás legnagyobb forrásának 40 százalékkal. Az
energiaipari szén-dioxid-kibocsátás a periódus végére 4 milliárd tonnával haladja majd meg a 2018-ast.
Miközben a legnagyobb abszolút növekedést a földgáz éri
majd el az energiahordozók sorában, a relatív növekedésben
az alternatív energiaforrások jeleskednek majd, évi átlagban 6,9
százalékkal. Az alternatív energiaforrások kiaknázása 2014 és
2040 között bruttó napi 18 millió hordó olaj-egyenértékkel növekszik majd. Ezen belül az atomenergia és a biomassza bruttó
7-7 millióval.
Középtávon az olaj iránti kereslet a 2018-as napi 98,7 millió hordóhoz képest 2024-re napi 6,1 millió hordóval napi
104,8 millió hordóra emelkedik, hosszú távon pedig 2040-re
napi 110,6 millióra. Az előrejelzési periódus végéig összesen
napi 11,9 millió hordós fogyasztásnövekedéshez a nem OECDtagországok napi 21,4 millió hordóval járulnak hozzá, miközben az OECD felhasználása napi 9,6 millió hordóval csökken. Az
OECD európai tagjai 2040-ig napi 3,0 millió hordóval csökkentik olajfelhasználásukat, míg India felhasználása napi 5,4 millió,
Kína felhasználása napi 4,4 millió hordóval növekszik.
A közúti közlekedés részesedése az olajfelhasználásban
2040-re 2 százalékponttal 43 százalékra csökken, miközben
a járműállomány a 2018-ashoz képest egymilliárddal, 2,4 milliárdra növekszik. A növekedés túlnyomó része, 953 millió jármű a nem OECD-országokra jut majd. A részben és teljesen
elektromos járművek száma 320 millióra nő, ami 2040-re már
13 százalékos részaránynak felel majd meg. A személygépkocsi állománynak 15 százaléka lesz - részben vagy teljesen
- elektromos.
-MTI-
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A műanyag zacskók használatának
korlátozásáról fogadott el
törvényjavaslatot a német kormány

Különös módszerrel mentenék meg
az erszényes peléket!

A műanyag hulladék mennyiségének csökkentését szolgáló javaslat szerint a kiskereskedelmi vállalkozások nem hozhatnak forgalomba 15 és 50 mikrométer közötti falvastagságú műanyag tasakokat, vagyis áruházi szatyrokat.
Betiltják az úgynevezett biozacskókat is, a csomagolási törvényt
módosító javaslat
indoklása szerint
azért, mert nehezen bomlanak le,
és az alapanyagnak használt növények termesztéséhez gyakran
rendkívül sok rovarirtó szert használnak, és így nem jelentenek igazán környezetbarát, fenntartható alternatívát a hagyományos műanyag zacskók helyett.
A tilalom megsértése 100 ezer euróig (33 millió forint) terjedő
pénzbüntetéssel sújtandó - áll a javaslatban, amely fél év türelmi
idő után válhat törvénnyé, ha elfogadja a törvényhozás mindkét
kamarája.
A 15 mikrométernél vékonyabb falú, ultrakönnyű tasakokat
nem tiltják be. Ezek a zacskók főleg a darabonként árult zöldség és gyümölcs higiénikus szállítását szolgálják, nemigen van
helyettük környezetbarát alternatíva, és használatuk korlátozása arra ösztönözhetné a termelőket, gyártókat és kereskedőket,
hogy még több terméket forgalmazzanak eleve műanyag csomagolásban - emelte ki közleményében a német kormány, megjegyezve, hogy a vonatkozó európai uniós irányelv is kivételt tesz
az ilyen zacskókkal.
A kormány 2016-ban megállapodott a kiskereskedelmi ágazat
képviselőivel, hogy külön törvény nélkül, önként díjkötelessé
teszik az addig ingyenes áruházi műanyag zacskókat. Ennek hatására az egy főre jutó zacskófogyasztás csaknem kétharmaddal
csökkent, évi 68 darabról 24-re.
Azonban a lakossági csomagolóanyag-felhasználás így is történelmi csúcson van Németországban, és folyamatosan növekszik. Egyszer használatos műanyag vagy papír pohárból például
átlagosan óránként 320 ezer darab fogy, és a műanyag hulladék
mennyisége valamennyi típust együttvéve 2015 óta 3,9 százalékkal emelkedett, 6,15 millió tonnára.
Ezért további lépéseket tesznek a műanyagok használatának
csökkentésére és az újrahasznosítási arány növelésére, például a
környezetvédelmi minisztérium vezetésével tárgyalnak az érintett érdekképviseletekkel arról, hogy miként lehet minél hamarabb, és a 2021-es határidő előtt teljesíteni azt az európai uniós
előírást, amely tiltani rendeli az egyszer használatos műanyagok
számos fajtája, köztük a tányérok, evőeszközök és szívószálak forgalmazását.
-MTI-
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A kutatók reményei szerint az utolsó megmaradt példányok átköltöztetésével meg lehet menteni a súlyosan veszélyeztetett fajt a pusztulástól.

A téli álmot alvó apró erszényes Délkelet-Ausztrália havasain
él, de a téli hóesés csökkenése és a melegedő hőmérséklet miatt
mostanra kevesebb mint 2500 egyede maradt a vadonban.
A hegyi erszényespelék a hótakaró által szigetelt kőhalmok alatt
alusszák végig a telet és odújuk védelmet nyújt a nyári hőség ellen
is. A nagy meleg ugyanis halálos lehet a számukra.
Az Új-dél-walesi Egyetem munkatársa, Hayley Bates szerint
Ausztrália egyetlen téli álmot alvó erszényesének alig valamivel
fagypont feletti hőmérsékletre van szüksége a sikeres hibernációhoz, ám elegendő hó borítás nélkül a hideg levegő beáramlik a
sziklák közé és lehűti az erszényespele menedékét.
„A 0,6 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérséklet felébreszti a téli álmából, az állat vacogni kezdhet és éhen halhat. Két enyhe tél is elegendő ahhoz, hogy a faj összeomoljon” - mondta a szakember.
Az egyetem kutatói tenyészprogramba kezdtek Új-Dél-Wales
állam egy alacsonyan fekvő területén annak érdekében, hogy a
hegyi erszényespeléket hozzászoktassák az új környezethez, remélve, hogy sikerül létrehozniuk egy 25 egyedből álló kolóniát.
Amennyiben a projekt sikeresnek bizonyul, akkor további példányokat költöztetnének le a havasokból.
A 25 millió évvel ezelőttről származó fosszíliák alapján a kutatók úgy vélik, hogy a hegyi erszényespelék ősei egy mérsékeltebb
éghajlatú, kevésbé szélsőséges környezetben éltek. Korábbi kutatásokból az is kiderült, hogy a hegyi erszényespelék közeli rokonai
sokáig az alacsonyan fekvő területeken lévő esőerdőket lakták.
„Az történhetett, hogy a faj modern kori képviselői együtt mozogtak a havasok felé terjeszkedő hűvös esőerdőkkel, amikor az éghajlat még viszonylag melegebb, párásabb volt” - magyarázta Mike
Archer, az egyetem paleontológusa. Hozzátette: „amikor azonban
a klímaváltozás előrehaladtával ezek a feltételek fokozatosan megszűntek, az erszényesek egy olyan környezetben maradtak, amely az
alkalmazkodóképességük határát feszegette”.
A hegyi erszényespelékre további fenyegetést jelent, hogy a
téli álmukból felébredve elsődleges táplálékukat jelentő bogongbagolylepkék (Agrotis infusa) száma ugyancsak csökken, ami szintén a klímaváltozás és a szárazság számlájára írható.
-MTI-

Gondolkodó

Csak az orrunkig és ne tovább?
A legidősebbek sem
emlékeznek ilyen évre, amikor
az ősz első két hónapjában, az
ország területének túlnyomó
részén elmaradtak a hajnali
fagyok. Az emberek többsége
egyetértőleg konstatálja a
helyzet ilyetén alakulását,
s kifejezi óhaját: „bár csak
karácsonyig maradna ilyen az
időjárás!” Nyilván az alacsony
összeget tartalmazó fűtési
számla lebeg lelki szemeik
előtt, s bele sem gondolnak,
hogy milyen szörnyűség az,
amit kívánnak!
Rövidtávon természetesen jól járnak
azok, akik az idegenforgalomból élnek,
s valószínű, hogy a téli rezsidíj is a megszokottnál jóval kisebb lesz: de mi jön
azután? Az enyhe, tavaszias telek előre vetítik a fejbe kólintó hőhullámokkal
megérkező, embert, állatot, növényt keményen próbára tevő nyarakat, amikor
a télen megspórolt pénz jelentős részét
orvosságra, orvosra, ventillátorra, illetve
klímaberendezésre költhetjük. De ez még
nem minden! A melegebb légkör több
energiával rendelkezik, így törvényszerű
a pusztító viharok gyakoribb előfordulása, amelyek komoly károkat okoznak az
ingatlanokban, az infrastruktúrában és a
termésben egyaránt. A letagadhatatlanul
nyakunkon levő globális felmelegedés –
melyet évek óta egyre jobban érzékelhetünk!- velejárója az éghajlatváltozás, s ez
a megváltozott éghajlat elég furcsa dolgokat produkál: a már említett drasztikus
szélviharok mellett szeszélyes eloszlásban
megérkező csapadékot, melynek következményei az egymást kiszámíthatatlanul
követő száraz időszakok és villámárvizek.
A szárazódás komoly gondokat okozhat
a Kárpát-medencében, olyannyira, hogy

a tudósok egyre gyakrabban beszélnek a
Kiskunság elsivatagosodásának veszélyéről. Probléma az is, hogy a meleg ősznek
és a várhatóan enyhe télnek nem csak a
fűtési számlájukra kacsingatók örülnek,
hanem az a rengeteg rágcsáló és kártékony rovar is, amelyek a komolyabb fagyok híján vidáman átvészelik a számukra normális körülmények között jelentős
egyedszámcsökkenést hozó időszakot, s
tavasszal óriási mennyiségben özönlik el
kertjeinket, termőföldjeinket. „Megszokott” kártevőinkkel szembeni fellépésben
azonban már van némi tapasztalatunk –
egyes esetekben akár több száz éves is!-,
de vannak új jövevények is, amelyeket a
melegedő klímának és a globális kereskedelemnek köszönhetünk, s ezek egyre
jobban gyökeret vernek, egyre jobban
otthon érzik magukat nálunk: többnyire
természetes ellenségeik nélkül érkeznek,
ami még jobban megnehezíti az ellenük
való védekezést.
Mindez, amiről eddig szó volt, megdrágítja, bizonytalanná teszi a mezőgazdasági termelést, ami természetesen
a termékek árában is jelentkezni fog, s
többszörösen elviszi a fűtési időszak megtakarítását.
Tudvalevő, hogy a globális felmelegedést a fokozódó üvegházhatás okozza,
amelynek előidézői pedig a légkörbe
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jutó üvegházgázok (legfőképpen a széndioxid!): ezeknek legnagyobb része az
emberi tevékenységhez köthető. Sokán
rávágják erre: „Mit tehetek én, a kisember:
a felelősség a cégeké és a politikusoké!”
Nem egészen így van! Sok „kisember”
együttes, egy irányba ható fellépése elérheti előbbiek tevékenységének klímabarát útra való terelését. Másrészt kimutatták, hogy az ősz egészségre ártalmas
levegőjű napjainak kialakulásáért 80%ban a lakossági tüzelés a felelős, mivel
sokan fűtenek nyersfával, rossz minőségű
szénnel, roppant veszélyes mérges gázokká alakuló műanyagokkal, a ház körül fellelhető kacatokkal. (A gyakori avarégetés
csak tovább ront a helyzeten!)
Törekednünk kell arra, hogy általunk, illetve miattunk minél kevesebb
hőcsapdagáz kerüljön a légkörbe, amiért
sokat tehetünk azzal, ha a számunkra lehetséges fűtési módok, közlekedési eszközök közül a legkisebb kibocsátásút, a
legkörnyezetbarátabbat választjuk.
Tegyünk azért, hogy a garázsokban,
padlásokon porosodó, pókhálóval belepett szánkók, a hóban való gyermeki
hancúrozás elmaradhatatlan kellékei, újra
használhatók legyenek, hogy a jól ismert
téli örömöket a következő generációk
tagjai is átélhessék.
Zámbó Zoltán

Egészség

Férfiaknak is szükséges az erősítés!
Miben kell segítség
a férfiaknak?
Bár a férfiak étrendjében a nagyobb kalóriaigény és a nagyobb porciók fogyasztása miatt több a vitamin és nyomelem,
de kiegészítésre van szükség fokozott
fizikai igénybevétel (sport, nehéz fizikai
munka), stresszes életvitel és nem megfelelő tápanyagbevitel esetén. A testi,
szellemi fáradtság, a kimerültség leküzdésére, az immunrendszer erősítésére és
a szexuális élet támogatására segítséget
jelenthet, ha komplex multivitaminból,
természetes növényi hatóanyagokból
kiegészítjük étrendünket, hogy támogassuk szervezetünk optimális működését.

Ellenállóképesség:
Az A-, C- és E-vitaminok a specifikus funkcióik mellett fontos antioxidáns funkcióval
is rendelkeznek, segítve az immunrendszer

normál működését, főleg a téli megbetegedések idején. Ebben a szelén és réz nyomelemeknek is fontos szerepük van.

Teljesítőképesség:
A B-1, 2, 6, 12 -vitaminok részt vesznek
a normál energiatermelő anyagcserefolyamatokban, részleges hiányuk csökkentheti a teljesítőképességet. A B6 és a
B12 vitaminok a tesztoszteron szint fenntartásában, a multifunkciós folsav (B9) az
agy és az idegrendszer működésében is
fontos szerepet játszik.

Reproduktív funkciók,
immunrendszer:
Férfiaknál a cink szelénnel együtt segíti a reproduktív funkciók (spermiumok
képződése, megtermékenyítőképesség)
normál működését, egyben erősítenek a
téli betegségek idején.
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Keringési rendszer, erőnlét,
szexualitás:
Növényi hatóanyagok: a ginzeng
(amerikai és koreai) és a Ginkgo biloba
gyógynövények hatóanyagai fokozzák
a nitrogénmonoxid (NO) keletkezését,
amelynek kulcsszerepe van a szív működésében és az egyes életfontosságú szervek vérellátottságának szabályozásában.
Az NO keletkezéséhez alapanyagként
fontos az L-arginin aminosav jelenléte. Az
L-arginin a genitális vérkeringés fokozásával is segíti a férfiszervezet működését.
A ginzeng közismerten szellemi és fizikai
erőnlétfokozó, sőt afrodiziákum.
Külön érdemes kiemelni a koreai
ginzenget, amelyet hagyományos erősítő
szerként ajánlanak az állóképesség és az
energia növelésére, valamint a szervezet
pihentetésére fizikai-szellemi kimerülés
után.

Ajánló
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Bio-logikus

Tiltás helyett kínálj egészséges BIOcsemegéket
Az édes íz iránti vonzódás velünk született tulajdonság és a legtöbb embernél élethosszig kitart. Eredetileg ez a mi javunkat szolgáltatta, hiszen az érés során a gyümölcsök egyre édesebbé, ezáltal táplálóbbá váltak, ilyenkor volt érdemes megenni
őket. Csakhogy ez a nagyszerű „iránytű” a manipulált élelmiszerek elterjedése óta
könnyen tévutakra vihet minket, és a közelgő ünnepek különösen veszélyesek ebből a szempontból. Gyerekeknél a tiltás nehezen kivitelezhető, hiszen látja a többieknél az édességeket, a reklámok pedig őket is célozzák. Hogyan védhetjük meg
ilyen ellenszélben az egészségüket, egészségünket? Keresessünk alternatívákat!

Miért érdemes a BIO-t választani?

nem engedélyezettek, a tartósítás jellemzően hővel vagy vízelvonással, azaz aszalással, szárítással történik.
Általában elmondható, hogy nem bio
termékek esetén rengeteg mesterséges
anyagot használnak fel a megtervezett íz és
állag elérése érdekében. Ezek hosszú távú
hatásáról nincsenek pontos ismereteink,
ráadásul az egyéni érzékenység területén
is nagy különbségek lehetnek.

Csemegék tartósítószerek
és mesterséges aromák nélkül

A mesterséges ízesítő anyagok közvetetten is károsak. A nagyon erős, mesterséges ingerekhez szoktatott érzékszervek
a természetes ízeket már figyelemre sem
méltatják. A legzamatosabb gyümölcs ízei
sem tudják intenzitásban felvenni a versenyt a cukros-műaromás édességekkel,
így a gyerekek, és sajnos a felnőttek sem
fogyasztanak elegendő nyers zöldséget,
gyümölcsöt.

Akár magunk készítünk valamit, akár
készterméket vásárolunk, az alapanyagok
minősége döntő fontosságú. A különféle
biotermékek előállításáról többször írtunk
már, ezzel kapcsolatban Olvasóink figyelmébe ajánljuk ingyenesen letölthető „A sok
jóból jó sokat” című kiadványunkat. Ha kész
bioterméket vásárolunk, biztosak lehetünk
abban, hogy az alapanyagok legalább 95%át ökológiai módon állították elő.

A biotermékekben az ízeket, illatokat az
alapanyagok szolgáltatják, nem az élelmiszervegyészet remekei. Van vagy félszáz
olyan jól ismert adalékanyag, amely biotermék-előállításához is engedélyezett.
Ezek egy része növényi eredetű, például
az agar agar kocsonyásító algából készül,
a pektin gyümölcsökből. Tartósítószerek

Visszatérés a valódi ízekhez

Müzliszelet
Hozzávalók:
• 10 dkg zabpehely
• 3 dkg puffasztott gabona
• 15 dkg méz
• 1 dkg (púpozott ek) pirított szezámmag
• 1 dkg (púpozott ek) pirított lenmag
• 6 dkg tetszőleges aszalt gyümölcs apróra vágva
4 dkg pirított, apróra vágott sótlan mogyoró
Elkészítés:
1. A mézen kívül az összes alapanyagot összekeverjük egy
nagyobb tálban.
2. A mézet megmelegítjük egy közepes lábasban, amikor
meleg és folyós, akkor hozzáöntjük a száraz keveréket.
3. Alaposan eldolgozzuk, és lassú tűzön 5-6 percig folyamatos kevés mellett hagyjuk,
hogy a száraz keverék beigya a mézet.
4. Egy kerámia tálban egyenletesen elosztjuk a masszát, egy evőkanállal vagy pohár segítségével tömörítjük kb. 1,5-2 cm magasságban.
5. Legalább pár órára hűtőbe tesszük, majd szeleteljük.
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Házikedvencek

Otthon is készíthetünk egészséges édességeket, ráadásul eközben sokkal kevesebb
csomagolási hulladékot termelünk, mintha
kész terméket vásárolnánk. Lent olvasható
egy egyszerű recept, amihez minden alapanyag beszerezhető BIO-ban.

Diplomácia édesség fronton

Jelentős konfliktusforrás, ha a szülő törekszik az egészségtudatos életvitelre, a
családtagok, más látogatók azonban előszeretettel hoznak egészségtelen édességeket ajándékba? Biztos tippünk nincs,
a tapasztalatok szerint sokszor beválik az
előzetes egyeztetés. Előre elmondhatjuk,
hogy „A gyerek nagyon örülne egy kosár BIO
narancsnak. És nagyon szereti a BIO aszalt
meggyet. Hogy hol szerezheted be ezeket?
Például szombat délelőttönként a Biokultúra
Ökopiacon.”

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

Novella

Legyek a sakkversenyen

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
A legyek közötti „Villámstart” sportág vezetői az idei országos bajnokságot egy olyan napra írták ki, amely egybeesett az emberek sakkversenyével. A verseny előtt egyeztetésre is szükség volt, mivel a rajt előtt minden légyversenyző kapott egy számára kisorsolt sakkozó embert. Ez az ember a játék során minden figura letétele után, villámgyorsan a gondolkodási időt mérő óra fejére vág, ahol már bátran várja az ütést a rugaszkodásra kész légyatléta.
Egyszerűbben elmondva ez az egész a
legyek számára olyan, mint a leghülyébb
fiatalkorúak virtusa, mikor abban vetélkednek, hogy ki tud legkésőbb a robogó
autó elől elugrani.
Na mármost! A verseny lényege az, hogy
a légy az óráról való startolási idejét halassza az elérhető utolsó pillanatig, hogy
még elkerülje az ököllel való kollíziót. A
legrövidebb időt elérő légy a győztes.
A bírák közvetlen az asztal pereméről stopperrel mérik az időkülönbséget.
Amelyik légyatléta sajnálatos módon a
nulla másodpercnyi abszolút rekordot
túlszárnyalta, azt passzív versenyzés miatt

kizárják a további küzdelmekből. Másnap
azért posztumusz emlékérmet és dísztemetést kap.
Tíz órakor még nem kezdődött el a
verseny, pedig az Erkel Ferenc alapította
sakk-kör díszterme már megtelt. A nézők
többsége már hajnal óta a plafonon lógott. A kiváltságosok, a résztvevők családtagjai, rokonai és egyéb ismerősei később
foglalták el a helyüket az arénákhoz közeli
falakon. Beszélgettek erről-arról, de mégis a fő téma Ivanov, a dúsgazdag sárvári
cukorgyár ukrán légiósának pénzmosása
és Bulgakov botrányos szerelmi élete volt.
Legutóbb, azt szellőztette az „Igaz-blőd”
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szabad, független és liberális szennylap amit minden műveltségre nyitott érző szív
olvas -, hogy Bulgakovot szó szerint rajtakapták a kéjtanyáján egy illegálisan bevándorló fekete cecelégylányon, akit a sportoló fogvatartott a pincéjében. A lap szerint
éjszakára felakasztotta egy légyfogóra,
míg ő felkereste a mazochisták által közkedvelt „Galóca” bárt egy kör szenvelgésre,
vagy beugrott egy író-olvasó orgiára.
Egyébként az egzotikus kislány - úgy
mondják -, még erősen fiatalkorú volt. Hegedűs Buciról meg azt terjesztették, hogy
megszöktette a mesteredzője kedvenc,
féleszű fogadott fiát. Egyszóval a közönség

Novella
kellemes várakozással, vidám tereferével
ütötte agyon az időt. Legjobban érezték
magukat az iszákos, öreg, potrohos legyek az olcsó fejen-állóban. Tán azt sem
tudták már a keresztbe álló szemükkel,
hogy sportot nézni jöttek. A szédelgő
muslincapikolókat nem érdekelte mindez,
csak fáradtan röpködtek boros vödrükkel
a részeg, nótázó vendégek között.
Öt perccel a bajnokság kezdete előtt
drámai fordulat vettek az események, mikor a szövetségi kapitány borús képpel
bejött és szomorú, megtört hangon bejelentette, hogy Hegedűs Bucit eltiltották
a versenytől, mert a döglegyek a trágyapusztai laborjukból jelezték, hogy a sportoló vizeletében kimutatták a doppinglistán szereplő tiltott, serkentő hatású lóvért.
A sok hercehurca közben a gyerekek elunták magukat. Néha fürtökben felrepültek és szilajul zümmögve kergetőztek az
asztalok fölött. Hébe-hóba pofozkodtak,
kibékültek, majd duzzogva szülői hívásra
elültek a család mellett.
A szerencsés kis Koltai használt rágógumit talált, de mivel roppant jószívű kis
légy volt, barátainak egy-egy rágásra kölcsönadta, majd miután visszakerült hozzá, maga is élvezte tovább, míg ízét nem

vesztette. Akkor kishúga szőrös lábára
nyomta, mire Koltai papa nyakon cserdítette, hogy csillagokat látott. Pedig ő csak
a bátyját nézni jött ide.
Lassan elcsendesültek a nézők s végre
elindulhatott a verseny. Illetve pár percig, mert a homoki farkaslegyet, Jóskát,
néhányan ki akarták zárni a versenyről,
mert ő nem igazi légy, hanem csak valami
bögöly féleség, na meg ráadásul a szemei
is szögletesek. De a zsűri igazolta, mert a
főorvos megvizsgálta, hogy Jóskát hivatalosan Philonicus albiceps-nek - hívják, és
ő is igazi légy, hiszen már úgy született.
Természetesen éppúgy, mint a szülei, és a
rokonaival vagy millióan.
Végre elindulhatott a verseny, mert Hegedűs helyére az öreg Guszti bácsi ült a
rajthoz. Meg akarta mutatni a fürge farú,
fiatal feleségének, hogy azért még ő is
tud, hiába is legyeskednek körülötte a
szépfiúk. Mint például most is ez a pimasz
huszárbajszú Albert, ki innen is látja, hogy
a felesége potrohát tapogatja. Az meg
mért sikította éppen most, hogy ”vigyázz
Guszti!!” Ez a kipillantás volt a veszte szegény öregnek, mert nem vette észre az
órára sújtó öklöt. Azt már csak mennybe
szállása közben látta, hogy hüppögő öz-
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vegyét Albert a szárnya alá nyúlva támogatja ki a lelátóról. A szanitécek visszatérve a mentésből, még odavihogtak a
félájult asszonynak, hogy az urát már nem
láthatja, legfeljebb freskó gyanánt. Sporttársai könnyezve, de roggyanó lábakkal
versenyeztek egy darabig tovább, de miután még három tragédia történt, lassan,
óvatosan egyenként visszaszállingóztak
az öltözőbe.
Vagy pár óra után, a sakkverseny befejeződött. Akkor jött az ünnepélyes díjkiosztás. Az első helyen Harapós Lajcsi
végzett. A második helyen Fürkész Feri s
a harmadikon pedig Lófejű Laci végzett.
Mivel a szögletes szemű Jóska utolsó lett,
vigaszdíjként az „Aranylégy” családnevet
ezentúl örökre használhatja.
Másnap a sportvezetők elhatározták,
hogy a legközelebbi villámstartos bajnokságot az idősek otthonában tartják,
amikor is a nyolcvanöt éven felüliek sakkversenyét rendezik az emberek. Az biztos,
hogy elég unalmas délután lesz, erőnléti
edzésnek azonban jó, mert a cél, hogy ne
haljon ki a légyvilágban ez az olyan jelentős sportág.
Kisslaki László

Recept

Tippek, hogy az idei mézeskalács legyen
az eddigi legjobb
A mézeskalács sütés a karácsonyi előkészületek
megkerülhetetlen része, ám amennyire jól
sikerülhet, annyira el is lehet szúrni. Mit tegyünk,
hogy az idei mézeskalácsunk olyan tökéletes legyen,
mint soha előtte? Tippjeink segítségével, nem lesz
gond sem a tésztával, sem a sütéssel, sem a mázzal!
Számtalan mézeskalács receptet találhatunk a neten és a szakácskönyvekben, és szinte nincs is két egyforma. Ha a kiválasztásnál elbizonytalanodunk, válasszunk olyat, amit már sokan megosztottak vagy sok pozitív hozzászólás érkezett a kipróbálóktól.
A tészta úgyis az összeállításnál vizsgázik először, ahol, ha bármi hibádzik, még javíthatunk rajta menet közben is. (Például több
liszt vagy több margarin hozzáadásával.)
Az általunk kipróbált és évek óta használt recept a következő:
1 kg liszt, 500 gr méz, 200 gr kristálycukor, 300 gr margarin, 1
csomag mézes fűszerkeverék, 2 egész tojás + 4 sárgája, citromhéj,
1 kiskanál szódabikarbóna. A mézet, cukrot, margarint egy lábasban összeolvasztjuk, hozzákeverjük a fűszert és a liszt közepébe
öntjük, amikor már langyos. Összegyúrás közben hozzádolgozzuk
a tojást. A sárgáják mellől kimaradt fehérjéből majd készíthetünk
mázat, ahol minden egyes tojásfehérjéhez 125 gr porcukrot adunk.

Sütés

Állítsuk össze a tésztát előző este, majd csomagoljuk folpackba
és tegyük a hűtőbe egy éjszakára. Másnap vegyük ki nyújtás előtt
egy órával a hűtőből és hagyjuk szobahőmérsékleten felengedni. Ne nyújtsuk 4-5 mm-nél vékonyabbra a tésztát, mert könnyen
megég és kiszárad sütés közben.
Lisztezett deszkán nyújtsuk a tésztát, mert könnyen leragad,
sütni viszont szilikonlapon vagy sütőpapíron érdemes a lisztezett

12

tepsi helyett, mert nem túl szép látvány, ha a mézeskalács alján
vastagon áll a megpirult liszt.
Ha dióval vagy egyéb magvakkal, esetleg kandírozott narancshéjjal díszítjük a sütiket, nyomjuk bele a tésztába a díszítést, különben sütés közben lepereg róla.
Karácsonyfadísznek szánjuk a mézeskalácsot? Ne felejtsünk el
lyukat fúrni bele egy pálcával!
Az első adag még nehézkesebben sül, a második tepsitől azonban már résen kell lenni, mert a forró sütőben könnyen kiszáradhatnak vagy megéghetnek a sütik.
A sütés közepénél egyszer fordítsuk át a tepsit, ha nem légkeveréses a sütőnk!

Díszítés

A díszítéshez használt habnál a türelem a barátunk. A habot jó
sokáig kell verni, hogy teljesen kemény legyen. Ha még negyed
óra múltán is folyósnak találjuk, tegyünk hozzá kicsivel több porcukrot. Egy fehérjéhez 125 gramm porcukor társul, de nem mindegy például, hogy az a fehérje M-es vagy L-es méretű tojásból
származik.
A díszítést nem érdemes a sütés napján elkészíteni. A mézeskalácsokat tartsuk 1-2 napig a konyhában, hogy átvegye a helyiség
páratartalmát. Tapasztalt mézeskalácssütők állítják: nem mindegy
a máz tartósságánál, hogy hol készítik, mert minden lakásnak más
a mikroklímája! Ha a lakásunk párás, a sütijik valószínűleg az első
1-2 napban kicsit vizesebbek lesznek, ha pedig már rajtuk van a
máz ebben a „tágulási” időszakban, akkor egyszerűen lepereg róluk. Ezért érdemes pár napot várni a díszítéssel.
Ha színezett cukormázat szeretnénk, vásároljunk ételfestéket, de
házilag is színezhetjük pár csepp céklalével, kis kakaóporral vagy
kurkumával a masszát.
A díszített sütiket ne rakjuk egymásra, amíg meg nem száradnak!
Van otthon fém sütis doboz? Abban tökéletes a mézeskalács tárolása, hetekig eláll és puha marad!
Ha lassabban puhulnak a sütik a vártnál, tegyünk mellé a dobozba 1-2 almahéjat.

Életmód

Felkészülés művészete az ünnepekre
A téli időszak eljöttével nem kíméljük
gyomrunkat. December elejétől folyamatos terhelésnek van kitéve, a disznóvágásoktól a karácsonyi vacsorákon
át egészen a szilveszteri pezsgőzésig. A
túlzott étel- és italfogyasztás álmatlan
éjszakákkal, puffadással és gyomorfájással járhat együtt.
Élvezze idén gyomorégés, hasfájás, hasmenés vagy szorulás nélkül az ünnepeket! Előzze már most meg ezeket az ünnepromboló kellemetlenségeket!
Mi az, ami kiváltja a kellemetlen
gyomorproblémákat?
Nagy adagok - A dolog egyszerű: minél
több étel van a gyomrában, annál nagyobb
nyomást gyakorol a nyelőcső záróizmára. Ha
a nyomás elég nagy, a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, és maró égő
érzést, gyomorégést okozhat. A nagy men�nyiségű étel fogyasztása lassíthatja az emésztést, ami gyomorfájáshoz és székrekedéshez
is vezethet.
Nehéz ételek - Az ünnepi ételek általában
magas zsír- és cukortartalmúak. Mindkettő
súlygyarapodást okoz, a túlsúly pedig gyomorpanaszokhoz vezethet. A legismertebb,
refluxot kiváltó élelmiszerek a csokoládé,
kávé, alkohol, menta, és a zsíros, fűszeres, savas ételek.
Kevés rost - Az ünnepi ételek többsége
nem tartalmaz elegendő rostot, a rostban
szegény táplálkozás pedig székrekedéshez
vezet.
Ünnepi stressz - A stressz, ami az ünnepekkel jár, számos panaszt, hasfájást és
gyomorégést is okozhat. Ráadásul sokan a
stresszt túlzott mennyiségű étkezéssel és alkoholfogyasztással próbálják oldani.
Ilyenkor természetesen mindenki elhatározza, hogy máskor nem fog ilyen sokat enni,
inni, de mit lehet tenni, ha mégsem sikerült
ezt betartanunk?
A gyógyvizek között találhat
segítséget
Az első lehetőség a Mira glaubersós
gyógyvíz használat alkalmas a túlterheléses
panaszok enyhítésére. A gyógyvíz átöblíti a
beleket, élénkíti a bélmozgásokat, ezáltal elmúlik a teltségérzés és a puffadás.
A másik lehetőség a Parádi kénes gyógy-

víz fogyasztása, mely elősegíti az emésztést,
megszünteti a puffadást. Borokkal együtt
fogyasztva megakadályozza a másnaposság
kialakulását, másnapos állapotban fogyasztva pedig enyhíti, ill. megszünteti a másnapos
gyomor tüneteit.
Ha esetleg székrekedést okozott a féktelen étkezés, akkor nagyszerű segítség lehet
a Ferencz József keserűvíz. A keserűvíz
rendszeres fogyasztása eredményeként
felgyorsult bélmozgás következtében gyorsabban halad át a bélcsatornán a táplálékok
fehérje- és zsírtartalma, és kevesebb szívódik
fel ezekből.
A túlzott ételfogyasztás eredményeképpen sokan tapasztaltuk meg már a savtúltengést. Ennek megelőzésére étkezés előtt egy
pohár Donath MG gyógyvíz fogyasztása
enyhíti a gyomorbántalmakat, eredményesen alkalmazható gyomorégés, émelygés,
hányinger, puffadás, teltségérzet, enyhe gyomortáji nyomás esetén.
A tél eljövetelére egyéb módon
is fel kell készítenünk szervezetünket
Fontos tennivaló az immunrendszerünk
megerősítése. Ehhez az első feladat a bélrendszerünk méregtelenítése, melyhez a
gyógyvizek rendszeres fogyasztása is hozzá
segít.
Második feladat a vitaminpótlás, jó
felszívódású, a legfontosabb vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó
étrendkiegészítők, vagy jó minőségű zöldség- és gyümölcs tartalmú préselmények
fogyasztása.
A téli időszakban kevés napfényhez jutunk. Ezért a téli időszakban fontos odafi-
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gyelni a megfelelő D-vitamin bevitelre is.
Ma már egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a
D-vitamin hiánynak szerepe van az autoimmun betegségek kialakulásában, közöttük a
reumás sokízületi gyulladás, a sclerosis multiplex vagy az inzulinfüggő cukorbetegség
megjelenésében.
A bőrápolásra is fokozotabban
kell figyelni télen
A bőr a test legnagyobb szerve. Lényeges,
hogy gondoskodjunk róla. A tél száraz levegője negatív hatást gyakorolhat a bőrünkre.
Megfelelő nedvesség hiányában a bőr kiszárad és viszket, ami kifejezetten kellemetlen.
A hideg kikezdheti az arra érzékenyek bőrét,
amit szintén segít távol tartani a megfelelő
hidratálás. Az arccal van a legtöbb gond
télen, mert ezt a testrészünket tesszük ki
leginkább az elemeknek. Az arcon a bőr vékonyabb mint a test többi részén, és sokkal
gyorsabban kiszárad. Ezért fontos arcvédő
krémet használni, amely véd a szél szárító
hatása és a napsugárzás ellen.
Amíg egészségesek vagyunk fel sem tűnik
a betegség hiánya, de jusson eszünkbe Arthur Schopenhauer német filozófus szavai és
ne feledkezzünk meg a megelőzés fontosságáról.
„Az egészség nem minden, de az egészég
nélkül minden semmi!”
www.naturalgoosd.hu
Személyes átvétel:
Naturalgoods Biobolt
Tatabánya, Fő tér 6/a
Telefon: +36 50 107 7733
email: info@naturalgoods.hu

Ajánló
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Életmód

Készíts mákból növényi italt!
Garantáltan karácsonyi hangulatod lesz!
A mák szerte a világban, sok országban megtalálható és számtalan felhasználási lehetőséget rejt. Csupa finomságok készíthetőek belőle:
mákos beigli, mákos guba, vagy sokunk kedvence, a mákos rétes. A
mák nem csak édességek alapanyagaként használható, nagyon finom
tejhelyettesítő ital is készíthető belőle, amelynek ízvilága a mákos
tésztára emlékeztet.
A mákot sokan nem kedvelik, mert keserűnek vallják, vagy azért mert elterjedt,
hogy veszélyes, mérgező növény. Fontos
tudni, hogy magas tápanyag értékű
olajos magféleség, amely olyan alkaloidákat tartalmaz, mint a morfium, de az
ételekbe, italokba kerülő mákszemek – a
köznépi hiedelmekkel ellentétben - csak
nyomokban tartalmazzák ezeket az anyagokat, így a mák fogyasztása nem jár a
hozzászokás kockázatával.
Kiemelkedően magas a kalcium tartalma, ezen kívül olyan ásványi anyagokkal látja el a szervezetet, mint a jód,
mangán, cink, foszfor, magnézium és
réz. Olaja elsősorban egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, magas a linol és
omega-3 zsírsav tartalma, amelyek hatékony védelmet nyújtanak a szívnek és
az ereknek. A mák egészségre gyakorolt
jótékony hatása kiterjed az idegrendszeri
zavarokra, légzési problémákra, fertőző
betegségekre, de alkalmazzák görcsoldóként, hasmenés és alvászavar kezelésénél
is. Fogyasztása nem csak fejlődésben
lévő gyerekeknek, várandós kismamáknak javasolható, de érvédő és nyugtató
hatása, valamint magas kalcium tartalma
miatt hatékony segítséget nyújt a menopauzában lévő hölgyeknek is. Arcradír is
készíthető belőle, amely regenerál és puhává varázsolja a bőrt.
A mák nagyon egészséges alapanyag,
mégis viszonylag ritkán fogyasztjuk. Leginkább csak karácsonykor használjuk,

hiszen szinte minden ünnepi asztalon
akad valami mákos, vagy diós étel.

Mákból készült ital?
Hát persze!

Régóta tudjuk, hogy a növényi tejhelyettesítő italok remek alternatívaként
szolgálnak, ha valaki nem tud vagy nem
akar tejet fogyasztani. Legtöbb esetben
nem szabad akaratunkból mondunk le
róla, általában allergia, betegség vagy
diéta áll a háttérben. Nagy előnyük, hogy
laktózmentesek, így az arra érzékenyek is
bátran fogyaszthatják. Természetesen az
olajos magvak és a gabonák is okozhatnak allergiát, ezért mindenkinek érdemes kiválasztania az étrendjének, ízlésének megfelelő alapanyagot. Aki ezekre
az összetevőkre nem érzékeny, az pedig
kedvére válogathat a natúr és az ízesített,
és az úgynevezett desszert italok között.
Ma már otthon is készíthetünk növényi „tejet”, csupán egy gombnyomás az egész, ha rendelkezünk növényi
italkészítő géppel. Érdemes is, hiszen
ezek az italok adalékmentesek és csak
az van bennük, amit mi szeretünk, fogyaszthatunk. A legnépszerűbb alapanyagokon túl – kókusz, rizs, mandula,
zab – érdemes más olajos magvakat és
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gabonát kipróbálni, hiszen mindegyik
külön ízvilágot varázsol a poharunkba.
Azt tudni kell azonban, hogy a növényi
tejhelyettesítőknek jóval alacsonyabb a
fehérjetartalmuk, ezért érdemes pótolni
(például lenmag, napraforgó vagy kókusz proteinnel).
A mákból kiváló tejhelyettesítő ital
készíthető, ami igazi kalcium bomba.
Önmagában is mennyei, azonban vaníliával, mézzel tovább ízesíthetjük és így
egy nagyon finom desszert italt kapunk
végeredményül. Egészséges, ízletes, krémes és remekül illik a kávéhoz és a kakaóhoz. Készíthetünk mákos beigli italt is,
amelybe csupán a desszert töltelék fő
alkotóit tesszük hozzá: mazsolát, fahéjat, bio citromhéjat és édesítőt. Ha belekóstolunk egy bögre italba, azonnal a
karácsony jut eszünkbe, hiszen teljesen
olyan, mintha mákos beiglit kóstolnánk.
Weboldalunkon a számtalan recepten kívül sokféle tejmentes,
gluténmentes és cukormentes alapanyaggal várjuk az érdeklődőket. Látogasson el oldalunkra és szerezze be
az ünnepi fogás hozzávalóit még a nagy
karácsonyi hajtás előtt!

www.vegital.hu

Forgácsok

A Sorsról
és a Végzetről

Forgácsok...

„Fiam! Az embernek sorsa van!
Aki elfogadja, azt a Sors viszi,
aki nem, azt hurcolja!”
Édesanyám
Az emberiség nagy szellemi kincseinek
egyike a Kolbrin Biblia ősi, világi tudományos munka. Korábban csak egyszerűen Kolbrin-nak, hívták. A „biblia” szó
görögül könyveket jelent, ezért a kiadó a
Kolbrin névhez illesztette a biblia szót. Ez
a mű más megközelítésben tartalmazza a
Szent Biblia számos történetét, bölcsességeket tartalmazó része pedig bővebb.
Egyiptomban „A Nagy Könyv”-nek hívták.
Hét kiadását tartják számon:
- Kr.e. 15. század, Egyiptom,
- Kr.e. 1. század, Fönícia (a mai Libanon),
- Kr.u. 1. század, Britannia,
- 12. század Skócia,
- 18. század Skócia,
- 20. század, Anglia, Új-Zéland, Amerika,
- 21. század, Amerika.

nemes fából...
A sorssal kapcsolatos
gondolatok között bóklásztam:
Utazók vagyunk itt a Földön, utunkat
és az ember vágyait a sors és a végzet,
továbbá a vetés és az aratás törvényei
korlátozzák. A sors korlátozott szabadságot enged, ez az ember döntése szerint

A végzetre úgy tekinthetünk, mint arra az emberre, aki elindul
valamerre...
16

lehet jó vagy rossz. A szerencse is a sors
egyik alkotója, s a döntés eredménye
lehet, hogy csak utólag derül ki, bármit
gondolunk is a döntés pillanatában. A sok
választási lehetőség miatt a sorsnak igen
sokféle útja és törvénye van. A végzetnek,
ahogy nevében is benne van, azonban
csak egy! Nem sok értelme van nagy dolgokra törekedni, ha a vetés és aratás törvénye nehéz terheket ró az utazóra. Sokkal értelmesebb kisebb célokat kitűzni és
azokat befejezni!
A végzetre úgy tekinthetünk, mint arra
az emberre, aki elindul valamerre. Szabadon választhat útirányt és közlekedési
módot. Mehet gyalog, lóháton, csónakban, mehet lassan és mehet gyorsan. Mehet síkságon, mehet hegyeken át. De ha
gyalog megy, és az erdei utat választotta,
egy villámcsapás miatt rádőlhet egy fa, és
ha meghal, az az ő végzete!
Ugorjunk egy nagyot a régmúltba,
orosz földre, Novgorodba. Rurik fejedelem 878-ban Igor fiát, aki még karon ülő
gyermek volt, unokatestvérére Olegre
bízta, aki az ő 879-es halála után Novgorod fejedelme lett. Szerteágazó csatározások után legyőzte Kijevet is, és székhelyét
is áttette ide. Ezt követően Oleg Kijevben
uralkodva, minden országgal békében
élt. Ősz lett és eszébe jutott kedvenc lova,
melegséggel emlékezett rá, amelyet korábban magának nevelt. Borús hangulatában megkérdezte a varázslókat: „Miben

Forgácsok
fogok meghalni?” Az egyik varázsló azt
mondta neki: „Fejedelem! Szeretett lovad
miatt fogsz meghalni, amelyen lovagolsz.”
Ezek a szavak belemartak Oleg fejedelem lelkébe, és azt mondta: „Soha nem
ülök rá és nem akarom újra látni.” Ezt követően megparancsolta, hogy gondozzák,
de ne vezessék hozzá a lovát. Évekig élt
így, és nem látta lovát mindaddig, amíg a
görögök ellen nem ment. Amikor négy év
múlva visszatért Kijevbe, az ötödik évben
eszébe jutott a lova, akit a varázslók ebben az évben halála okozójának jövendöltek. Odarendelte idősebb lovászát, és azt
kérdezte: Hol van a ló, amit gondozásodra
bíztam? A lovász azt mondta: meghalt!
Oleg fejedelem nevetett, és szemrehányást tett a varázslónak, mondván: „Hamisan beszéltél, mind ez hazugság, mert a ló
meghalt és én pedig élek!” Nyeregbe szállt,
és azt mondta: „Hadd lássam a csontokat!”
És odament arra a helyre, ahol a csupasz
csontok és a koponya feküdt. Leszállt a
lóról, nevetett és azt mondta: „Ebből a koponyából kellene elfogadnom a halált?”
Lábával a koponyára lépett. Egy kígyó kimászott a koponyából, és a lábába mart.
Ettől beteg lett és meghalt. 912. évi halála
után Igor lett a fejedelem.
Távolról nézve így működik a sors és a
végzet! De mégis, nekünk halandó embereknek, mi a mozgásterünk? Fatalizmus és
bölcselet: kényes és egyben izgalmas kérdés és felvetés.
A merev fatalizmus esetén az egész
teremtésnek nem sok értelme lenne,
mert akkor egy szikladarab is lehetnénk
a Holdon! Ha mindent korlátozás nélkül
megtehetnénk, ld. a szabad akarat téves
értelmezését, akkor a rendszer elszállna. Visszacsatolás nélkül egyik rendszer
sem hosszú életű! Tehát a szabad akarat
döntéseihez mozgástérre, és az elszállás
megakadályozására pedig visszacsatolásra van szükség. A visszacsatolás, mint korlátozó tényező is bír szabad akarattal: ez
a józan ész! Van, akinél be van kapcsolva,
van, akinél nincs! Van, akinél józan, van,
akinél nem! Következik, hogy egyszeres
visszacsatolás nem elegendő! A józan ész
után, amit talán az ok-okozat törvénye
irányít, az első visszacsatolás a vetés és
aratás törvénye: pl.: az eltékozolt ifjúságot
kiégés, korai halál, vagy fájdalmas öregkor követi!
A szabad akarat lehetősége nem
korlátlan! A mulandóság alapvetően befolyásolja! Egyrészt minden mindennel
összefügg, tehát kötésben vannak a dol-

A sors és a végzet kérdése is egy izgalmas terület. Adott egy
játszótér, a játékszabályokkal és benne a résztvevőkkel, velünk,
halandó emberekkel.
gok egymással, ami értelemszerűen korlátozza a szabad akarat „szabadságfokát”.
A költő erről így ír:

„Hadd el, ne sírj, kisunokám, ne bánd a
csuszatornyodat.
Telhetetlen vágyaidból építsz te még
nagyobbat is,
és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is.
Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet,
de hogy tornyod betetőzd, azt te soha el
nem éred.
Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink
még feljebb hágnak,
s tetőtlen tornyokból hullunk ölébe a
zord halálnak.
Látod, a csuszák megvannak: újra lehet
megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt
szabad megsiratni!”
Horváth István: Tornyot raktam
A sors és a végzet kérdése is egy izgalmas terület. Adott egy játszótér a játékszabályokkal és benne a résztvevőkkel,
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velünk, halandó emberekkel. A sorsot úgy
foghatjuk fel, hogy a halandókat a sors
figyelmezteti, ha túlmennek a játékszabályok által meghatározott téren. Ha megint
túlmennek, megint figyelmeztet. A halandó vagy eszmél vagy megy tovább, „a ki
vagyok én, ha ezt nem szabad megtennem” önző útján. Aztán elfogy a türelem,
másnak is kell lehetőséget adni a játszótéren, és kiírják a játékból. Ez már a végzet
feladata! Akik nem figyelnek a „belső hangokra” azok csak siránkoznak, elégedetlenek mindennel, káromolják a teremtést
és a Teremtőt! ...azután egyszer csak magukhoz térnek! Lehet, hogy későn. Lehet,
hogy ehhez kell még néhány kör!

„A beteljesülés eléri azokat, akik
figyelnek,
a sors pedig a többieket.
Ezért, hát tanuld meg amit
megtanulhatsz,
tedd meg amit megtehetsz,
és soha ne add fel a reményt!”
Marshal Masters
Erdei István

Egészség

Jön a tél, fogadjuk megfelelően!
C- vitaminnal!
Az ősz beköszöntével mindenki igyekszik óvintézkedéseket
tenni, felkészülni a hidegebb
napokra: otthon ellenőrizzük a
fűtőrendszer hatékonysági fokát vagy gépkocsink állapotát,
esetleg átnézzük ruhatárunk
állapotát és egyéb ilyenkor
szokásos dolgokat...

ÉS MI VAN A SZERVEZETÜNKKEL?
Felkészítjük a téli hónapokra?
Alapvetően fontos, hogy szervezetünk
megkapja a szükséges védettséget a hidegebb napokra, nem csak úgy, hogy
sapkát, sálat és melegen öltözünk, hanem
úgy, hogy az elengedhetetlen étrend-kiegészítőket is szedjük az évszakra jellemző betegségek megelőzése érdekében.

Télen egyik legfontosabb
tápanyag a C-vitamin!
Manapság számtalan cikket olvashatunk a különböző nemzetközi tudományos lapok hasábjain, amelyek kapcsolatba hozzák a C- vitamint az immunrendszer
erősítésével és egyes daganatos betegségek megelőzésével. Továbbá elősegíti a
vas felszívódását, szerepe van a kollagén
képződésben - amit sejtcementnek is
neveznek - és fontos szerepe van a vér,
a csontok, a porc, a bőr és egyéb szövet
normális működésében.
Evidensnek tűnik, hogy a C- vitamin
egyike azoknak a fontos eszközöknek,
amelyeket szervezetünk a betegségek elleni védelemben alkalmaz.

A magas C- vitamin tartalmú,
zöldségben és gyümölcsben
gazdag étrend valóban csökkentheti a daganatok kialakulásának veszélyét.
Dr. Levine és munkatársai megállapították, hogy a napi kb. 200 mg-nyi C- vitamin
bevitele csökkenti a rákos daganatok kialakulását, különösen a bélrendszerben, a
nyelőcsőben, a gyomorban és a tüdőben.
A C- vitamin nem termelődik természetesen a szervezetünkben, ám a működéséhez szükséges 13 esszenciális anyag
egyike. Miután a C- vitamin ennyire fontos, és az ember nem képes szintetizálni,
sem raktározni, noha az az „első védelmi
vonalat” jelenti a betegségekkel szemben,
nincs más lehetőségünk, mint „erősítést”
hívni a szervezet valamely szegletéből.
Hát ezért annyira fontos, hogy napi rendszerességgel elfogyasszuk belőle a tudomány által ajánlott mennyiséget. A statisztikák azonban világosan kimutatják,
hogy a népesség legnagyobb hányada
nem követi a tanácsokat: nagyon sokan
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nem fogyasztanak elegendő mennyiségű
friss zöldséget és gyümölcsöt.
A C- vitamin vízben oldódó volta miatt
nagyon sérülékeny: érzékeny a levegőre, a fényre, a hőre, a legnagyobb része
pedig elvész a zöldségek és gyümölcsök
fogyasztás előtti szükséges konzerváló folyamatai alatt.
A NeoLife C-vitamin tartalmú termékeit
a Tudományos Tanácsadó Testület (SAB)
fejlesztette ki, technológiailag magas
színvonalúak, és képesek a legszélesebb
fogyasztói igényeket is kielégíteni. A
Threshold Controlled Vitamin C hat órán
keresztül látja el folyamatosan a szervezetet C- vitaminnal; és mindezt egy könnyen
lenyelhető tabletta formájában.
Megrendelhető itt:
http://www.munka-szorakozas.hu
Király Vilma:
+36 20 9469793

„Ha ma törődsz egészségeddel,
Holnap nem kell törődnöd
betegségeddel!”

Életmód

Egy kávé gyomorbántalmak ellen
A gyömbért gyógynövényként és
illatos fűszerként évszázadok óta
ismerik és használják a távolkeleti népek, de Európában is
népszerű egzotikus, melegítő íze
miatt. Nélküle, sokak számára
nincs is igazi téli gyógyital vagy
immunerősítő kúra, de jótékony
hatásai jóval széleskörűbbek.
Igazi vitaminbomba, segíthet a
súlycsökkentésben, de számos
kutatás igazolja a gyomornyugtató és emésztésjavító hatását is.

Ha bélpanaszok,
akkor gyömbér
A gyömbért elsősorban kiváló gyomorerősítő, emésztést javító hatása miatt kedvelik a legtöbben. Fenolos vegyületei, a
fogyasztók szerint érezhetően megnyugtatják az emésztőszerveket, ellazítják a
gyomor és belek izmait, megelőzve ezzel
a puffadást és a hasi görcsöket. Gyulladáscsökkentő hatóanyagai csökkenthetik
a bélirritációt, de a gyömbér serkentheti a
nyál- és epe termelődését is, így megnövekedett enzimaktivitás miatt a tápanyag
is könnyebben tud felszívódni.
Gyomor- és bélpanaszok, emésztőszervi megbetegedések tüneteinek enyhítésére is ajánlják, ugyanis nyugtató és baktérium-, illetve vírusölő összetevői kitűnő
ellenszert nyújthatnak hányinger, émelygés, hasfájás, hasmenés, bélgyulladás és
bélgörcsök (sőt, menstruációs görcsök)
esetén is.
Étkezés előtt és után is fogyasztható
emésztésjavítóként. Evés előtt segítheti a
gyomor kiürülését, a savtartalom szabályozását és a vércukorszint kiegyensúlyozását, étkezés után pedig megkönnyítheti a felszívódást és megelőzi a puffadást.

Keresse Makka Okos Kávéinkat a vitalvar.hu webáruházban!
Makka Gyömbéres Zöld Kávé
a hideg napokon
A Gyömbéres Zöld Kávé egy olyan
okos termék, mely a 100% arabica kávé
zamatát ötvözi az indiai fűszernövény jótékony hatásaival.
A speciális kávékészítmény egyik különlegességét a gyömbér egzotikus íze
adja, amely a kellemes fűszeresség mellett melegségérzetet ad a hideg napokon.
Továbbá immunerősítőként a betegségeket is távol tarthatjuk vele, de a gyömbér
antibakteriális hatása enyhítheti a megfázás fájdalmas tüneteit is.
A másik különlegesség, hogy zöld kávéból készül, így a klorogénsav és ferulasav
antioxidáns hatásai is érvényesülhetnek a kávéban. Ezek meggátolhatják a
sejtmutációt és a korai bőröregedést a
szabadgyökök visszaszorításával, valamint elősegíthetik a testsúlycsökkenést
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az anyagcsere és a zsírégetés fokozásával.
A szív-és érrendszerre is jótékonyan hathatnak, csökkenthetik a vérnyomást és a
vércukorszintet.
A Makka Gyömbéres Zöld Kávé jótékony hatásai miatt ajándékként is jó
választás lehet azoknak a szeretteinknek,
akik odavannak a kávéért, a különleges
ízekért, de akiknek szeretünk odafigyelni
az egészségére is.

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

Életmód

Ajándékba desszert? Méz!
Évről- évre probléma, hogy mit ajándékozzunk
azoknak, akiknek már mindene megvan, mégis
szeretnénk kedveskedni nekik valamivel. Mit
adjunk az óvónőnek, a mindig kedves kollégának vagy épp legjobb barátnőnknek, ha hasznos,
egészséges és jó ár-érték arányú, ugyanakkor
környezettudatos ajándékot szeretnénk? Van
élet a bor-csoki kombináción túl!

Desszertméz: prémium kényeztetés, maximális egészség
A desszertmézek sajátos eljárással készülnek. Ez az eljárás- melynek lényege a
hosszan tartó, folyamatos keverés- megváltoztatja a méz kristályszerkezetét: a
’hétköznapi’ folyékony mézből krémméz
keletkezik. Ez a textúra-változás megváltoztatja a fajtaméz ízharmóniáját.
Ezt a krémes, kenhető finomságot további természetes hozzávalókkal gazdagítva készülnek a desszertmézek, melyen
önmagukban, kávékban és friss foszlós
kuglófon, kalácson is újra meg újra bizonyítanak. A kávés-rumos, a fahéjas- narancsos és Mézi méze egyaránt üvegbe zárják
az ünnep emblematikus ízeit. Meghos�szabbítják az adventi várakozás reményét.

Egész évben elérhetővé teszik
a karácsonyt.
Az ínyencek kedvelik a klasszikusan csokis, a csokodulás- melyben a csokoládé íze
mellett diszkréten bújnak meg a levendula
felhangjai- és a Before nine mézeket. Ezeket a kifinomult ízeket barátként kísérik
az epres, a karamellás és az ír krémlikőrös
desszert minőségű mézek, melyek csak
kóstolásig hatnak szokatlan ízpárosként.
Bódítóan finomak!

Gyógynövényes gondoskodás
A mézek szuper ereje és a gyógynövények természetes hatóanyagai egyesülnek a gyógynövényes mézekben. Az

alapként szolgáló akácméz támogatja az
idegrendszer működését, segít harcolni
a téli időszak fertőzései ellen. Kalcium- és
ásványi anyag tartalma magas, hétféle (A,
B1, B2, B6, C, G, H) vitamin is megtalálható
benne. Hatféle fűszeres ízben érhető el. A
bodzás, a levendulás és a mentás mézek
kellemesen aromás ízükkel nyáron limonádék, télen sütemények és desszertek
egészséges kiegészítői. A kakukkfüves, a
medvehagymás és a rozmaringos mézek
pedig nemcsak egészségünkért szállnak
harcba, hanem sültek, teák fenséges alkotóelemei is.

Hogyan juthatok hozzá?
A Zümi Méhészet családi kötelékében
készítjük termékeinket a pannonhalmi
dombság lankáin. Szülőkként fontos számunkra a környezetünk védelme, ezért
finomságainkat visszaváltható üvegben
tesszük vásárlóink számára elérhetővé. Ha
szeretné szívből jövő kistermelői különlegességgel meglepni rokonait, barátait,
gyógynövényes-, desszert- és fajtamézeinkkel, lekvárjainkkal, aszalványainkkal
állunk rendelkezésére. Webshopunk éjjel
– nappal várja az Ön rendelését!

web: zumimeheszet.hu
facebook: @zumimeheszet
+36 20/386 63 79
9090 Pannonhalma,
Bajcsy- Zsilinszky út 15.
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Ayurvéda – a tüdő és a légutak védelme a téli hónapokban
Az ayurvéda egészségképe a három Dosha (genetikusan meghatározott alkat) egyensúlya a szervezetben, mely a fogantatás pillanatában
genetikusan létrejött, és az egyénre egy életen keresztül jellemző biológiai alkatot mutat. (Vata-PittaKapha) Ezen minőségek egymáshoz
való viszonyai egy életen keresztül
meghatározóak. Eltolódásuk betegségekhez vezethet. Ha az eltolódás
egy bizonyos határon belül mozog,
a szervezet immunfunkciói képesek
kordában tartani, azaz visszaállítani a megfelelő egyensúlyi állapotba,
így nem keletkezik betegség.
Amennyiben a Doshák elmozdulása túl
megy ezen a kritikus határon, a szervezet
megbetegszik. Minden betegség gyógyításakor a genetikus alkathoz való egyensúlyi
állapot visszaállítása a fő feladat.
A Doshákra nagymértékben hatnak az
időjárási viszonyok is (korábbi cikkeimben
a táplálkozás irányából közelítettem meg e
kérdést, hiszen a táplálkozás is igen erősen
hat az egyensúlyra.)
A téli időszak a Doshák felhalmozódása
szempontjából a Kapha Doshát érinti. A
Kapha Doshára az öt elem közül a föld és víz
hat. E Dosha télen felhalmozódik, tavasszal
növekszik, nyáron normalizálódik.
Felhalmozódáskor, növekvésekor kaphajellegű betegségeket okozva. Ilyenek például a felső légúti betegségek, arc- és homloküreg gyulladás, tüdő-, hörgő gyulladás,
orrfolyás, orrdugulás, mandula gyulladás.
A kapha-gyulladások vizes, meleg
természetűek. A kórokozóknak kiváló
táptalajt – ezzel kiváló életkörülményt
biztosítva. A felsőlégutak védelme
ezért ilyenkor nagyon fontos a betegségek elkerülése érdekében!
Ayurvédikus praktikák, a Kapha
Dosha visszaszorítására, avagy preventív gondoskodás téli időszakban:
Az orröblítés – nasya – eltávolítja a
fej területén, az üregekben felhalmozódott nyákos váladékokat. A prob-

léma stádiumainak megfelelően használhatunk langyos sós vizet, gyógynövényes
oldatot, illetve a bőr visszatáplálásához olajos kenést.
A tiszta orrjáratok megfelelő légvételt
biztosítva megfelelő oxigén felvételével javítják az immunvédekezést.
Belső használatra: kiváló a Tulsi, a
Kurkuma, az Amla, mint ayurvédikus
gyógynövények, a fűszeres amla alapú
gyógyzselék, valamint a meleg fűtő hatású
fűszeres teák.
A téli teafűszerek közül a fahéj, szegfűszeg erős antibakteriális hatással bírnak, és
kellemes illatuk nemcsak testet, de a lelket
is melengető. Jókedvre derítenek.
A téli búskomor időszak vidító fűszerei
mellett méz és citrom hozzáadásával igazi
immunbomba készíthető. Ajánlott minden
nap langyosan fogyasztva!
Inhalációs terápiaként az eukaliptusz alapú paszta alkalmazása, mint kiegészítő eljá-

rás további védelmet biztosít az orrjáratok
védelméért. Erős antibakteriális hatású.
A szauna igazi téli ajándék! Átmelegít,
ellazít. Vérkeringés fokozó hatása miatt immunserkentő.
Csizmadia Ágnes ( Dr. Ayu. Phil.)
Ayurvéda szakértő:
Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Oktató, terapeuta:
Aryan Tgy. Oktató és Egészségnevelő Kp.
Bejelentkezés folyamatosan induló
ayurvéda képzésre,
egyéni tanácsadásra:
0630/383-2023,
www.aryan.hu

www.garuda.hu
www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft., 1136 Budapest,
Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda
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Készítsen kúpot a CBD olajból saját magának!
Míg a szájon át adagolt CBD-ből a nyelv alól, 20-30%,
a gyomorból csak 14% szívódik fel, addig a végbélből
a felszívódás mértéke 60-80%!
Végbélen keresztüli adagolás nagyon fontos előnyöket
kínál. Hogyan készíthetek otthon kúpot?
Miért ez a módszer a legjobb?
A CBD kúpban történő adagolásának sok
olyan előnye van, amit a más úton történő
adagolás nem biztosít. A kúpot akkor is be
lehet adni, ha a szájon át történő adagolás
nem lehetséges (pl. hányás). A kúp a végbél vénáin keresztül szívódik fel gyorsan és
hatékonyan, ezzel pedig kikerüli a májat, és
közvetlenül a szívbe, onnét pedig zöme a
szöveti terekbe kerül. A gyomor-bél traktus
kikerülése megakadályozza a gyomorsav
és a májenzimek által végzett elsődleges
lebontást.
A kúpokban lévő kannabinoidok, helyesen alkalmazva elkerülik a májat, és
egyenesen a vérbe jutnak.
A CBD összetevőinek jótékony hatásait
hosszabb ideig érződnek, és a dózisok az
adagolási mód hatékonysága miatt alacsonyabbak lehetnek
FONTOS:
A végbél nyálkahártya szövetein keresztül a felszívódás rendkívül hatékony.
Az olaj egyenletesen oszlik el és ezzel tartós
adagolást biztosít. A hatás hossza és erőssége a kúp sűrűségével állítható.
A rektális beadás azt is lehetővé teszi,
hogy a kannabisz lokalizált betegségekre
gyakoroljon hatást pl.: aranyér, végbélgyulladás, vagy daganat a végbél üregben.
A kúpok esetében a legtöbben 10-15
perc után kezdik el észrevenni a kezdeti hatásokat. Ezek a hatások általában 4-8
órán át tartanak, az egyén fiziológiájától és
kannabisz toleranciájától függően. A hatás
gyors növekedése sok esetben lehetővé teszi az akut adagolást, pl. migrénes fejfájás. A
hasmenés és a bélsár lassíthatja vagy megakadályozhatja, hogy a hatóanyagok eljussanak a végbél falához és felszívódjanak.
Bárkinek, aki úgy dönt, hogy kihasználja
a kúpok által nyújtott gyógyhatásokat, ismernie kell az elkészítés és a felhasználás
folyamatait.

Kannabisz olaj kúp

Hozzávalók:
– Finomítatlan kakaóvaj 60 g
– rozsdamentes acél tál
– Nagyobb edény vízzel (ezt fogom a tűzhelyen melegíteni és bele tenni a másik
edényt)
– kannabisz olaj 10%-os 10 ml
– fehér agyag 20 g
– Kis tölcsér, pontos mérleg, magas falú pohár, csíptető, fém kanálka
– vastag szívószál

vízen melegítve) Adjuk hozzá a fehér agyagot, kevergessük el egyenletesen. Ha kb. 35
fokos, adjuk hozzá a kannabisz olajat, keverjük össze alaposan. Öntsük az így elkészített
keveréket a szívószálakba és tegyük hűtőbe.
A kúp hőre ellágyul és felhelyezés után gyorsan olvad. A fehér agyaggal lassítjuk a folyamatot, így a hatás elhúzódóbb lesz.
1-2 h múlva vágjuk le a kívánt hosszúságú
darabot. Egyszerű lemérni és adagolni.
Adagolás:
Mérjük le hány cm kúpunk lett összesen
(szívószálakat mérjük le), ennyi cm-ben van
az 1000 mg anyagunk. Így már könnyű kiszámolni, hogy ha tudjuk , hány mg -ra van
szükségünk adagonként, annyi cm-t vágunk le a kúpból egyszerre.
– A kúpot ideálisan körülbelül 2-2.5 cm-re
kell a végbélbe helyezni, éppen csak az anális záróizmon túl.
Figyelem!
Tartsuk be otthon a higiénés előírásokat,
készítéskor használjunk kesztyűt!
A kúpot tároljuk hűtőben! Ne tartsuk 2
hónapnál tovább!
A kúpok készítését és használatát saját
magának mindenki saját felelősségére végezheti.
Következő alkalommal
a Crohn betegségről írok!

Elkészítés:
Szerezzünk be finomítatlan kakaóvajat és
fehéragyagot. (internetről könnyen beszerezhető termék) A szívószálak végét hajtsuk
vissza és rögzítsük (én fém papír csíptetőt
használok ehhez.) Olvasszuk fel a vajat (forró
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Tanácsért forduljon hozzám!
Dr. Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@cibdolinfo.hu
www.drcbd.hu
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Készítsük fel immunrendszerünket Dr. M Prémium
étrend-kiegészítőkkel a télre!
Bár az elmúlt hetekben sorra dőltek meg a melegrekordok, a naptárban novembert írunk, érkeznek a
mínuszok... A betegségekkel szemben az erős immunrendszer hatékonyabban veszi fel a harcot, így töltsük fel
szervezetünk vitaminraktárát!
Miért van szükségünk C-vitaminra? Támogatja az immunrendszer normál működését, hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez, a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz, illetve az idegrendszer normál működéséhez.
Kiváló C-vitamin-forrás a narancs, a sütőtök és a savanyú káposzta. A liposzómás
formula segíti a C-vitamin jobb hasznosulását a szervezetünkben, mivel védi a hatóanyagot a gyomorsavtól és az emésztő enzimektől, így kisebb hatóanyag-tartalom
elegendő ugyanahhoz az eredményhez.
Az Echinacea (bíbor kasvirág) ismert a
népi gyógyászatban, hatóanyagai hatékonyan támogatják szervezetünk védekező
képességét és erősítik immunrendszerünket. A növényi őrleménnyel szemben kizárólag a standardizált kivonat garantálja a
hatóanyag-tartalmat. Szedése kúraszerű-

en, legfeljebb 8 hétig javasolt. A zsírban
oldódó D-vitamin néhány éve került fókuszba. Bár a tejtermékek, a tojás vagy
a máj tartalmaz D-vitamint, kizárólag
étkezéssel nem tudjuk biztosítani szervezetünk D-vitamin szükségletét. A D3-vitaminnak a kalcium és a foszfor feszívódásában van szerepe, hozzájárul csontjaink
egészségéhez.
A Dr. M Prémium termékek megbízható minőségű, magyar fejlesztésű és
gyártású étrend-kiegészítők. A Dr. M Prémium Liposzómás C-vitamin 450mg
C-vitamint tartalmaz, liposzómás formulájából fakadó jobb hasznosulása végett
egy doboz 2 hónapra elegendő. A Dr. M
Prémium Echinacea kasvirág–kivonatot
tartalmaz és C-vitamint, mely szintén immunrendszer erősítő hatású. A Bioperine®
szabadalmaztatott feketebors-kivonat,
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mely javítja a növényi hatóanyagok feszívódását és hasznosulását. A Dr. M Prémium D3-vitamin családi kiszerelésű,
tablettánként 2000IU D3-vitamint tartalmaz. Ne feledjük, az étrend-kiegészítők
szedése nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges
életmódot!
Magyarországon forgalmazza:

Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252 (1)-383-3252 Fax: (1)383
4989
www.volmix.hu,
volmix@volmix.hu
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Illatos fürdő:
Ajándék a testnek és a léleknek
A téli hideg, hűvös napokon olyan jól esik beülni egy
forrón illatozó kádba. Felmelegít, körbeölel, és ha valóban
terápiás hatású illóolajokkal gazdagított sót is adunk a
fürdővízhez, nyugodtabbak, energikusabbak leszünk,
sőt még a bőrünket is puhává varázsolja. A Napvirág
Manufaktúra prémium fürdősói idén új csomagolást
kaptak a környezettudatosság jegyében. Egy szuper
ajándék tipp karácsonyra, mely nem csak finom illatú,
hasznos, és környezetbarát, de „énidőt” ajándékoz annak
a szerettünknek, aki kapja.

A fürdővíz illatosítása

Már az ókori rómaiak és egyiptomiak is
adtak a fürdővízhez illatos növényi részeket, rózsaszirmokat, nárdus gyökeret, vagy
éppen rozmaringot, levendulát. Igaz, hogy
ezt az úri szokást csak a felsőbb körökben
engedhették meg maguknak. Később különféle növényi olajokkal is dúsították a
fürdővizüket, vagy éppen tejet adtak hozzá, mint Kleopátra. A középkorban is az
egészséges élet nélkülözhetetlen része volt
a fürdőzés, bármennyire is a higiéniai körülmények ezt nehezen tették lehetővé. A
XIII. században élt Bartholomeus Anglicus
enciklopédista például leírta, hogy az a
gyerek, akit naponta háromszor is megfür-

detnek illatos fürdőben,
könnyebben alszik el. Később a fürdővízhez sót is
adtak, és hamar rájöttek
annak áldásos hatásásra.
Sébastien Kneipp természetgyógyász és katolikus
pap is ajánlotta a messze
földön híres, a mai napig
is alkalmazott vízkúrái között a fürdővízhez adott
sót. Ma már mindenki ismeri relaxáló, stresszoldó,
jótékony hatását. A
melegvíz következtében
a bőr pórusai kitágulnak,
a vérkeringés fokozódik,
a méreganyagok kiürülése is hatékonyabb. Arról nem is beszélve
hogy a lélekre, szellemre is pozitívan hat
egy illatos meleg fürdő.

A Napvirág fürdősói

A Napvirág Manufaktúra parajdi és
holt tengeri sóból készíti a fürdősóit. Mivel a Napvirág Manufaktúrának fontosak a
minőségi alapanyagok, így nem csupán a
fürdősó alapját képező parajdi, vagy Holttengeri só származik lekövethető forrásból, de a fürdősó illatát adó bio orvosi levendula (Lavandula angustifolia), vagy az
organikus rózsa geránium (Pelargonium
roseum) illóolaj egyaránt. A levendula ellazít, csökkenti a szorongást, és kisimítja
az idegrendszer ráncait, a rózsageránium egyensúlyba hoz, fertőtlenít, oldja a
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stresszt. A fürdősóval való illatos élményt
a szárított levendulavirág, illetve a rózsaszirmok teszik még teljesebbé.

Holt-tengeri és parajdi a két
feketeöves

A Parajdi só az úgynevezett ősóceán
kiszáradásakor keletkezett, így a legtöbb,
- közel 80 féle - ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Míg a forgalomban lévő
többi sóból kivonják a természetes iszapot,
a parajdi sóban ez benne marad. Mivel a
parajdi sót nem tisztítják és nem is finomítják, így amellett, hogy megőrzi az értékes
hatóanyagokat, melyek bársonyossá teszik
a bőrt, a fürdősó rendszeres használata jótékonyan hat az ízületekre, a nőgyógyászati panaszokra egyaránt. Ez az a csoda, mely
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Forradalmi megoldás a műanyaghulladékok ellen!
Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból
a műanyaghulladékot még az előtt, hogy az az Északi-tenger vízébe jutna.

képes segíteni a nehezen gyógyítható pikkelysömör bőrbetegségen is. A tengervíz
3 % sót tartalmaz. A Holt-tenger vize 27 %
igen jó minőségű sót tartalmaz, rendszeres
használata rugalmassá, feszessé, élettel telibbé teszi a bőrt. A sós fürdő tehát csak a
javunkra válhat.

Kényeztetve gyógyítanak

Sokan tudják, hogy a természetes, tiszta, finomítatlan só milyen erőteljes tulajdonságokkal bír, sőt a bőrproblémák
kezelésében sem marad alul. Rendkívüli
a fertőtlenítő hatása, így a problémás,
esetleg gombás fertőzések esetében is
enyhülést hozhat a fürdősó rendszeres
használata. A Napvirág fürdősói tehát
nem csupán kényeztetnek, de a gyógyulást is támogatják.
A fürdősós gőz a légutakat is tisztítja.
Könnyebbé válik a légzés, téli időszakban
kifejezetten ajánlott. Érzékeny bőrűek is
alkalmazhatják a Napvirág Manufaktúra
fürdősóit, de utána feltétlenül zuhanyozzanak és használják a Napvirág testápolói közül a bőrüknek megfelelőt. A fürdősók használata egyedül a bőrön lévő
nyíltsebek esetében ellenjavalt.

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

A világon elsőként alkalmazott technológiát, az úgynevezett nagy buborékgátat egy
holland start-up cég, az amszterdami önkormányzat és a regionális vízgazdálkodási hatóság indította el. Az egyszerű eszköz a csatornák vízében lévő hulladékot - különösen
a kicsiny műanyag darabokat - a Westerdok
csatorna szélére tereli, ahol összegyűjtik és
kiemelik a vízből.
A próbaüzem azt mutatta, hogy az úszó
hulladék mintegy 80 százalékát képes ös�szegyűjteni
„Az óceánokban lévő műanyag hulladék
több mint kétharmada a folyókból, csatornákból jut oda. Ha ezeket egyszer be kell gyűjteni, akkor azt miért ne tehetnénk meg a folyókban?” - kérdezte Philip Ehrhornt, a technológia társalkotója, aki hozzátette ugyanakkor, hogy egy csatornára nem tehetnek gátat, hiszen annak nyitva kell állnia a vízi
élőlények és a hajózás előtt.
A légbuborékgát egy hosszú, perforált
cső, amely a csatorna mélyén, ferdén fut
mintegy 60 méter hosszan. Sűrített levegőt
pumpálnak bele, amely a csőből buborékok
formájában felszállva a vízben gátat alkot,
miközben a természetes vízfolyás segít abban, hogy a csatorna széléhez sodorja a hulladékot, amelyet egy kicsiny hulladékgyűjtőben fognak fel.
Ehrhornt, aki tengerészeti mérnök, egy ausztráliai szennyvízkezelő technológiája ihlette, amelyet 2015-ben tanulmányozott.
„Az egyik fázisban levegőztetik a vizet, olyan légbuborékokat juttatnak be, mint amilyenek egy nagy jacuzziban látunk. Az emberek által a WC-tartályokba dobott kicsiny műanyagdarabokat egy sarokban gyűjtik össze, ez volt az, ami az ötletet adta. Ha a műanyagot oldalra terelhetjük, miért ne tehetnénk ezt meg tudatosan, egy folyóban” - magyarázta.
Az első ilyen működő buborékgát, amely a nap 24 órájában három éven át fog működni Amszterdamban, a fenékkotrást fogja kiegészíteni, amellyel jelenleg évente mintegy 42 ezer kilogramm nagyméretű műanyag hulladékot gyűjtenek össze a város vízi
útjairól.
-MTI-
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Szimbólumaink, a gyógyulás
és a gyógyítás 3. rész

„Sár és virág, kavargó semmiség,
de hirtelen, mint villám, hogyha lobban –
két sor között – kinyíl nekünk az Ég.”
Kosztolányi Dezső: Vers

Kedves Olvasó!
Az előző két cikkben szert tettünk a
szimbólumokkal kapcsolatos alaptudásra,
és áttekintettük a legfontosabbnak tartott jelképeket. Kimeríthetetlen készlet áll
előttünk, bőven folyathatnánk a munkát,
de célunk most nem a teljesség, hanem a
figyelem felkeltése, az alapok elsajátítása
azért, hogy ha valaki el akar indulni ezen
az úton, legyen kiindulási pontja, ahova
biztonsággal visszatérhet, ha szüksége
van rá. Iránymutató lehet számunkra,
hogyha a tapasztalatainkon át fejlődünk,
akkor kikövezett úton járhatunk. S az út
során nemcsak tanulunk, de taníthatunk,
segíthetünk és a gyógyítás irányába mutathatunk.
Arról már számtalan alkalommal meggyőződhettünk, hogy a mindenség rendje az élőlényeket is átfogja, és a szükséges
„tudást” leosztja. Ebben a vonatkozásban
mindig elbűvölt engem az ágyi poloska,
amely kikeresi a legalkalmasabb, azaz legvékonyabb bőrfelületet és ott megböki az
embert. Kettős csövű szívója egyik csövén
fájdalomcsillapítót, majd véralvadásgátlót fecskendez be, majd a másik csövön
kiszívja a vért. Ehhez „ismernie” kell, és le

kell „gyártania” az emberre jellemző fájdalomcsillapítót és véralvadásgátlót. Mondhatom, nem semmi!

Sok problémát okoz az embereknek a
„tudás” nem megfelelő értelmezése. Csak
példaként hozom, hogy a fizikai tudomá-

A természet úgy működik, ahogy kell, és nem úgy,
ahogy a könyvekben le van írva.
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A bőr érző receptorai információk sokaságát képesek befogadni.
nyok nem a természet fizikai működését
írják le, hanem azt, hogyan gondolja az
ember mindezt! Ettől még a természet
úgy működik, ahogy kell, és nem úgy,
ahogy a könyvekben le van írva. A természet a jól feltett kérdésekre, határozott
és állandó választ ad. Azonban... pl. van
két szervetlen anyag, amelyek nem lépnek reakcióba egymással, csak telihold
esetében! Boszorkányság? Nem! Az első
kísérletek az 1930-as években történtek,
és ezt megismételték, a jelenséget megerősítették sokkal nagyobb pontosságú
mérésekkel az 1990-es évek elején. Miért
adom ezt az első gondolatra nem ide illő
kis kitérőt? Azért, mert mielőtt tovább
megyünk a szimbólumok útján, körbe
kell járni a Földön egy-két problematikus
esetet, testünk érzékelő rendszereit, hogy
meg tudjuk érteni, hogyan is hatnak a
szimbólumok.
Először is van a testünk belső és külső tere, melyet a bőrfelületünk határol.
A külső térben levő események, anyagi,
elektromágneses és ki tudja még milyen
jelek és áramlások a bőrfelületünket elérve, testünkbe hatolnak. Van, ami csak
a felszín közelében marad, pl. a fény, van,
amelyik mélyebben behatol, mint az infravörös sugárzás, vagy az elektromágneses jelek. Vannak anyagi részecskék,
melyek úgy hatolnak át, mintha ott sem
lennénk. De nemcsak rajtunk, hanem a
Földön is! Ezek a beérkező információk a
bőrben levő érzékelőinket stimulálják, és
a vett jelzések továbbadására késztetik,

vagy sem. Őszintén szólva, sokat tudunk
erről, de nem mindent.
Nem tudjuk pontosan, hogyan is kommunikálnak sejtjeink, s melyek azok a hatások, melyek ezt a kommunikációt megváltoztatják. Ma már tudjuk, hogy vannak
un. „biofotonok”, melyek információátviteli sebességéhez képest az idegrendszer útjai kanyargós, alig járható hegyi
ösvényeknek tekinthetők! Azt is tudjuk,

27

hogy az az áramlások, terjedések útjába
anyagi elrendezést, un. szűrőket helyezve, megváltozik a vizsgált tér tulajdonsága. Egyszerű példaként csak gondoljunk
a napszemüvegünkre. Kicsit tudományosabban fogalmazva azt mondhatjuk, ha a
térbe struktúrákat teszünk, a tér eredeti
szerkezete meg fog változni. Erre számtalan példát hozhatunk a látható és a nem
látható világ jelenségeiből. Gondoljunk
itt például a vasreszelékre vagy egyéb
mágneses anyagot tartalmazó anyagokra, melyekkel könnyen kimutathatók a
mágneses erővonalak.
Nos, anélkül, hogy a bőrünk részletes
anatómiai vizsgálatába bonyolódnánk,
annyit azért tudnunk kell, hogy egy ember bőrfelülete 1,5-1,8 m2 és kb. 10 kg.
Három rétegből áll, a felhámból, az irhából, és a bőr aljából. Ezekben a rétegekben helyezkednek el a különböző típusú
érző végkészülékek, melyek nemcsak a
tapintás, a hő és a fájdalom érzetről adnak
információt, de a különböző típusú receptorok együttműködése révén a tapintott
tárgy minőségére utaló információt is leveszik, olyanokat, minthogy a tárgy fém
vagy fa, nedves, száraz, stb.
A bőr érző receptorai pedig további
információk sokaságát képesek fogadni, úgymint: nyomást, nyúlást, vibrációt,
szövetkárosodást okozó behatásokat, stb.
Ezek a receptorok rendkívül érzékenyek,

Az emberi bőr felépítése
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A több mint 5000 éve gleccserbe fagyott Ötzi testén vonalak és
keresztek sokasága van
mert pl. az emelő hatás révén a szőrszálak még a légáramlást is érzékelik, vagy
a nyomásérzékelő receptorok fél ezred
négyzetmilliméter felületen egy tized
másodpercig tartó jelet is érzékelnek. S
akkor még nem beszéltünk a bőrfelület
potenciálkülönbségeiről és az akupunktúrás pontokról, melyekkel a test energia
áramlása befolyásolható és így gyógyításra alkalmasak.

sok, varázslók olyan intuitív tudással rendelkeztek, melynek segítségével kozmikus energiákat tudtak megnyitni és ezt a
népük tagjai számára átadni. A több mint
5000 éve gleccserbe fagyott Ötzi testén
vonalak és keresztek sokasága van, melyek szerepét az Innsbrucki tudományos
vizsgálat 1992-ben megerősítette. De hasonló jeleket találtak egyiptomi és mexikói leleteken is.

A szimbólumokkal foglalkozó és magát
gyógyítani kívánó embernek meg kell
értenie lelke üzenetét, mely fizikai tünetekben fejezi ki a rendtől és a harmóniától
való eltávolodást. A kozmikus szimbólumok használata pedig azzal, hogy segíti a
reflexiót és az önszabályozó hatást, közelebb viszi az egyént a belső és külső harmóniához, ami tulajdonképpen az egészséget jelenti.
Mielőtt a gyakorlati alkalmazásra térnénk, a teljesség igénye nélkül említsünk
meg néhány, a szimbólum kutatásban
és azok alkalmazásában jártas kutatót.
Erich Körbler, bécsi biorezonancia kutató az egyszerű geometriai formák hatását
vizsgálta. Kutatási eredményei alapján
megállapította, hogy bizonyos vonalkombinációk és egyszerű geometriai formák
megváltoztatják a sejtek közötti kommunikációt, és így az egész test állapotát
befolyásolják. Körbler kezelési eljárása,
amivel a bioenergia mezőt befolyásolta,
igen összetett, mert munkássága során
ötvözte a kínai akupunktúrát, az európai
homeopátiát, és még információs vizet is
készített és használt. Módszerét sok bírálat érte, de lassan a tudományos vonal is
elismeri eredményeit.
Jean La Bon és Alexander Gurvics az
infravörös sugárzások hatását vizsgálta.
Megállapították ennek a DNS-re ható mechanizmusát, valamint azt a tényt, hogy
a bőrre rajzolt szimbólumok, geometriai
formák, mint egy antennarendszer, úgy

A fentiek alapján úgy gondolom, most
már érthető, hogy a testre helyezett
szimbólumok érzékelésére ugyanúgy
egy teljes arzenál áll rendelkezésünkre,
mint a külvilágból érkező elektromágneses és anyagi természetű jelek esetében.
(S itt kell megemlíteni azt a tényt is, hogy
a mobil készülékek működési frekvencia
tartományában a jel intenzitásától függően, mielőtt hőhatást váltana ki, mélyebben az éppen osztódó sejtek DNS
állományában okozhat változást, károsodást. Azaz téves az a szerte hangoztatott
„hivatalos” nyugati álláspont, amely a károsodás mértékét csak a hőhatáshoz köti!)
A szimbólumok alkalmazása az ősidőkig nyúlik vissza. Kutatása sem új keletű.
Az archaikus világban a bőrre festett vagy
más eljárásokkal felvitt jelek lehetővé tették, hogy az egyén aktív adója és passzív
vevője legyen a kozmikus rendszernek. A
sámánok és más nagy befolyású mágu-

Erich Körbler kezelési eljárása, amivel a bioenergia mezőt befolyásolja
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működik, és a vett jelek színei hozzák működésbe az egész információs rendszert,
ami a világűrből érkező információk feldolgozását végzi.
Giuseppe Calligaris orvosprofesszor
pedig felfedezte, hogy a bőrön szemmel
alig észrevehető pontok sokasága kerek
foltok formájában található. Ő világított
rá a biofotonok fontosságára is, melyek
a rendkívüli gyors információátvitel alapjai. Az így bevitt jeleket az emberi agy a
szervezet rendszere szempontjából megvizsgálja, leválogatja és külön tárolja a
rendszerbarát és rendszer ellenes információkat az Alfa(+) és a Beta(-) tárolókban. A pozitív információk építő, a negatív információk pedig romboló szerepet
játszanak. Ez megnyilvánul a pozitív és
negatív gondolkodás esetében is! A negatív információkat azonban megfelelő
szimbólumokkal módosítani lehet, és így
a test „eredeti” egészséges állapota vis�szaállítható. Ebből egyszersmind az is következik, hogy mindenki csak saját maga
tudja visszaállítani az összhangot a renddel és harmóniával, ami mint fent már
említettük lényegét tekintve az egészséget jelenti.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez
a rendszer működik, sokszor a gyógyíthatatlannak hitt betegségek esetében,
de még az állatok esetében is. Mottóként
figyelhetünk a következőkre: EGÉSZ-ség,
Harmónia-Egyensúly, összhang és határtalan ősbizalom, rendíthetetlen HIT a
gyógyulásban!
Meg kell még említeni Dr. Diethard
Stelzl nevét is, aki bár nem orvosi diplomával rendelkezik, de az alternatív gyógyászat, a biorezonancia és a szakrális geometria, a kozmikus információk kutatója,
és így otthonosan mozog a szimbólumok
világában is.

Gyógyítás szimbólumokkal,
irodalmi adatok alapján:
Kellő ismeret és gyakorlati tudás mellett
is a szimbólumokkal való kezelés során,
kimondva vagy kimondatlanul is, számtalan kérdésre kell választ adnunk. Ilyenekre: Mi a baj forrása, mit akarunk elérni? Milyen szimbólumokat kell használni? Hova
kell elhelyezni a szimbólumokat? Hogyan,
milyen módszerrel vigyük fel a szimbólumokat? Hogyan helyezkedjen el a szimbólum a külön anyagon, egyik oldalt,
mind a két oldalon, átfedéssel, stb? Mely
színek a leghatásosabbak? A következők-

ben erre próbálunk választ és útmutatást
adni. Haladjunk fontosság szerint.
Az alkalmazás helyének meghatározásánál elméletileg szinte automatikusan
adódik a szívtájék, mivel a teljes keringés és a szervezet információs rendszere itt halad át. Gyakorlati szempontból
azonban ezzel óvatosan kell bánni, és
csak indokolt esetben kell idehelyezni a
szimbólumot. Ilyen eset lehet például a
szívműködés különböző zavara. Általános irányelvnek tekinthetjük, hogy a zavar vagy a fájdalom helyére kell tenni
a szimbólumot, ill. az általános vezérlő
pontokra.
A szimbólumok felvitele sokféleképpen történhet: a bőrre felvihetjük nem
mérgező, lemosható filctollal, bekarcolhatjuk körömmel, felvihetjük papírra,
szövetre és még vizualizációval is oda
képzelhetjük egy adott helyre. Nézzük
ez utóbbit, mint az egyik legegyszerűbb
módszert.
Szimbólum felvitel vizualizációval és
köröm karcolással:
A legáltalánosabb probléma a gyulladás. Erre a csukló
alatt 5 db vízszintes vonást kell
tennünk. Ha pedig odaképzeljük,
akkor ennek a színe zöld legyen. A
jobb csukló jele a
test jobboldalára,
a bal csukló jele a
test baloldalára hat. Ha a gyulladás középen van, pl. torokgyulladás, akkor mind a
két oldalon egyszerre alkalmazzuk a módszert.
A következő általános probléma
a
kimerültség,
állandó fáradtság érzése. Ez
a
csecsemőmirigy működésének serkentését
igényli. Húzzunk
vagy képzeljünk a csecsemőmirigyre, kb.
5-8 cm-re a garat alá, egy felfele nyitott
3-5 cm szárhosszúságú ipszilon betűt,
melynek odaképzelt színe legyen vörös.
A szemnyomás, fájdalom érzet, kötőszöveti gyulladás esetében a két szem
mind a négy sarkába képzeljünk el 5-5
vízszintes zöld vonást, s közben meditálhatunk. Mondjuk magunkban: „Mind-
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az, amit látok, vagy látni vélek, nem kell,
hogy tovább nyomasszon.”
Homlok és orr problémák esetében
5 függőleges és 5 vízszintes vonalat
karcoljunk a homlokra. Nátha estében
mind a két oldalon, az orrnyeregtől lefele ferdén 5-5 vonást húzzunk, de azok az
orrnyergen ne érjenek össze. Vizualizáció
során az összes vonal zöld színű legyen.
Torokfájás, hangszalag ingerek esetében 5 vízszintes vonást kell húzni a
torkon, legalább 8-10 cm hosszan. Ezek
színe is zöld legyen.
Fejfájás estén húzzunk 5-5 zöld vonást a harmadik szem helyére (homlok
közép) és a két szem alá.
A fülek problémája esetében, legyen
az fülfájás, csengés, vagy nyomás jellegű
érzet esetében két megoldásunk is lehet.
Képzeljünk a fülek mögé egy-egy felfele
nyitott vörös ipszilon betűt, vagy vízszintesen mind a két oldalon 5-5 vízszintes
zöld vonalat. Ezt ismételjük rendszeresen.
Anyagcsere zavaroknál, hasmenés
esetében a jobb kézfej az irányító, ennek
felületére vigyünk fel 5 vízszintes zöld
vonalat. A vonalak hosszának és egymástól való távolságának aránya 10 az 1-hez
arányú legyen.
Székrekedés és migrén esetében pedig a bal kézfej az irányadó. Ennek teljes
felületére húzzunk 5 vízszintes vonalat,
a fenti arányoknak megfelelően. A szín itt
is a zöld.
A színekkel felvitt szimbólumok esetében a leggyakrabban használt jelképek:
5 zöld egyenes vonal vízszintesen,
vagy függőlegesen, mely a fizikai harmóniára hat, 5 zöld hullámvonal, mely az
érzelmi harmóniára hat, zöld körök, közepén zöld ponttal, vagy anélkül, vörös,
kék, vagy zöld Y forma, álló vagy fordított (felül nyitott, vagy alul nyitott), esetleg száraiknál összetolt formában. Speciális szimbólumként használhatjuk a nyitott
felső ágnál összekötött, felül vörös, alul
indigókék alakot közepében zöld ponttal.
Ezeket a jeleket a szabályozó pontokra rajzoljuk rá, melyek lehetnek allergiapontok,
gyulladáspontok, érzéspontok, lázpont,
vagy a bőr szabályozó pontjai. Kapcsolódhatnak szervekhez is, mint pl. a tüdőpont,
hormonpont, májpont.
A színek és formák gazdag tárházával
állunk szemben, melyek sokasága miatt

Mert „az Élet él és élni akar”!

Színek és vonalak használata
az első térdmenzióban
itt fel sem tudjuk sorolni azokat. A jobb áttekinthetőség és kezelhetőség érdekében
hét dimenziót határozunk meg, azonban
a szimbólumokkal való kezelésre csak az
első négy térdimenzió tartalmaz szimbólumokat. Ezeken belül értelmezhetjük a
férfias és a nőies elemeket is.
Az első térdimenzióba a fizikális okok
tartoznak. Jellemző szimbóluma az egyik
legegyszerűbb, az egyenes vonal, vagy
szakasz, több vonal esetében a vonalak
egymástól való távolsága a vonalak hos�szának egy tizede. A színek és a vonalak
az alábbiak szerint kapcsolódnak össze:
fekete 1 vonal, ibolya 2 vonal, indigó kék
3 vonal, türkiz 4 vonal, zöld 5 vonal, vörös
6 vonal, narancs 7 vonal, sárga 8 vonal, és
végül a fehér 9 vonal.
A második-térdimenzió a sík, melyhez
az érzelmek, érzelmi minták, a kommunikáció és a karmikus minták tartoznak. Geometriai formája a háromszög, a négyzet és
a kör. Ha úgy rajzolunk le két kört, hogy
középpontjukat vízszintesen eltoljuk, akkor a két kör közös területe „halszemet”
határol körbe. Amennyiben a geometriai
formák közepébe pontot teszünk, akkor
azok a belső és a külső világot összekapcsolják, az egység
irányába mutatva.
Ezen a területen
a
legfontosabb
semleges elem a
zöld kör, közepén
egy zöld ponttal.
Ebben a dimenzióban érzékeljük

az alacsony frekvenciás hangokat és a nagyon magas frekvenciájú fényhullámokat
is. Természetesen a hangok és a színek
között is egyértelmű kapcsolatok vannak.
Mivel itt rezgésekről és elektromágneses
térről beszélünk, a hullámhossz, a frekvencia, az amplitúdó fogalmait ismét elő
kell, hogy vegyük. A 2. térdimenzió szorzója a kettes szám, így annak számsora
az oktávsor, mely páros számokat tartalmaz, és ez a lekerekített formákhoz hasonlóan a női formáknak felel meg, azaz
ebben a dimenzióban a férfias jellegnek nincs sok
szerepe. A terület két jellemző
ősi geometriai
formája az Élet
Virága, mely az
életenergia legAz Élet Virága
fontosabb védő
és aktiváló szimbóluma. A másik fontos
geometriai forma,
Metatron kockája, mely összeköti
az időtereket, a
morfogenetikus
mezőket, az adatbankokat és a
térdimenziókat. A
világmindenség
kölcsönös
ös�szefonódásának Metatron kockája
szimbóluma.
A harmadik-térdimenzió a behatárolt
tér. A hosszúság és a szélesség mellett
megjelenik a harmadik jellemző, a magasság is. A dimenzió két fontos geometriai
eleme a kocka, és a gömb, de alapvetően
az öt Platóni test: a tetraéder, hexaéder,
oktaéder, dodekaéder és az ikozaéder.

Az öt Platóni test
Hatásköre az értelem, a szabad akarat,
az éber tudat, a gondolati minta, a mentális sík és az akarati energia. A 3. térdimen-
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zió szorzó száma a 10. A szögletes kockás alakzatok a bal féltekét, a gömbölyű,
lekerekített formák pedig a jobb féltekét
szimbolizálják. Tudjuk azt, hogy a saját
gondolatainkból kiindulva döntünk, cselekszünk, teszünk meg valamit. Ezért az
ezzel kapcsolatos bajok, - bűntudat, fóbiák, gátlások, stb. - csak innen, a fejből kiindulva változtathatók meg. Ezért a szimbólumokkal való kezelésnél csak ezeknél
az eltéréseknél foglalkozunk a fejjel, amikor gondolati mintákat és mentális zavaró programokat kell megváltoztatni. Az
adatbázisunk a tér kiterjedésével egyre
szélesebb lesz, s most már összeállíthatjuk a szín, a frekvencia, a hang, a csakra,
a test szervei, a tulajdonságok és a betegségek összefoglaló táblázatát. Ez így sokat
mond, mégsem tesszük ide a táblázatot,
nehogy ezen felbuzdulva, a bátor, de nem
eléggé felkészült olvasó ezen elindulva
kezelési próbálkozásokat tegyen!
A negyedik-térdimenzió, maga a korlátlan tér, idő és térbeli határok nélkül.
Hatásköre a tudat-feletti, a spirituális sík,
a szeretet- és a fényenergia. Ebben a dimenzióban tapasztaljuk meg a nemiséget. Szorzója a tizenkettes szám. Ebben
a dimenzióban a
szakrális formák
az uralkodóak, itt
van pl. az OM jele.
Az OM, vagy AUM,
ősi, szent hang,
több konkrét és
allegorikus értelmezéssel. A mantrák kezdő és záró
Az OM jele
jele. Megtalálható
a világvallásokban, a keresztényeknél ez
az Ámen. Matematikai értelemben ezt a
térdimenziót a hologramokkal jellemezhetjük. A hologramos technika fejezi ki
legjobban a makro- és mikrokozmosz
egyenlőségét abban az értelemben, hogy
az önmagával való hasonlóság elve kimondja: „az egészet annak minden része
tartalmazza”. Azért hogy ez jobban érthető legyen, vegyünk egy hologramos
képet. Ennek minden része az egészet is
tartalmazza. Ha egy közönséges képet
megfelezünk, akkor két fél képet kapunk,
de az egész már eltűnik. Ezzel szemben,
ha egy hologramos képet felezünk meg,
akkor a kép csak halványabb lesz, de a teljes egész képtartalom megmarad! Jellegzetes tulajdonságaik miatt ide tartoznak
a fraktálok is. Ennek a dimenziónak a leg-
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fontosabb energiapotenciálja a sugárzás.
A további 3 térdimenziónak a szimbolikus gyógyítás szempontjából már nincs
jelentősége, de a teljesség érdekében az
alábbiak szerint jellemezhetjük.
Az ötödik-térdimenzió már meghaladja az ember képzelő erejét. Nem térbeli dimenzióról van szó, sokkal inkább
olyan strukturális elemekkel, mint a kozmikus-fényháló, az Akasha-krónika, a
Morfogenetikus mezők állunk szemben.
A hatodik-térdimenzió sem térben, sem
számban nem definiálható. Maitreyaenergiának, vagy rezgésnek nevezik. A
szó Buddha tanaihoz kapcsolódik, és eredeti jelentése „szerető kedvesség”, vagy
„barát”. A hetedik térdimenzió, Isten az
öröklét null potenciájában.
Visszatérve az egyszerű szimbólumokra, példaként álljon itt egy-egy szimbólum sorozat, mely formájával és színével
fejezi ki fontosságát, ill. ható erejét. Induljunk ki az 5 vízszintes zöld egyenes vonalból. Ez az első térdimenzióba tartozik,
és a fizikális harmónia, a férfias kiáramlás
jellemzője, kifejezője. Az adott szerv elégtelen működése esetén a vonalak számát
növeljük, és a színek pedig világosodnak,
amint fent ezt már megadtuk. Azaz 6 vörös vonal, 7 narancs vonal, 8 sárga vonal.
Az adott szerv fokozott működése esetében pedig a vonalak számát csökkentjük,
és a színek pedig sötétednek. Azaz 4 türkiz
vonal, 3 indigókék vonal, 2 ibolya vonal,
és 1 fekete vonal esetében. Áramlási zavar
esetében a fentiek annyiban változnak,
hogy a vonalakat
függőlegesen kell
elhelyezni. Ugyan
ezeket a hatásokat
érhetjük el a nőies,
passzív, megnyugtató,
befogadó
szinusz jel alakú
hullámformákkal.
Itt az 5 vízszintes hullámvonal az érzelmi harmóniát fejezi ki. De függőlege-

sen is ezt fejezi ki! A hullámvonalak száma
és színe a fenti férfias egyenes vonalaknak
megfelelő. Csak itt az információ aktiválása érzelmi elengedéssel történik.
Hasonló módon
készíthetünk az
egyenes, vagy a
hullámvonalak elhelyezkedésének
megváltoztatásával új szimbóluAz akarati energia mokat. Álljon itt
néhány példa. Az akarati energia: hegyével jobbra mutató hármas vízszintes V alak.
Az életöröm: egy nagy X két oldalán
egy-egy nagy I betű, mint határoló elem.
Az íves vonalak alkalmazására egy
példa: A belső és
külső harmóniát,
vízszintesen
elhelyezkedő lefele
ívelt 3 vonal, közepén egy ponttal, és
alulról ugyancsak
Az életöröm
három, felfele mutató ívelt vonallal lezárva. A vonalak végei
nem érnek össze! Felépítése így alakult ki:
Egy ívelt vonal pár, melynek egyik lefele,
másik felfele mutat, a külső békét jelenti.
Két ilyen ívelt vonalpár pedig a belső békét
jelenti. A három ívelt vonalpár pedig a belső és külső békét jelenti, és korábbról már
tudjuk, hogy a középen elhelyezett pont a
kommunikációt biztosítja a terek között. Így
jutunk el a külső és belső harmóniához.
A második, a harmadik és a negyedik
térdimenzióban is összeállíthatjuk a legfontosabb szimbólumainkat, és azokat
az üzletben is kapható szimbólum készlethez hasonlóan 5x5 cm-es papír vagy
pamut négyzetekre vihetjük fel, és így
használhatjuk.
Kedves Olvasó! Az ismerkedést ezzel a
területtel napestig folytathatnánk, és nem
érnénk a végére! Azért sem, mert min-

den ember egyedi különlegesség, része a
mindenségnek. Önálló élete, története és
múltja van, amit a kölcsönös kapcsolatok
rendszere adatbankként tárol. Lelke az első
térdimenzióban tudja kifejteni a harmóniától való eltérést. Ezért a külső beavatkozások nem mindig célravezetők, és sokszor
csak tüneti kezelést eredményeznek. A jelenlegi orvostudomány kétségen kívül határokba ütközött, mert a test vegyszerekkel
való manipulálása a mellékhatások sokaságát rejti magában, és ezek mellett a valódi
eredmény gyakran elmarad. A mellékhatások miatt az eljárásért pedig esetleg rendkívül súlyos árat kell fizetni. Most itt van
kezünkben egy módszer, melynek alapját
a több ezer éves ázsiai tapasztalatok adják,
miközben a nyugati orvostudomány mintegy 300 éves múltra tekinthet csak vissza.
Az itt feltárt, és összességében csipetnyi információ a régi új utak reménységét adja.
A gyógyulást passzív módon nem kívülről
kell várni, hanem tudatosan, részt kell abban venni, és akarni kell meggyógyulni.
Minden betegség oka a harmóniától való
eltávolodásban keresendő, legyen az gondolkodási forma, érzelmi hatás, vagy cselekedet. Ezek megismeréséhez a belső okokat kell feltárni, ami sokszor nem is olyan
egyszerű. De ezt külső személy megoldani
nem, legfeljebb csak segíteni tudja.
Ne gondold Kedves Olvasó, hogy ezzel a
nyúlfarknyi ismertetővel már kezedben is
van a hihetetlen gyógyulások kulcsa! Sokat
kell ehhez még tanulni, gyermeki kíváncsisággal, és töretlen akarattal kell bolyongani belső útjainkon. Akit a téma mélyebben
érdekel, az kiváló anyagokat talál akár a
hálón, akár a könyves boltokban. Tudom
ajánlani Dr. Sági Mária és Sági István: Információs gyógyítás, valamint Dr. Diethard
Stelzl: Gyógyítás kozmikus szimbólumokkal c. könyvét. De ne feledkezzünk meg az
ősi magyar szimbólumok jelentéséről sem.
Az élet szép, éld hát!
Kaptál egy új technikát!
Nosza, láss neki most!
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu
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Épüljön fel hamarabb:
így segít a ginseng a regenerálódásban
Egy bizonyos kor fölött az immunrendszere kicsit több törődést
igényel, hiszen már nehezebben
küzd meg a lázas megbetegedésekkel, a megfázással, vagy épp
az influenzával. Kivéve akkor, ha
időben elkezd gondoskodni róla.

A múló évek és évtizedek egyre nagyobb
kihívás elé állítják az immunrendszerét. Ennek hátterében leginkább a megváltozott
és felgyorsult életmódunk, illetve e folyamat kísérő tünetei állnak: a kevés pihenés,
a mozgásszegény életmód, valamint az
egészségtelen táplálkozásunk. Nem csoda,
ha a szervezetünk 45-50 éves kor fölött már
nem bírja annyira a gyűrődést, nem igaz?

Múló évek, fokozódó
egészségügyi problémák

Nem csoda, ha ennek következtében
olyan betegségek is kialakulhatnak többek
között, mint például a cukorbetegség, a
magas vérnyomás, vagy épp a betegségek
megelőzésében fontos szerepet játszó immunrendszer gyengülése.
Emellett megjelennek a mozgásszervi
panaszok is, amik jelentősen rontják az életminőségünket. Olyan ízületi betegségekre
gondolunk itt, mint az ízületi gyulladás,
porckopás, az egyre gyakoribb izomhúzódások. Ezek bizonyos szempontból mind a
kor velejárói, ugyanakkor a kevés sport, és
az ellustult életmód következménye is.
Persze a stresszfaktor, a mindennapi hajsza és a munkahelyi robot okozta mentális
problémákról sem szabad elfeledkeznünk.
Még ha ezeket Magyarországon nem is tekintik valós betegségnek, és inkább csak afféle úri huncutságnak titulálják őket. Pedig
ez egyáltalán nem így van!

Regenerálódás felsőfokon,
maximális ginseng-hatás

Azt talán némileg kevesebben tudják,
hogy a koreai ginseng milyen fontos
szerepet játszhat a különböző betegségek utáni regenerálódásban. A prémium

minőségi ginseng kivonat segítségével
ugyanis gyorsabban érezheti magát ismét
100%-osnak egy elhúzódó influenza vagy
megfázás után.
A ginseng nemcsak a betegség előtt és
alatt hasznos, hanem annak elmúltával is:
antioxidáns illetve sejtmegújító hatásának
köszönhetően, napokban mérve hamarabb
lesz újra fitt, energikus, tünetmentes. De
természetesen nemcsak az ilyen megbetegedések során alkalmazható nagy sikerrel a
prémium minőségű koreai ginseng kivonat:
a kivonat magas ginsenozid tartalma segít
a stressz tüneteinek csökkentésében, míg
a panaxanok a vércukorszint alacsonyan
tartásával járulnak hozzá a cukorbetegség
kordában tartásához-megelőzéséhez.
Emellett a ginseng kivonat poliszacharid
tartalma miatt vérbeli immunerősítő gyógynövény, így ha nem szeretné, hogy még egyszer komolyabban levegye a lábáról az influenza, akkor érdemes hosszú távon élni vele.
Antioxidáns hatásának köszönhetően ráadásul a koleszterinszintet is csökkenti, amivel az
érelmeszesedés kialakulását is megelőzheti
Ahogy egyébként a stressz következményeit is sikeresen enyhíti: ha szeretne testileg-lelkileg fitt maradni, nagy dolgokat
véghezvinni a munkahelyén, és sikeresen
elkerülné a burn out-ot, akkor a koreai fekete ginseng a legjobb választás. Mert ez
egyszerre energetizál és csökkenti az Önre
helyezkedő nyomást.
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A Prémium Fekete Koreai Ginzeng kivonat egyik különlegessége a rendkívül
magas hatóanyag tartalma, ami itthon
igazi kuriózumnak számít. Mindez azért
van így, mert a piacon kapható sima ginseng
kivonatokhoz, vagy porított ginseng készítményekhez felhasznált gyógynövényeket
1-2 évesen szedik le.
Ezzel szemben, az általunk forgalmazott
ginseng készítményekhez felhasznált növényeket csak 6 éves korukban gyűjtik be,
így a bennük lévő hatóanyagoknak is van
idejük beérni. Ez azért fontos, mert a hos�szabb növekedési időnek köszönhetően
lesz 6-7-szeres mennyiségű ginsenozid tartalma ezeknek a ginseng-készítményeknek,
így a hatásuk is gyorsabban, fokozottabban
mutatkozik meg, de a kivonat ízében is jelentkezik.
Kissé fanyar, kesernyés íze miatt érdemes
egy pohár vízben vagy teában elkeverve
fogyasztani, a hatás garantáltan nem marad el! Ez egyébként a magasabb szaponin
tartalomnak is köszönhető, ami gyorsítja a
hatóanyagok felszívódását. Tegye próbára
a Prémium Fekete Koreai Ginseng kivonatot és élvezze minden pozitív hatását
a mindennapok során is.

www.koreaiginseng.hu
Kárpáti Éva:
+36 70 339 24 13
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Szeretnéd tovább csökkenteni a háztartásod hulladékának mennyiségét?

Van néhány ötletem számodra!
Novemberben többször találkozhatunk a hulladékcsökkentés
témájával, hiszen ebben a hónapban szervezik meg az európai
hulladékcsökkentési hét eseményeit, amelyhez Magyarországon
is csatlakoznak települések és
civil szervezetek. Azért szeretem
a környezetvédelmi témaheteket,
mert akinek akár egy pici hajlandósága van tenni ezért a közös
érdekért, sok segítséget kaphat
az elinduláshoz, a fejlődéshez
vagy ahhoz, hogy megmaradjon
az úton, amelyen elindult.
Előző alkalommal arról írtam, hogyan
csökkenthető a csomagolási hulladék
mennyisége a háztartásban, akkor főként
a bevásárlás során elkerülhető csomagolóanyagokról volt szó. Azonban ezeken
kívül is termel szemetet a háztartásunk,
például azzal, hogy túlvásároljuk magunkat és a legtöbben könnyedén meg
is tudunk válni a feleslegesnek bizonyuló

tárgyainktól, eszközeinktől akár anélkül,
hogy azoknak új hasznosulást keresnénk.
Olvastam egy kifejezést, amely szerintem
pontosan megfogalmazza ezt a szokást,
így hangzik: „a selejtezés kultúrája”. Természetesen senkit sem arra akarok buzdítani, hogy mindent tartson meg, hátha jó
lesz még valamire. Ugyanakkor az, hogy a

szemétgyűjtő edényt hetente elszállítják,
nem jelenti, hogy mindenképpen tele kell
rakni. Családi házaknál a lakók különféle
edényméretek között választhatnak, a kisebb szemétgyűjtő pedig kevesebb havi
díjat is jelent. Ha elértük már ezt a szintet,
akkor sem pazarlás a 60-80 l-es edényt
nem telerakni.

Mit lehetne megmenteni
a szemétté válástól?
Hetente hatalmas mennyiségű élelmiszer landol a szemetesekben, mert szavatossági ideje lejártáig nem kerül elfogyasztásra. Ha nem vesszük meg, akkor a
boltban megy tönkre? Nem egészen. Ha
kevesebbet vásárolunk, kevesebbet
szerez be a bolt is. Ez nem megy egyik
napról a másikra, de hosszú távon megvalósulhat.

Honnan tudom, hogy mennyi
élelmiszerre lesz szükségünk?
Néha valóban nehéz megbecsülni, de
a hétköznapi életünk során nagyjából fel
lehet mérni a szükséges mennyiségeket.
Abban, hogy élelmiszerrel ne vásároljuk
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túl magunkat, segít a menü megtervezése és a bevásárlólista készítése. Én tervezek, de emellett 3-4 naponta átfuttatom
a tekintetem a hűtő tartalmán és a kamra frissáru készletén, hogy ha valamiről
megfeledkeztem vagy valami hamarabb
veszít a minőségéből, mint vártam (pl.
egy zöldségféle) akkor egy kis menüvariálással még azelőtt elkészíthessem, hogy
megromlana. Megmaradt köret felhasználásával egytálétel készíthető, pl. rakottas, maradék húsból lehet új ebéd vagy
vacsora, darálva vagy aprítva, zöldséggel
vagy zsiradékkal húskrém készülhet a
tízórai vagy az uzsonna szendvicséhez. A
szomorú külsejű gyümölcsből lehet kompót vagy süteménytöltelék. Nekem sem
megy mindig 100%-osan, de a törekvés
az alap, amelyre az egyre jobban működő
szokás felépül.
Gyakran hallom azt a kritikát, hogy a
környezetbarát életmód drága. Igaz, hogy
a minőségi termék többe kerül a silányabb
tömegterméknél, de apró praktikákkal, átgondoltabb háztartásvezetéssel, kerülve a
felesleges vásárlást nem kell többet fizetnünk a korábban megszokottnál.

megvásárolunk egy terméket, gondoljuk
át, hogy valóban szükségünk van-e rá,
vagy csak a pillanatnyi örömért szeretnénk hozzájutni. Ugyanez érvényes akkor
is, ha másnak vásárolunk. Ha egymást
halmozzuk el kacatokkal, akkor is részt veszünk a szemétmennyiség növelésében.
Nekem az a meggyőződésem, hogy nem
muszáj ajándékot vásárolni, amikor nincsen igazán jó, megvalósítható ötletünk.
Ha a baráti vagy rokoni kapcsolat elég
mély, akkor el lehet mondani, ha éppen
nincsen ötletünk tárgyi ajándékra, azzal,

Játékok, ruhaneműk, rossz
minőségű kacatok
Nem csak élelmiszer kerül nagy men�nyiségben a szemetesbe, hanem ruhaneműk, gyenge minőségű, hamar elhasználódó eszközök, gyerekjátékok
is. Ez ellen vajon mit tehetünk? Mielőtt

35

hogy tárgy helyett közös időtöltéssel szeretnénk ünnepelni. Jó lehet pl. egy saját
készítésű vacsora, megtervezett kirándulás, vagy valami más olyan program,
amely a megajándékozottról szól. A tárgyi ajándék nagyon jó akkor, ha a tárgy
nem csak azért kerül megvásárlásra, mert
muszáj valamit adni, hanem azért, mert a
másiknak várhatóan igazi örömet szerez.
Ahol kisgyermek van, nagy lehet a játékok halmaza is a kukában. Mi magunk
kevés játékot veszünk, és ha megtesszük,
gondot fordítunk a minőségre, a tartósságra és arra, hogy a játék anyaga
természetes legyen. Mégis gyakran
kerülnek az otthonunkba apró kacatok,
iskolai újságokkal rossz minőségű reklámajándékok, Mikuláskor és húsvétkor
mindenféle műanyag apróság, ezek hamar a kukában végzik. Az ilyesmi elkerülése véget nem érő, kiváló konfliktuskezelési és kommunikációs készséget
igényelő kihívás.
Ha ezt nem is sikerül megoldani, de a
többi területen, amely teljesen a mi hatáskörünk, tudunk változásokat elérni a
kevesebb szemét termelődéséért, akkor
hatalmasat léphetünk előre.
Praktikus ötleteket kaphatsz a hulladékminimalizálásról a Zöld Mami Blogon!
Dóra,
Zöld Mami

www.zoldmami.hu

Fűben-fában
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 147. rész

I

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

Időskori problémák megelőzése és gyógyítása 2. rész
A cikk első része az időskor során megjelenő leggyakoribb problémákkal, valamint az
öregedést gyorsító tényezőkkel foglalkozott.
Most nézzük, hogyan lehet késleltetni az öregedés folyamatát!
A tudomány nem tudja a pontos választ
arra a kérdésre, hogy miért öregszik az ember, ezért a gerontológiai vizsgálatok nagyban építenek olyan emberek megfigyelésére, akik esetében az öregedés folyamata
jelentősen eltér a megszokottól. Egyes ritka
betegségekben például felgyorsul az öregedés, így a változások kialakulása jobban
megfigyelhető. Ilyen betegség a progéria,
melyben a páciensek belső órája mintegy
hétszer gyorsabb, mint egy egészséges ember esetében. Ezeknek a gyerekeknek a testi állapota pár év alatt olyanná válik, mint a
60-70 éveseké, és időskorra jellemző betegségek (magas vérnyomás, érelmeszesedés,
szívbetegségek) alakulnak ki. Átlagéletkoruk
12-13 év, addigra megőszülnek, ráncossá válnak és általában szívroham vagy agyvérzés
következtében halnak meg.
A kutatás másik irányát azoknak a megfigyelése jelenti, akik hosszabb ideig élnek,
mint az emberek többsége. A Földön három
olyan helyet vizsgáltak, ahol igen hosszú
ideig éltek az emberek: a pakisztáni Hunzavölgy, az ecuadori Vilcabamba-völgy és a
Kaukázus. Az emberek mindhárom területen
a civilizációtól elzártan éltek, sokuk kora meghaladta a 100 évet is. A Hunza-völgyben például 90 év volt az átlagéletkor, és a nők még
65-70 éves korukban is szültek. Egyik helyen
sem fordult elő rák, magas vérnyomás, szívroham vagy cukorbetegség. Az életmódjuk
is nagy hasonlóságot mutatott. Kevés ételt
fogyasztottak, ami főleg zöldségekből és
gyümölcsökből állt, és azt is sokszor nyersen
ették. Kevés tejet is ittak, azonban a fehérjefogyasztás nem haladta meg a napi 30-35
grammot. Idősebb korukban is rendszeresen
mozogtak a mindennapi teendők ellátása
érdekében, a tiszta levegő és a tiszta ivóvíz
pedig a civilizációtól való távolság miatt biz-

tosított volt számukra. (Azóta ezekre a területekre is beszivárgott a nyugati életmód, így
megjelentek a civilizációs betegségek, és elkezdett csökkenni az átlagéletkor is).
Az emberiség régóta keresi a hosszú élet
titkát, és a modern kori kutatások is azt mutatják, hogy lehetséges nem betegség miatt,
hanem végelgyengülésben meghalni. Nagyon sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük
szervezetünk korai elhasználódását, és hos�szú, egészséges életet tudjunk élni. A kutatók
szerint három fő tényező befolyásolja az ember élettartamát: a szülőktől örökölt genetikai adottságok, az életmód és a gondolkodásmód. Genetikai adottságainkon akár
30-40 évvel változtathatunk az életmód
és a gondolkodásmód révén: önpusztító
életmód mellett ennyivel megrövidíthetjük,
míg helyes hozzáállással ennyivel hosszabbá
tehetjük életünket.

Az öregedést késleltető
tényezők

Dr. Christoph Wilhelm Hufeland német orvos-természetgyógyász szavaival élve „csak
az válik javunkra, amit megemésztünk, nem
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Váradi Tibor

pedig az, amit megeszünk”. A túlevés rontja
az emésztés hatékonyságát. Az optimális
a félig telt gyomor, vagyis csak addig szabadna enni, amíg megszűnik az éhségérzet.
Érdemes lassan enni és minden falatot alaposan megrágni.
Minőségi szempontból sem mindegy,
mit fogyasztunk. Dr. Colin Campbell több
évtizeden át kutatta patkányokon a Cornell
Egyetemen az étrend egészségre gyakorolt
hatását, és azt figyelte meg, hogy a magasabb fehérjetartalmú étrenden tartott állatok
könnyebben betegednek meg és rövidebb
ideig élnek, mint az alacsonyabb fehérjetartalmú étrenden tartott társaik. Minthogy
az állati eredetű ételek magas fehérjetartalommal rendelkeznek, a vizsgálatok alapján
érdemes ezeket elhagyni az étrendből, ha
hosszabb ideig szeretnénk élni.
A statisztikai eredmények is azt mutatták,
hogy a növényi étrenden élők átlagéletkora
mindkét nem esetében várhatóan mintegy
10 évvel hosszabb a vegyes táplálékon élőkéhez képest. Ráadásul a nyersen fogyasztott zöldségekben és gyümölcsökben
sok antioxidáns található (pl. C-, E-vitamin,
szelén), amely megköti az emésztés során
keletkező szabadgyököket. Böjtnapok vagy
böjtkúrák beiktatása is fiatalító hatással bír
szervezetünk számára.
Sokféle magas vitamin- és nyomelem
tartalmú, gyógyító és fiatalító hatású étel
található. A csipkebogyó, amelyet csak áztatni szabad, hogy az antioxidáns-tartalma
ne csökkenjen, B- ,K- és C-vitamin-tartalma
révén fontos szerepet játszik az immunrendszer erősítésében és a kollagén épen tartásában. A fokhagyma értisztító, vérnyomáscsökkentő, baktérium- és vírusölő hatású,
féreghajtásra is kiváló. A népi gyógyászatban
kúraszerű alkalmazása javasolt évente kétszer. Ennek során 6 héten át napi 3 gerezd
fokhagymát fogyasztunk el egészben vacsora előtt, utána elrághatunk 1-2 szem szeg-

Öngyógyítás abc-je
fűszeget a kellemetlen szagok enyhítésére.
A rozs magas ásványianyag-tartalma miatt
ajánlható, rosttartalma pedig a székrekedés
megakadályozásában játszik szerepet. A keleti gyógyászatban a ginzeng, az alga, a szezám és a barna rizs fiatalító hatását szokták
gyakran igénybe venni.
Testünk nagy része víz, és a víz „nem öregszik”. Csecsemőkorban ez az arány még 80
százalék körül van, idősödve akár a felére
is lecsökkenhet. A bőséges folyadékfogyasztás fenntartja a keringés stabilitását,
támogatja a veséket a vér megtisztításában,
és rugalmasan tartja a porcokat, elősegítve a
fájdalommentes mozgást.
A rendszeres testmozgás javítja az életminőséget és segít elkerülni számos olyan
megbetegedést, amelyek idő előtti halálhoz
vezetnek, mint amilyen a magas vérnyomás
vagy a cukorbetegség. A kort és az általános
erőnlétet figyelembe véve javasolt heti 3-4
alkalommal fél-egy órás intenzív mozgást
végezni. Még jobb, ha ez a mozgás örömet
okoz, vagy társaságban végezzük, és nem
csupán feladatként éli meg az ember. A túlzásba vitt mozgás ugyanakkor hosszú távon
árthat az egészségnek.
Érdekes megfigyelés, hogy az alacso-

nyabb hőmérséklet fiatalít. A kutatók
hipotézise szerint több ezer éve még alacsonyabb volt az ember testhője. Az mindenesetre biztos, hogy a tartósan 20oC fölötti
külső hőmérséklet megterheli a szervezetet,
az egészséges szobahőmérséklet 16–18oC. A
természetgyógyászat fiatalító, energetizáló
hatása miatt javasolja a váltózuhany vagy a
hidegvizes ledörzsölés alkalmazását.
Az időskori problémák enyhítésére a homeopátiát is segítségül hívhatjuk. A memória gyengülése esetén Ginkgo biloba D6
alkalmazható napi 1×5 golyó dózisban több
hónapig. Ízületi merevség és kopás kúrálására napi 2×5 golyó Rhus toxicodendron
D12 szükséges a panaszok megszűnéséig.
Székrekedéses panaszokon este elszopogatott D12-es erősségű Natrium muriaticum
tud segíteni. Csontritkulás megelőzésére a
rendszeres testmozgás mellett havi váltásban napi 2×5 golyó D6-os erősségű Calcium
fluoratum és Calcium phoshoricum a megfelelő szer.
A pszichés és mentális állapot is kihat az
ember öregedésére. Érdekes megfigyelés,
hogy az öregedés folyamatára hatással vannak az öregedésről alkotott elképzelések is.
A nyugati társadalmakban betegséggel és
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kiszolgáltatottsággal járó, kikerülhetetlen,
rossz folyamatként tekintenek rá. Azokon a
területeken, ahol ez a hit nem alakult ki, lassabban megy végbe az öregedés folyamata.
Azok az emberek, akik derűlátók, optimisták
és örömet lelnek a mindennapokban, hos�szabb ideig élnek. Segítséget jelent a memória frissen tartásában az elérhető, értelmes
célok kitűzése és megvalósítása is.
Megfigyelték továbbá, hogy a harag, a
düh és az egoizmus megbetegítő, míg a türelem, a tolerancia és az önzetlenség fiatalító hatású. Ennek alapjául egy kaliforniai
vizsgálat szolgált, melybe 600 férfit, köztük
200 szívbeteget vontak be. A vizsgálat során
különféle kérdésekre kellett válaszolniuk, és
feltűnt, hogy a szívbetegek kiemelten sokszor használták az „én”, „enyém”, „nekem” kifejezéseket.
Az idősödés tehát nem feltétlenül jelent
egyet a betegségekkel, a magánnyal és az
életminőség romlásával. Soha nem késő! Mielőbb érdemes az öregedéssel kapcsolatos
elképzeléseinket végiggondolni és felülírni,
és az egészséget szolgáló életmód és gondolkodásmód mellett dönteni.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Fűben-fában

A kender, ami nálunk is legális: Mire jó a CBD?
Budapesttől 90 km-re található Detk, mely már
nem csak a kekszről ismerszik meg. Egy kis utcájában, embernél is magasabb kendertövek sorakoznak az egyik kertben.
bályok tanulmányozásából álltak.
„Vidám” jelenet
volt, amikor először elmentünk
a
rendőrségre,
kezünkben 3 kiló
vetőmaggal.
Mondtuk, hogy kender vetést jöttünk
bejelenteni. Az volt a válasz, hogy már írják
is a feljelentést. Jó pár órába telt mire tisztázódott, hogy nem feljelentést kell felvenni,
hanem bejelentést kell regisztrálni egy kenderültetvényhez.
80 év kenderellenes kampányai után szükség van edukációra, éppen ezért előadásokat is tartok a témával kapcsolatban.

Mire jó a CBD?

Mi folyik itt, Detken?!

Világszerte dekriminalizálják, legalizálják
a marihuánát – akár orvosi, akár rekreációs
fogyasztásra – jelenleg hazánkban a törvény
még mindig teljes szigorával sújt le a füvezőkre. A detki kenderrel mi a helyzet?
Ebben a kenderfajtában nem a pszichoaktív THC, hanem a kannabidiol nevű vegyület, röviden a CBD van túlsúlyban. A növény
így van nemesítve. A CBD jótékony hatásait
az elmúlt pár évben kezdte felfedezni a tudomány, ma pedig már több tucat különféle,
CBD-tartalmú termékkel lehet találkozni. Pedig már az ókorban is használták a kendert
mindenféle „nyavalyákra”

Kihívásokban bővelkedő
vállalkozás

2 éve vágtunk bele a kendertermesztésbe. Az élet úgy hozta, hogy egészségi állapotunk miatt nekünk is szükségünk volt rá,
melyet akkor még külföldről rendeltünk.
A kezdeti lépések a tanulásból, a jogsza-

Az, hogy mit igazoltak tudományosan, az
interneten megtalálható. Tény, hogy most
nagyon felkapták a CBD-témát, pedig az egy
tévhit, hogy csak a CBD az, ami működik.
Rengeteg más kannabinoid is van a növényben, ezen kívül még ott vannak a terpének
is, amiknek ugyanolyan fontos szerepük van
abban, hogy a hatóanyagok beépüljenek a
szervezetbe. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy nem csak a CBD gyógyít, hanem az
egész növény, úgy ahogy van.
Sokkal jobban szeretek arról beszélni,
amiről beszámolnak nekünk azok, akik kipróbálták a termékeinket. Sokan vannak:
autoimmun betegséggel küzdők, migrénesek, ízületi panaszokkal élők. Nagyon
jók a visszajelzések diabétesz problémánál,
magas vérnyomásnál, bélrendszeri-, és
emésztőrendszeri gondok esetén, epilepsziánál is bevált. A bőrproblémával küzdők
is pozitívan nyilatkoztak (pszoriázis, ekcéma,
pikkelysömör, stb.)
Például az ADHD-s gyerekeknek is segít
fókuszálni, ezért készítettünk kenderszörpöt,
illetve CBD-tartalmú lekvárokat is. De az autistáknál is komoly eredményeket érnek el
vele, a kommunikáció terén. Említhetném
még a daganatos betegségben szenvedőket, mert a kemoterápia hatásait képes
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enyhíteni. Van például olyan leukémiás ügyfelünk, aki visszakapta az életminőségét a
kendernek köszönhetően. A napi, rendszeres
kenderfogyasztással ugyanúgy képes élni,
mint a diagnózisa előtt. De például úgynevezett asztmacigaretta formájában el is lehet
szívni, illetve, ha valaki nem dohányzik, inhalátorból (vaporizátorból) is fogyaszthatja,
akár asztmára vagy COPD-re.
A kender hatásait nemcsak olaj formájában tapasztalhatjuk, sokféleképpen felhasználható, pl. egy pirítósra kent
kenderpesto mindenki napját feldobja.
Vagy egy kendertea, melytől a derékfájósok
is megmásznak egy hegyet.

Van valami adagolási mód
a fogyasztásához?

Sok kutatásra van szükség, hogy biztosak
lehessünk a megfelelő dózisok javaslatában.
Amíg ezek elkészülnek, addig mindenki
magán kísérletezik, mi csak javasolunk egy
általános használatot. Az a helyzet, hogy a
gyógyszerekkel ugyanezt csinálják az emberek. Felírnak valamit, ha nem jó írnak fel másikat, közben ott a sok mellékhatás. A kenderrel legalább mellékhatás nem fordulhat elő.
Nem csak az embereknek jó, állatok kezelésére is alkalmas lehet. Kutyusunk, Lajos is kigyógyult az allergiából a kenderolaj
hatására. Tiszta seb volt a mancsa. 1 hét és
rendbejött. A macskáknál szemgyulladásra,
macskanáthára is működik, az állatorvos is
jóváhagyta.

Detki Chili és Kendertanya
Webáruház: detkichilis.hu
Telefon: +36 20 297 4560
Cím: 3275 Detk, Petőfi u. 30.

Egészség

Kit fenyeget a gyomorrák?
Magyarország a gyomorrákos megbetegedésekben a középmezőnyben helyezkedik el: az 1980-as évekig évente mintegy négyezren vesztették életüket emiatt. Ez
a szám mára csökkent ugyan, ám ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kisebb lenne
e betegség okozta egészségügyi kockázat. A gyomortumor miatti halálozás csökkenésében szerepe lehet a vizsgálati módszerek fejlődésének, amelyek által lehetővé vált a korai diagnosztizálás. A műtéti eljárások és a kiegészítő kezelések is nagyot változtak, és az étkezési szokások is nagyban megváltoztak. Például elterjedt
a mélyhűtés, és ezáltal a tartósítószerek és a füstöléssel való tartósítás háttérbe került, ami kissé csökkentette a betegség előfordulásának gyakoriságát.
A gyomorrák leginkább 50 és 70 éves
kor között jelentkezik, férfiaknál kétszer
olyan gyakran fordul elő, mint nőknél. Előfordulásában a világon nagy területi eltérések figyelhetők meg, gyakrabban fordul elő Japánban és Chilében, míg az Egyesült Államokban
viszonylag ritkább, ezt a kutatók egyértelműen az eltérő környezeti hatásoknak és az
étrendnek tulajdonítják (Japánban pl. kiemelkedően magas a füstölt halak fogyasztása).
Egyes tanulmányok megemlítik, hogy a
zöldség- és gyümölcsfogyasztás is védőfaktor lehet. Az átlagosnál ugyanakkor veszélyeztetettebbek egyes vegyipari szakmákat űzők, a bányászatban vagy a gumiiparban
dolgozók, azok, akik nem jutnak jó minőségű
ivóvízhez, valamint a mértéktelen alkoholfogyasztók.
Nincs egyértelmű válasz arra, hogy mi növelheti a gyomorrák kialakulásának kockázatát. Előfordulhatnak ugyan családi halmozódások, különösen a közeli családtag 40 éves
kora előtt jelentkezett daganata esetén kell
a rokonságnak fokozottan figyelnie saját tüneteire. A családon belüli, de nem örökletes,
nem génhibával kapcsolatos halmozódás
külső rákkeltő tényezőkkel, valamint az étkezési és életvezetési szokásoknak, mint mintának az átvételével lehet kapcsolatban

Helicobacter pylori-fertőzés

A gyomorrákkal diagnosztizált betegek háromnegyedénél kimutatható az úgynevezett
Helicobacter pylori-fertőzés. Ez rendszerint
a szegényebb körülmények között élő embereknél fordul elő nagyobb arányban.
A baktérium egyik enzime a táplálék nitrátjait nitritekké alakítja át, s azok
nitrózaminoknak az alapanyagai. Ezek a vegyületek indítják el azt az átalakulást, amelynek rosszindulatú daganat lesz a következménye. A fertőzésnek sajnos lehet szerepe a
gyomorrák kialakulásában.

H. Pylori Fight kapszulák

Gyógyulási esélyek

A rákkutatásban az utóbbi évtizedben tapasztalt fejlődés mind a betegségben szenvedők korábbinál kisebb arányú halálozásában, mind javuló életminőségében tetten
érhető.
A daganatok aszerint is tipizálhatók, hogy
a gyomor melyik részében – a felső, a középső vagy az alsó harmadában – helyezkednek-e el.
A felső harmadban kialakuló carcinomák
esetén a gyógyulási esély lényegesen ros�szabb. A legjobb eredményeket az orvosok egyes, a gyomor alsó harmadában
előforduló elváltozások esetén érték el. A
gyomorrákos betegek átlagos ötéves túlélési
valószínűsége mindössze 30 százalék, ám ez
az érték a korai stádiumban felismert daganatok esetén elérheti a 80 százalékot is.
Döntően meghatározó, hogy a diagnosztizálás időpontjában alakultak-e már
ki áttétek (metasztázisok), s azok milyen
kiterjedtségűek. Fontos a beteg általános állapota, kórelőzménye, a felfedezett daganat
stádiuma. A sebészi kezelés szempontjából a
nyirokcsomó-áttétek jelenléte nagyban rontja a felépülés esélyét.
Amennyiben sikerül a szervezetet megszabadítani a daganatos szövetektől, a páciensek a resectiós műtétek után felépülhetnek, s teljes mértékben rehabilitálhatók. A
körülményekhez képest viszonylag jó életminőség érhető el a gyomor teljes eltávolítása után is: ha a nyelőcsövet a nyombéllel
egyesítik, s ezzel a tápcsatornából hiányzik
egy szakasz, naponta sokszor, kis adagokat
ehet a páciens, s a folyamatos kontroll és
gyógyszeres kezelés mellett önálló életvitelt
folytathat.
Mindemellett fontos az ellenőrző vizsgálatok pontos és fegyelmezett betartása, mert
a sikeres műtét, majd felépülés után is megmarad az esély a tumor kiújulására.
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A Helicobacter pylori olyan rugalmas
mikrobiális törzs, amelyet nehezen
lehet eltávolítani: mivel a növekvő
rezisztencia miatt rosszul reagál az
antibiotikumokra, amelyek a hagyományos orvoslás által kínált egyetlen kezelési mód. A H. Pylori Fight
kapszulák DMS 17648 törzset tartalmaznak, amelyet a német Organo
Balance cég izolált és szabadalmaztatott. Ez a törzs nagyon hatékony a
Helicobacter pylori leküzdésében a
hagyományos antibiotikumok hátránya nélkül. A bélflóra nem változik, ellentétben egy tipikus háromhetes antibiotikum-kúra hatásaival.
Ezenkívül a H. Pylori Fight nem okoz
hasmenést vagy ízérzet-rendellenességeket, ellentétben azokkal az antibiotikumokkal, amelyek nem specifikus kezelések a Helicobacter pylori
eltávolítására.

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

Ajánló
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Környezetünk

Mennyi az ideális páratartalom?
A fűtési szezon javában tart.
És bár otthonunk melege
mindennél fontosabb, ez egyre
többe kerül. Egy kis odafigyeléssel azonban javíthatunk
hőérzetünkön, és alacsonyabb
hőmérsékleten is kellemesen
érezhetjük magunkat. A titok
nyitja az ideális páratartalom.
Ha fázunk a fűtött szobában,
mielőtt a fűtőtest szabályzóját
feljebb tekerjük, próbáljuk a
páratartalmat növelni, hőérzetünk biztosan javulni fog.

Bizonyára önök is megfigyelték már,
hogy néha 25˚C-ban is fáznak, máskor
meg 19˚C is kellemes. Ennek ok, hogy
magasabb páratartalom esetén javul a
hőérzetünk. Egy 20-22˚C hőmérsékletű
helyiségben 40-60% közötti relatív páratartalom mondható ideálisnak.
A levegő relatív páratartalma azt az
értéket fejezi ki, hogy a levegőben levő
vízgőztartalom hány százaléka annak a
maximális vízgőztartalomnak, amelyet a
levegő az adott hőmérsékleten maximálisan befogadhat.
A szabadban lévő hideg levegő - akár
100 százalékos relatív páratartalomnál is
- jóval kevesebb párát (vizet) tartalmaz,
mint amennyit a melegebb szobai levegő
fel tudna venni. Míg 0˚C és 100% relatív
páratartalomnál 4,8 g vízpára van 1m3 levegőben, 20˚C és 100% relatív páratartalomhoz már 17,3 g vízpára kellene.

Ha túl száraz
Minél nagyobb a kinti és a benti levegő között a hőmérséklet különbség, annál szárazabb lehet a levegő a szobában.
Egy távfűtéses lakásban, ahol 24-25˚C

van, a nyílászárok sem tökéletesek, akár
20% alatti páratartalom is kialakulhat, és
könnyen kiszáradhat a bőrünk, szemünk,
az orrnyálkahártyánk.
Ha túl száraz a levegő, csökken az oxigénfelvétel és a véráramban, fokozódik a
meghűléses megbetegedések veszélye,
kiszárad bőrünk, nagyobb a porképződés.
Az ennyire páramentes levegő szárítja a légutak nyálkahártyáit, köhögést,
fáradtságot, fejfájást, ingerlékenységet,
nyugtalan alvást okoz. A túl száraz levegő az állatoknak, növényeknek, bútoroknak és a műtárgyaknak is árt.
A páratartalom növelésére ideálisak a
szobanövények, a párologtató edények,
esetleg a fűtőtesteken történő ruhaszárítás. Aki igazán professzionális megoldást
akar, az szerezzen be egy párásító készüléket, amellyel szabályozhatja a levegő
páratartalmát.

Ha túl párás
Az sem kedvez az egészségünknek,
ha túl párás a lakás levegője. A 60 százalék fölötti túlpárásodás falgombásodást
okozhat, és a házipor-atka szaporodását
is segíti.
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A fűtési szezon kezdetén sokan szembesülnek azzal, hogy az ablakokon gyöngyöző pára jelenik meg, majd az esetleges szigetelési hibákból adódóan a ház
sarkaiban penészedés által okozott elszíneződés látható.
A magas páratartalom nem csak
esztétikailag zavaró, de számos komoly
betegség forrása is. Közérzetünk erősen
függ a levegő nedvességétől. Ha testünk
nem párologhat kellőképpen, füllesztőnek érezzük a meleget. A nagy relatív
nedvességű levegőben lassan párolog
el testünkről az izzadtság. Ha túl magas
a páratartalom, nő az allergiás, reumás
megbetegedések esélye, dohos szagú
lehet a lakás levegője, a falakon penészfoltok jelenhetnek meg.
A páratartalom csökkentésére már
sokkal nehezebb feladat. A hirtelen
megnövekedett páratartalom eltüntethető egy alapos szellőztetéssel, de ha
rendszeresen és nem csak átmenetileg
(pl. mosás, mosogatás, fürdés alatt) jelentkeznek a vízcseppek a falakon, ablakokon, akkor érdemes szakember segítségét kérni.

Állatvilág
Nem írnám le, ha ma reggel nem
harmadjára történik meg az eset.
Az első úgy tíz nappal ezelőtt... Az
a szokás a Várfokán, hogy reggel
is van egy kis lisztkukac a cinegéimnek, meg este is. Este nagyobb
az adag, hogy amelyik nappal nem
tudott eleget gyűjteni, az se üres
beggyel menjen aludni. Megfigyeltem, hogy most, amikor a reggelek
kezdenek hidegebbé válni, a cinegéim éhesebbek! Csak a rend kedvéért
írom, hogy úgy 10-12 cinege és 2
rozsdafarkú van gondozásom alatt.
A cinegéket elég nehéz megszámolni intenzív mozgásuk miatt, de
amikor egyszerre 8 van az erkély
díszszilvafáján, akkor meg tudom
becsülni, hogy az előbb vagy négy
szállt el, csőrében egy-egy kukaccal.

A reggeli teázás közben a leveleimet
szoktam elolvasni, és rendszerint valami kisebb munkába is belefogok a hálóban, az
ablak mellett levő asztalon levő kompin. A
helynek majd később lesz jelentősége! Cinegéim általában félreérthetetlen és jól felismerhető, azonosítható hangon követelik
a reggelit, és türelmetlenül repkednek,
hogy mikor megyek már ki a kukacos dobozzal a kezemben. Amikor kilépek az erkélyre, szétröppennek. Néhányan az ereszre repülnek és türelmetlenül kopogtatják
azt, mások a közeli fenyőfáról figyelnek,
megint mások meg távolabbról, a környező fák egyikéről. Amikor kiadom a kukacadagot és feltöltöm az ivóvizes edénykét
bejövök, és innen figyelem a reggelizést.
Nyáron nemegyszer az erkélyen ülve is
meg tudtam őket lesni, de ennek az a feltétele, hogy ne lássák a nyitott szememet.
Kalappal, vagy kezemmel kell eltakarnom,
és így csak egy kis résen tudok kinézni.
Nos, ma reggel megittam a teámat és a
gép mellett maradtam, egy hétvégi konferenciára készülve. Kérték a cinegéim a
reggelit, de magamban gondoltam: „ezt
még lefordítom, és akkor majd kaptok”. A
türelmetlenségük azonban egyre nőtt. S
egyszer csak egy cinege a hálószoba ab-

Cinegéimről

lak párkányára repült, közel hozzám, és
nagyon erősen megkocogtatta az ablakot. Ekkor jutott eszembe, hogy ez már a
harmadik eset, és eddig csak véletlennek
gondoltam.
Ez határozott figyelmeztetés volt! Nagyon éhesek vagyunk!
Nem voltam rest, abbahagytam, amit
csináltam és elláttam őket.
Most, hogy az erkélyről a nyári virágaim
kinyúltak, (hétvégén fogok árvácskákat
ültetni, ami csak azért késett, mert a lift
felújítása 3 hétig tartott) a ládákban csak
virágföld van. Erre is szoktam két-három
evőkanál kukacot kiszórni. Ez a szokásom
azért alakult ki, mert megfigyeltem, hogy
a két rozsdafarkú a cinegékhez képest is
nagyon óvatos, mondhatnám félénk. Ezért
gyakran csak egy-két kukacot tudnak kiszedni a lopótök etetőből, mert elnyomják
őket a cinegék. Így viszont kényelmesen
lakmároznak, legfeljebb a láda egyik végében rozsdafarkú van, a másikban meg
cinege.
Nagyon érdekes a két madár, a cinege és
a rozsdafarkú étkezési szokása. A rozsdafarkú mindig a kukac egyik végét csípi el,
kicsit ott tartja, és csőrével egy vonalban,
egyben lenyeli. Megint vár egy kicsit, és
jöhet a következő kukac. Ezzel szemben a
cinege akármilyen pozícióban csőrébe veszi a kukacot. Ha a közepén csípi el, akkor
ügyes és gyors fejmozdulatokkal úgy forgatja, hogy egyszer csak a kukac egyik végét fogja. Ekkor vagy egyben lenyeli, mint
a rozsdafarkú, vagy a lábához teszi, ott
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megfogja, és nagy nyugalommal feldarabolva eszi meg. Természetesen mindegyik
madár esetében előfordul, hogy felkap
egy kukacot és már ott sincs! De szemmel
lehet követni, és ugyanúgy az egyik közeli
fa ágán, a lába között tartva megeszi, s már
jön is vissza.
Az eresz alatt, az erkélyajtó felett, védett
helyen van az MME (Magyar Madártani
Egyesület) leírás alapján készített cinege odúm. Ezt a madarak nagyon hamar
megszerették, és minden évben költenek
benne. (Tavaly három, az idén két költést
figyelhettem meg.) A cinegék, amikor a
fiókákat etetik, egészen másképpen táplálkoznak. A tojó és párja is táplálja a fiókákat.
Először 8-10 kukacot visznek egyenként be
az odúba, és csak ezt követően fogyasztanak el egy kukacot saját maguk, majd
visznek be egy újabb adagot a fiókáknak.
Majd egyre több kukacot esznek meg, és
csak egyet-egyet visznek be az odúba.
Persze nagyon figyelmesek, és számon
tartják a finom falatokat. Történetesen, ha
véletlen egy kukacot elejtenek, azonnal lerepülnek és megkeresik.
A tisztaságszeretetük is fantasztikus. A
Teremtő ezt jól beletette a génjeikbe. A fészek alj ugyanis mindig tiszta, a fiókák ürülékétől mentes! Ezt pedig úgy érik el, hogy
a fiókák kis zacskóba csomagolva adják ki
az ürüléküket, amit a tojó és párja csőrébe
vesz, elrepül vele és elejti.
Nos, egy nagyváros közepén, egy belső
udvar titkaként ennyit a cinegéimről!
Erdei István

Állatvilág

Igazán természetes rágcsálnivaló
minden kutyának!
Kedves Gazdi!
Az előző két cikkünk a bemutatkozásunkról, valamint arról szólt, amit a családi vállalkozásunk képvisel. Kedvenceink egészséges
táplálása az, amiért folyamatosan fejlesztjük
szakmai tudásunkat, hogy minél többet tudjunk segíteni a lelkes és felelős gazdiknak,
akik szeretnének javítani kutyáik életminőségén és jólétén, egészségük megőrzése érdekében. Mivel valóban számtalan tervünk, célunk és elképzelésünk van, amin dolgozunk,
így nagy örömmel jelenthetem be, hogy a
legelső és az egyik legígéretesebb termékcsaládunk immáron készen áll arra, hogy Ön
is meglephesse vele kedvencét.

Prémium Snack termékcsaládunk
jellemzői:

A lehető legtermészetesebb és legegészségesebb finomság, amely kedvenceink
számára kiváló elfoglaltságot nyújt, emellett igazán ízletes rágási élményt biztosít,
ezáltal erősíti a rágóizmokat, tisztítja a fogakat és masszírozza a fogínyt is. Esszenciális
aminosavakat, tápanyagokat, vitaminokat
és ásványi anyagokat tartalmaznak természetes formában, mindezt mesterséges
adalékanyagok (tartósítószerek, ízfokozók és
illatanyagok, színezőanyagok) hozzáadása
nélkül.

Prémium Snack termékeinkről
bővebben:

Magasra tettük a lécet, amikor nekiláttunk
megkeresni azt a minőséget, amit elképzeltünk szárított hústermékeinknek, nem volt
könnyű feladat, de nagy örömünkre sikerült.
Németországban egy lelkiismeretes és nagyon barátságos családi vállalkozással, akik
15 éves szakmai múlttal rendelkeznek, találtuk meg a közös hangot, és a rendkívül hasonló hozzáállásunk adott lehetőséget arra,
hogy együtt működhessünk.

Prémium Snack termékünkről
elmondható:

- 100 % HÚS (monoprotein)
- Mesterséges adalékanyagoktól mentes termékek.
- Kíméletes szárítási eljárással készültek,
ezáltal a tényleges táplálóanyag tartalma
sértetlen maradt.

- különböző keménységűek, így minden korosztály számára megtalálható az
ideális rágcsálni való.
- A nyúl és bárány termékeink allergiára
hajlamos kedvencek számára is ajánlottak.
- Könnyen emészthetőek és értékes
zsírsavakat tartalmaznak.
- Csomagolásukat úgy álmodtuk meg,
hogy szembetűnő legyen a termék természetessége, a munkánk igényessége,
emellett számos információ, amivel kön�nyedén választhat kedvencének, a számára megfelelő finomságok közül.
- Könnyen zárható, simítózáras tasakokban kínáljuk.

Prémium Snack termékeink
a jövőt illetően:

- Bárányhús csíkok – 100% BÁRÁNYHÚS
– 100 gramm
- Kopasz nyúlfül – 100% NYÚL – 100
gramm
- Kacsahús kockák – 100% KACSAHÚS –
150 gramm
- Marhahús rudak – 100% MARHAHÚS –
150 gramm
- Báránytüdő – 100% BÁRÁNY – 150
gramm
- Báránygyomor / zöldpacal / - 100% BÁRÁNY – 150 gramm
Jó egészséget és jó étvágyat kíván a
Természetes kutyavilág csapata minden
kedvencnek!

- Szeretnénk folyamatosan bővíteni a kínálatot, a vásárlói igénynek megfelelően.
- Korlátozott számban keressük viszonteladóinkat az egész országban.

Jelenleg elérhető Prémium
Snackek

- Halhús kockák – 100% HAL – lazac,
sprotni, hering, tőkehal, lepényhal - 100
gramm
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Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálat: 06-70/292-74-60 vagy
06-70/45-75-265
E-mail: natural.dog.world18@gmail.com
www.termeszeteskutyavilag.hu
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Zöld megoldások

Megoldás a vándorpoloskák ellen
Az ősszel együtt nemcsak a levélhullás, a gesztenye, az eső, az iskolakezdés és a hideg idő érkezik meg,
hanem a vándorpoloskák inváziója
is, ami ellen úgy érezzük, hogy nincs
mit tenni. Ezek a hívatlan és igen
kellemetlen vendégek betörnek az
otthonunkba és a kertjeinkbe. A termést megdézsmálva komoly károkat okoznak a mezőgazdaságban,
a lakásban pedig gusztustalan látványt nyújtanak, nem is beszélve
arról, hogy mennyire büdösek.

A vándorpoloskák elűzése azonban
nem egyszerű, ugyanis hazánkban nem
őshonosak, így természetes ellenségük
nincs, és bűzük miatt a madarak sem szívesen fogyasztják őket. Kereskedelemben
nem kapható olyan szer sem, ami kifejezetten a poloskákat hivatott távol tartani,
és a rossz idő elől menekülve a legapróbb
résen is beszöknek az otthonunkba.
Ezek után nem csoda, ha Önben is felmerül a kérdés, hogy akkor mit tehet?
Nézzen körül webáruházunk kínálatában, ahol erre a problémára is megoldást
talál. Elérhetőségünk: www.bioforce.hu

A vándorpoloska invázió

A zöld színű vándorpoloska Afrikából
terjedt el az egész világon, így Magyarországon is a kétezres évek elején. Mellette
jelent meg az utóbbi években a szintén
nagytestű, de barna színű ázsiai márványpoloska. A kedvezőtlen éghajlatváltozásnak és a gyors ütemben növekvő kereskedelemnek köszönhetően mindkét faj
villámgyorsan megvetette a lábát az öreg
kontinensen is.
A poloskát a nagyméretű páncélja mellett az időjárás viszontagságaival szemben és az egyéb fajoktól jellegzetes szaga
védi meg. A bűz forrása egy olyan zsíros
váladék, amely aldehideket tartalmaz. A
folyadékot az állat torának alsó részében

található bűzmirigyek termelik, és veszély
esetén a támadójára lövelli. Nem kell bemutatni senkinek, hogy ez mennyire kellemetlen az elviselhetetlen szag miatt.

Miért jönnek be?

A kérdés költői, a válasz pedig igen egyszerű. A hideg elől menekülve a meleg lakásban menedéket remélnek, vagy esetleg olyan kellemes illatot éreznek, ami
számukra hívogató. A fény is ugyanilyen
csábító számukra, tehát egy felkapcsolva
felejtett lámpa is lehet oka annak, hogy
ellepik a lakást.

Mit tehetünk
a vándorpoloskák ellen?

A vándorpoloska ugyan teljesen veszélytelen az emberre, mégis sok bos�szúságot okoz. A mezőgazdaságban kárt
okoz azzal, hogy a termés egy részét megeszi. Otthonunkban pedig visszataszító
látvány, orrfacsaró bűzük pedig akár az
egész lakást belengheti.
A fentiek miatt egyértelmű, hogy megpróbáljuk felvenni a kesztyűt a poloskával
szemben. Azonban a kémiai védekezés helyett a mechanikait részesítjük előnyben,
és a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt.
Az elsődleges cél az, hogy megakadályozzuk azt, hogy bejussanak az ottho-
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nunkba. Lássuk el az összes ablakot szúnyoghálóval, valamint nézzük át az egész
lakást, hogy vannak-e rések. Ha igen, akkor azokat tömjük be. Ugyancsak megoldást jelenthet, ha egy vizes törölköző formájában csapdát állítunk nekik.

Ha komolyabb
védelem szükséges

Van már az a helyzet, amikor nem elégségesek az előbb ismertetett trükkök, és
komolyabb védelemre van szükség. Ekkor
lehet segítségünkre a Stink Bug-C természetes védő illat, amely környezetbarát
összetevőinek köszönhetően nem károsítja az élővilágot. A poloskák számára kellemetlen illatanyagokkal tartja távol őket.

Online áruházunk: www.bioforce.hu

Kertészkedjünk!

Nagytakarítás a kertben, avagy hogyan készüljön fel a télre
A kerti szezon nem a betakarítással ér véget. Az áldozatos munka
gyümölcsét learatva elő kell készíteni a jövő évre a kertet:
- összegyűjteni a lehullott lombot,
- kisebb, esztétikai metszésekkel és/
vagy a belső ágak rugalmas összekötésével felkészíteni az örökzöldeket, bokrokat,
fákat a hó súlyára,
- a szerszámokat letisztítani, olajozni,
hogy tavasszal csak elő kelljen venni,
- az öntözőrendszereket, szivattyúkat
vízteleníteni kell és szervizelni a kopóalkatrészeit. (Akkor is, ha fagymentes helyen van, mert a pangó víz kikezdheti a
fém alkatrészeket. Pl. a forgólapátokon
megjelenhet az oxidáció.),
- elvégezni az utolsó növényvédelmi
feladatokat,
- valamint megművelni- és pótolni a
tápanyagokat a talajban.

Konyhakerti teendők

A betakarítás után a legfontosabb teendő a talaj előkészítése a következő
szezonra. Ezt a talaj megművelésével és
a tápanyagok pótlásával lehet megtenni.
Konyhakertekbe az Italpollina csirketrágyát javaslom,
mert nagyon magas a szervesanyag
tartalma és erős
a benne élő mikroorganizmus közösség, ami segít
a talajélet támogatásában, pótlásában.
Most ősszel nyugodtan hagyhatja
hantosan is a talajt,
a téli csapadék és a
fagyok össze fogják törni a nagyobb darabokat és tavasszal könnyű lesz belőle morzsás talajt készíteni a veteményezéshez.
Ha füvesítést tervez tavaszra, szintén
most kell előkészíteni a talajt hozzá (földmunkálatokkal, gyomtalanítással).

Teendők a gyümölcsfákkal

Könnyű azt gondolni, hogy a lomb ös�szesöprésével el is végezte a gyümölcs- és
díszfák őszi gondozását, de ez nem így van.
Ilyenkor még szükség van egy utolsó,

növényvédelmi permetezésre, hogy a lehulló lomb és a lappangó gombabetegségek ne tudják visszafertőzni a fákat a
ködös, nyirkos őszi időszakban. A permetezéssel az örökzöldeket, rózsákat, egyéb
bokrokat és a fákat is le kell kezelni.
Illetve természetesen a fáknak is szükségük van a tápanyag pótlásra. Ez kisebb
fák esetén történhet az ültetőgödör ásós
fellazításával és trágyázásával (pl. a már
említett csirketrágyával). A nagyobb fák
esetén viszont ez nem kielégítő, mert a
gyökérzet tápanyagfelvevő apró szívógyökerecskéi nem a törzshöz közel, hanem a lombkorona határában találhatóak
nagyjából. Ha van rá mód, akkor ott kell a
talajt fellazítva beművelni a trágyát, vagy
ha pl. füves terület van körülötte, akkor
Prohuminos locsolással bejuttatni a talajba a tápanyagokat.
A bokrok, fák
téli
felkészítő
munkálata továbbá az esztétikai
metszés, illetve
szükség szerint
az ágak rugalmas
kötözőzsinórral
való összekötözése. Ez utóbbi
főleg az örökzöldek esetében
fontos, hogy a téli csapadék súlya ne deformálja el, vagy törje meg a növényt.
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Teendők a gyeppel

Noha a gyepszellőztetést már szeptemberben-októberben el kellett végezni
egy utolsó, téli felkészítő tápanyagpótlás
még nincs elkésve. Az sem baj, ha ezt már
csak kiszórja és nem locsolja meg az öntözőrendszer víztelenítése miatt. A téli csapadék majd szép fokozatosan bemossa a
talajba a szerves gyeptrágyát.
Ha ősszel füvesített, vagy felülvetett
egy Prohuminos permetezéssel tudja
megerősíteni a még gyenge állományt,
hogy a tél viszontagságait jól átvészelje.
Ha mindezekkel megvan, jöhet a szerszámok, gépek téliesítése. Alaposan letakarítva, szükség szerint szétszedett
állapotban érdemes elrakni őket, miután
meg vannak javítva, és a kopó alkatrészek
cseréje is megtörtént. Így a tavaszi első
használatkor biztosan minden üzemkész
lesz, nem kell kapkodva keresni szerelőt.
Egészséges, és fagykármentes telet kíván:
Molnár Gábor Éva
a füvesasszony

kertfuvesites.hu

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

2019. december 21.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/9. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Kérek még egy tizenhetes
csillagkulcsot is!
A beküldők közül
Kozma Ágnes (Szolnok)
Lukács Lenke (Szolnok)
Nagy Szilvia (Kecskemét)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

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