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44.

Aktuális

Az idei ősz volt a legmelegebb 1901 óta
Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi
középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt, ami
0,05 fokkal haladja meg az eddigi legmelegebb, 1926-os ősz
hőmérsékletét.
Mindhárom őszi hónap középhőmérséklete országosan magasabban alakult az 1981-2010-es időszak átlagánál. A szeptember 1
fokkal, az október csaknem 2 fokkal, a november viszont 4 fokkal volt
melegebb az átlagosnál. Az idei november 1901 óta a 3. legmelegebbnek bizonyult, az idei október a 9. legmelegebb október volt.
Az átlaghoz viszonyítva többfokos negatív eltérések csupán három időszakban - szeptember 20. körül, október első dekádjában,
valamint október végén, november elején - fordultak elő. Október
8-án például megdőlt az országos napi minimumhőmérséklet rekordja.
Számottevő pozitív eltérések szeptember elején, október közepén
és novemberben voltak. A szeptember még kánikulával kezdődött,
az egész évszak legmelegebb napja szeptember elseje volt. Októberben egy szokatlanul meleg és hosszú vénasszonyok nyarát tapasztaltunk, novemberben pedig 13 napon is előfordult 5 fok feletti
pozitív eltérés.
Csapadék tekintetében a 2019-es ősz országosan átlagosnak
mondható, de csak a csapadékos november miatt. A szeptemberi
csapadékmennyiség 19 százalékkal elmaradt az 1981-2010-es átlagtól, majd októberben is csak a szokásos mennyiség alig több mint
fele, 54 százaléka hullott le, amivel az idei október a 28. legszárazabb
lett 1901 óta. Novemberben viszont a szokásos csapadék több mint
1,5-szerese, 164 százaléka esett le, ez volt a 21. legcsapadékosabb
november. Országos átlagban 33 csapadékos nap volt 2019 őszén,
hattal több az 1981-2010-es átlagnál.
Ha a december átlagos hőmérsékletű lesz, akkor - a rekordmeleg
2018 után - 2019 a harmadik legmelegebb év lesz 1901 óta. Átlagos
decemberi csapadék esetén pedig átlag körüli lesz az év csapadékmennyisége is.

A Collins szótár a klímasztrájkot
választotta az év szavának
A klímasztrájkot választotta az év szavának idén a Collins
szótár, amely szerint ezt a kifejezést százszor többször használták 2019-ben, mint a korábbi években.
A glasgow-i székhelyű kiadó a honlapokat, újságokat és folyóiratokat, valamint a közösségi médiát pásztázva választja ki az év szavát,
azt vizsgálva, hogy mely angol kifejezések használata ugrott meg az
adott évben a legnagyobb mértékben.
A szótár definíciója szerint a klímasztrájk olyan tüntetés, amelynek
résztvevői nem mennek iskolába vagy munkába, hogy cselekvésre
szólítsanak fel a klímaváltozás ellen.
A klímasztrájk kifejezést először 2015 novemberében jegyezték
fel, amikor az első ilyen tüntetést szervezték az ENSZ Párizsban rendezett klímacsúcsa idején. Az elmúlt évben mindennapos valóssággá váltak ezek a megmozdulások a világ nagyvárosaiban, és a Collins munkatársai megfigyelték, hogy százszorosával nőtt a kifejezés
használata 2019-ban.
-MTI-
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Ezentúl az e-cigaretta eszközeit is
kizárólag csak trafikok árulhatják
Ezentúl a trafikban lehet kapni utántöltő folyadékot, utántöltő
flakont, valamint az új dohánytermék-kategóriák használatához,
tárolásához, karbantartásához, működtetéséhez kapcsolódó
tartozékokat, alkatrészeket. Ide kerülnek a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek is, amelyek hatóanyaga szájon át
jut el az emberi szervezetbe.

A képviselők 117 igen, 37 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett fogadták el fideszes képviselők kezdeményezésére a fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével
összefüggő egyes törvények módosítását.
Jövedéki termékké válik a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú
termék mellett a nikotinmentes e-cigaretta töltőfolyadéka és a füst
nélküli dohánytermék is.
Az illegális kereskedelem felszámolása érdekében változik valamennyi töltőfolyadék jövedékiadó-mértéke: a jelenlegi 55 forint helyett milliliterenként egységesen 20 forintra csökken.
A másik két termékcsoport - a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék és a füst nélküli dohánytermék - jövedékiadó-mértékét
kilogrammonként 19 160 forintban állapították meg. A két termékre
az adókötelezettség már 2020. március 1-jétől fennáll, de a zárjegy
csak 2020. július 1-jével lesz alkalmazandó.
A módosítással a jövőben nem háromezer, hanem négyezer emberenként adható ki trafikkoncesszió, így tovább csökkenhet a dohánytermékek értékesítési helyeinek száma.
Szigorodnak a dohánytermékek közvetett reklámozására vonatkozó rendelkezések. A trafikos köteles lesz valamennyi általa forgalmazott dohánytermékből - a szivarokat, az új dohánytermék-kategóriákat, valamint a füst nélküli dohánytermékeket kivéve - típusonként,
márkajelzésenként egyet-egyet jól láthatóan kirakni úgy, hogy a csomagolásnak az a része látszódjon, amelyen a dohányzás veszélyeire
figyelmeztető kép van.
Megvonhatják a koncessziós jogot attól a trafikostól, akinek üzletében egy éven belül háromszor kiskorút szolgálnak ki, és erről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott.
Bővül a dohányboltban árusítható termékek köre az ízesített, hűtés nélkül eltartható tejitalokkal, a papír zsebkendővel, illetve egyes
cukorárukkal, például gumicukorral, vajkaramellával, illetve köhögés
elleni cukorkával.
-MTI-

Aktuális

Több mint 100 kilogramm szemetet
találtak egy bálna tetemében

Változás a húspultoknál január 15-től

A skóciai Harris szigeten sodródott partra egy nagy ámbráscet teteme. A tengeri emlős gyomrából halászhálók, kötelek, csomagolóanyagok, táskák és műanyag poharak kerültek elő hatalmas „labdává” tömörödve. Szakértők szerint
egyelőre nem világos, hogy a szemétnek szerepe volt-e az
állat kimúlásában.
A helyi lakosok, akik csütörtökön megtalálták a tetemet a
Seilebost strandon, azt mondták, az eset a tengerszennyezés
problémájára világít rá.
A bálnák és delfinek pusztulását vizsgáló szervezet, a Smass
(Scottish Marine Animal Stranding Scheme) szakértői felboncolták
az állatot, hogy a halál okát megállapítsák. A szervezet Facebookoldalán azt írta:
„A bálna nem volt különösebben rossz állapotban, és bár egyértelmű, hogy a hatalmas tömegű szemét közrejátszott abban, hogy
élve partra sodródott, nem találtunk bizonyítékot arra, hogy elzárta
volna a bélrendszerét.
Mindazonáltal a talált hulladék mennyisége ijesztő, minden bizonnyal ártott az emésztésének és ismét megmutatta, mekkora
kockázatot jelent az élővilág számára a tengerszennyezés és az elhagyott halászeszközök.”
A parti őrség és a szigetek önkormányzata segített a boncolásban és a gigantikus gödör kiásásában, ahová a bálnát temették.
A Smass adatai alapján a cetek egyre nagyobb számban sodródnak a skót partokra: 2009-ben 204 eset történt, 2018-ban
több mint 900.

A papírcímkézést felváltja
a lézeres nyomat

Nemsokára jelentős változással szembesülhetnek a hazai
vásárlók, a boltok húspultjaiban ugyanis a korábbinál jóval
több információt tudhatnak meg a kínált áruról. Januártól
mindenhol olvashatóan fel kell tüntetni a friss, hűtött vagy
fagyasztott húsok származási országát - olvasható a Magyar
Nemzetben.
A január 15-én életbe lépő szabályozás szerint a kereskedőknek az előre csomagolt, a friss vagy hűtött hús eredetét is fel
kell tüntetniük. A jelölési kötelezettség a sertéshús mellett a
juh-, a kecske- és baromfitermékekre is vonatkozik. Csak a nyesedék és a darált hús esetében nem lesz kötelező a feliratozás.

Még zászlócska is
A jelölést pedig nem lehet letudni olvashatatlan méretű feliratokkal, a rendelet alapján világos háttéren sötét betűszínnel és
minimum fél centiméteres betűmagassággal kell megjeleníteni
a származási ország nevét. A kézzel írt vagy nyomtatott cetlik
helyett a kereskedők használhatnak elektronikus felületeket is, a
lényeg az, hogy a fogyasztók világosan megkülönböztethessék
az egyes országokból származó húsokat. A kétszáz négyzetméternél nagyobb alapterületű boltoknak pedig az adott ország neve mellett zászlóval is jelölniük kell az áru eredetét.
Az intézkedésnek köszönhetően tovább erősödhet a vásárlói
tudatosság és javulhat a magyar termékek versenyképessége.
Az előre csomagolt termékek esetén már most is világosan fel
van tüntetve a származási hely, a friss húsoknál eddig a boltok
önkéntes jelölésére kellett hagyatkoznia a vásárlóknak.
Különös aktualitást ad az intézkedésnek, hogy nemrég kiderült: egy kiskapunak köszönhetően Ukrajna több ezer tonnányi
csirkemellel árasztotta el az Európai Unió piacát. A szakemberek
elmondása szerint az EU-n kívüli államban korántsem akkora az
állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szigor, mint a közösség tagállamaiban, ráadásul azt sem lehet pontosan tudni, hogy
az állatokat milyen antibiotikumokkal kezelték s mit kevertek a
takarmányukba - olvasható a Magyar Nemzetben.
-MTI-

Az 1300 üzlettel rendelkező svéd ICA bolthálózat már a gyakorlatban is alkalmazza a lézeres jelölést. Az ICA az édesburgonyán és az avokádón teszteli első körben a lézeres technológiát, mert ezeknek nem gyakran fogyasztják el a héját, továbbá
mindkettő előszeretettel dobja le magáról a hagyományos
címkéket.
Meglepő, de kiderült, hogy a hagyományos címkézés jobban terheli
a környezetet.
A lézeres jelölési
módszer élelmiszerbiztonsági szempontból is mindenképpen előrelépést
jelent, mert nyomon követhető a termék származása, és megakadályozható az átcímkézés.
Az eljárás semmiféle káros hatással nincs a termékre. Úgy tűnik,
hogy a fogyasztóknak is tetszik. Várható, hogy a világszerte elterjed
majd az új eljárás.
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Egészség

CRAN-C-FORTE Étrend-kiegészítő – ÚJDONSÁG!
A Cran-C-Forte a nagysikerű, felfázás elleni iSAY tőzegáfonya-készítmény továbbfejlesztett étrend-kiegészítő változata a húgyút egészségének támogatására. Fő hatóanyaga a gyártási szabadalommal
védett PaCran® tőzegáfonya-kivonat, amely amerikai nagyszemű
tőzegáfonyából (Vaccinium macrocarpon) készül. A gyümölcs teljes
szárazanyagtartalmát feldolgozva tartalmazza. A készítmény további
hatóanyagai az aranyvessző kivonata, valamint C-vitamin.
A
PaCran®
az
eredményességét
hatóanyagainak
(polifenolok,
proantocianidinek) köszönheti, amely
kiterjedt és dokumentált vizsgálatok szerint megakadályozza az E. coli baktérium
megtapadását a húgyút falán, ennek köszönhetően pedig megfelelő mennyiségű folyadék képes kimosni a baktériumokat a szervezetből.
Vizsgálatok szerint egy 500 mg-os dózis (1 db Cran-C-Forte kapszula) az E.coli
megtapadását gátló hatása 24 óra elteltével is 100%-os és még 36 óra után is
intenzív, mintegy 50%-os.

Az aranyvessző kivonatának (10:1 koncentráció) hatóanyagai ugyancsak támogatják a húgyút egészségét:
- Támogatják a húgyhólyag és az alsó
húgyutak egészségét,
- Hozzájárulnak a vizeletürítési funkciók
normál működéséhez,
- Megvédik a sejteket és a szöveteket a
káros oxidatív hatásoktól,
- Hozzájárulnak a külső kórokozók elleni védelemhez.
A készítmény C-vitamin (L-aszkorbin
sav) tartalma támogatja az immunrend-
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szer normál működését a kórokozókkal
szemben. Mint antioxidáns védi a növényi
hatóanyagok aktivitását a levegő oxidáló
hatásával szemben.

Cran-C-Forte adagolása:

Napi 1 db kapszula reggeli után, legalább napi 2 liter folyadék fogyasztásával javasolt. A készítményt min. 15 napig
szükséges szedni, de igény szerint folyamatosan is szedhető.

Komplex alkalmazás

A húgyúti fertőzések kezelésére az orvosi gyakorlat antibiotikumokat alkalmaz.
Gyakori azonban, hogy a gyógyulást követően visszatér a fertőzés. Ennek megelőzésére javasolt az antibiotikum mellé
a Cran-C-Fortét szedni.
Ugyanis a a készítmény gátolja a baktériumok megtapadását a húgyútban, így
szaporodásukat, ezáltal nem keletkezhetnek antibiotikum-rezisztens baktériumok.

Életmód

Leveskocka házilag
Ha ez kipróbálod, biztosan nem veszel többet a boltban!
A leveskockák megkönnyítik az életünket, ám
ha valaki elolvassa az összetevőit, biztosan nem
szívesen használja legközelebb.
A legtöbb bolti leveskocka ízfokozókat
és tartósítószert tartalmaz, és még ki tudja
mennyi egészségtelen anyagot. Ráadásul
valljuk be, jellegzetes „zacskósleves” utóíze
is van.
De nem kell lemondanunk a leveskocka
használatáról, ha egészségesebben szeretnénk főzni, mert hihetetlenül egyszerűen
elkészíthetjük otthon, saját magunk.
Két változat is van: a fagyasztóban tárolandó, illetve a konyhaszekrényben
tartható variáció.

A
hozzávalókat
nyersen darabokra
vágjuk, és robotgépben apróra daráljuk.
Ügyeljünk, hogy
nagy darabok ne legyenek benne.
Ezt az alapot ezután
kétféleképpen készíthetjük el:

Fagyasztós változat:

Egy nagyobb lábasban 1,5 deciliternyi zsiradékot hevítünk. Ez lehet olívaolaj, napraforgó olaj, de a legfinomabb kacsa vagy sertészsírral.

A hűtés nélkül tartható változat:

A ledarált zöldségeket nem főzzük
meg, egy tálban összekeverjük 1,5 deciliternyi zsiradékkal. Lehet olíva olaj, napraforgó olaj, sertészsír vagy kacsazsír. Hozzáadjuk a fűszereket, ízlés szerint bors,
kurkuma, őrölt fűszerkömény, és a végén
150 gramm sót, (a sónak fontos szerepe
van,ne csökkentsük a mennyiségét, hiszen ez fogja tartósítani a kockát) .
Ne ijedjünk meg a só mennyiségétől,
nem lesz túl sós a leveskocka.
A keveréket sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, kb 1 cm vastagon.
4 órán át 80 fokon szárítjuk a sütőben.
Ez idő alatt a só felszívja a nedvességet
és a zöldségek megpuhulnak.

Az alap mindkét
esetben ugyanaz:

Kb 1/2 kg vegyes leveszöldség kell hozzá
ízlés szerint. Én úgy állítottam össze, mintha húslevest főznék:
5 nagyobb sárgarépa, 5 petrezselyem,
egy fél zellergumó, egy fél karalábé.
Ehhez jönnek a zöldfűszerek:
- egy kis csokor petrezselyem, 5 darab
zellerszár, pár szál lestyán.
-Majd két fej vöröshagyma és 8-10 gerezd fokhagyma.

Ebbe rakjuk a zöldséges masszát, fűszerezzük, ízlés szerint bors, kurkuma, őrölt fűszerkömény stb. A só ebben a receptben nem
fontos, bár az ízek intenzívebbek lesznek tőle.
Ha megpárolódott a massza, hagyjuk
kihűlni. Jégkocka tartókba töltjük, és a fagyasztóban tároljuk. Ha jól záródó befőttes
üvege rakjuk, a hűtőszekrényben is eltarthatjuk 3-4 hétig.
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Miután kihűlt, kockákra vágjuk és száraz helyen dobozokban tárolhatjuk. Érdemes egyenként sütőpapírba csomagolni.
Hűtés nélkül 3 hónapig eláll.

Életmód

Készíts tejmentes mézeskalács italt karácsonykor
Így az év utolsó heteiben már alig várjuk, hogy elkezdődjön a jól megérdemelt szabadság és végre szeretteink körében tölthessük az ünnepeket. A
nagy karácsonyi hajtásban érdemes megállni egy
pillanatra, venni egy mély levegőt és megpróbálni
elengedni mindent, ami idegeskedésre adhat okot.
Mindig találjunk egy fél órácskát, amikor teljesen
kizárhatjuk a világ forgatagát és elmerülhetünk a
saját gondolatainkban. Egészen felemelő számot
adni önmagunknak a mögöttünk álló egy évről, felidézni a legszebb és legmeghittebb pillanatokat.

A karácsonyi készülődés elengedhetetlen kelléke a mézeskalács. Szinte hozzátartozik az ünnepi hangulat megteremtéséhez, amikor az egész házat belengi
kellemes, karakteres illata. A hagyományos mézeskalács fűszerkeverék fahéjat,
szegfűszeget, gyömbért, szerecsendiót,
szegfűborsot és ánizst tartalmaz. Fűszerkeverék mellett még egyéb aromákat is
használhatunk, például bio citromhéjat
vagy narancshéjat. A gluténérzékenyek
is elkészíthetik, hiszen számtalan
gluténmentes recept közül válogathatunk. Ha még nem kezdtük el az idei adagot, érdemes minél előbb hozzáfogni, az
ünnepekig finom puha marad.

Pár tipp mézeskalács
készítéshez:
• Ha dísznek szánjuk a mézeskalácsokat,
ne felejtsük el már a sütés előtt kifúrni a
lyukat rajtuk! Egy hurkapálcika, vagy egy
szívószál remek segítség lehet hozzá.
• Kerüljük a mesterséges színezőket, inkább használjunk természetes anyagokat:
kurkumát a sárgához, céklaport a lilához,
spenótport a zöldhöz, kakaót a barnához!
• Mielőtt levennénk a mézeskalács figurákat a sütőpapírról, várjunk egy kicsit, amíg
kihűlnek. Így elkerülhető, hogy eltörjenek.
• Érdemes a mézeskalácsokat tetővel ellátott dobozban tárolni, így sokáig puhák
maradnak.
Felhasználása ugyanolyan sokszínű, mint
elkészítési módja, hiszen feldíszíthetjük
különböző mézeskalács figurákkal a karácsonyfát, vagy akár szemet gyönyörködtető házikót építhetünk belőle. Kiválóan illik
kávéhoz, teához, vagy egy baráti beszélgetéshez. Azt viszont kevesen tudják, hogy
tejmentes italt is készíthetünk ezzel az
ízvilággal. Az italt könnyedén megfőzhetjük, ha rendelkezünk Vegital növényi italkészítővel, sőt tejérzékenyek, vegánok és
paleo étrendet követők is bátran fogyaszthatják. A mézeskalács italon kívül elkészíthető a többi tradícionális desszert is ital
formájában, mint például a diós- és mákos
bejgli, sőt akár a zserbó is. Ezeknek az italoknak ugyanolyan ízük lesz, mint a jól ismert
süteményeknek, csak ezt nem megesszük,
hanem pohárba töltjük és italként kortyolgatjuk. Izgalmas kísérő ajándék is lehet
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szeretetteinknek, ha egy szépen feldíszített
üvegben adjuk át, hiszen körülbelül 10 napig elállnak a hűtőben.
Ha még nem készültünk el azzal a bizonyos karácsonyi listával, akkor érdemes felírni rá Halászi Ildikó Te(l)jes élet tej nélkül
című könyvét is, amely a tejmentes élet
gyakorlati kézikönyve. Ebben a kiadványban a számos tejmentes ital recept mellett
az alapanyagoknak és a tejérzékenység
diagnosztikai módszereinek ismertetése is
megtalálható. Ennél a könyvnél, vagy egy
Vegital növényi italkészítőnél praktikusabb és hasznosabb ajándékot keresve sem
találhatunk azoknak a szeretteinknek, akik
tejmentesen élnek.
A Vegital webáruházban és a székesfehérvári Szaküzletben minden megtalálható,
ami a „mentes” ünnepi ételek, italok elkészítéséhez kell, legyen paleós vagy vegán, netán a Reg-enor étrend követője, hiszen nem
csak növényi italkészítőket, hanem sokféle
tejmentes, gluténmentes, cukormentes
alapanyaggal, karácsony közeledtével,
pedig ugyancsak „mindenmentes” szaloncukrokkal is várunk mindenkit szeretettel.
Látogasson el üzletünkbe, vagy keresse fel
oldalunkat és szerezze be az ünnepi fogás
hozzávalóit még a nagy karácsonyi hajtás
előtt!

Elérhetőségek:
Cím: 8000 Székesfehérvár Piac tér 1.
Fb: vegital.hu/vegital.tejmentesital
Web: www.vegital.hu

Novella

Incidens az „Angyalkertben”
Meyer bácsi hasra esett,
ahogy nagy óvatosan az
ebédjével az asztalához
lavírozott.
Bádogcsajkáját elejtette,
az csörömpölve csattogott
egy darabig, míg el nem
ült Perbál atya asztala
alatt. Már egy percre rá,
onnan a széklábak közül
pislogott büszkén, hogy:
Lám! – milyen ügyesen
sikerült az ebédlőt mákos
tésztával behinteni. Még
elhasalva káromkodott
egy kicsit az ebédlő kövén.
Szórakozottan lefricskázott
egy tésztaszálat a fekete
zakójáról, és úgy várta
türelmesen Zsófia nővért,
hogy felsegítse.
A szirupos nevű „Angyalkert” idősek
otthonában, az ebédelők mosolyogva
nézték a vicces kedvű Meyert, ki majd
minden héten bemutatta nekik ezt a szívderítő produkciót, ami felejteti velük a
ház, egyhangú életét.
– Nem ütötte meg magát? – Kérdezte
Zsófia nővér türelmes anya módján, és leültette Meyert a helyére.
– Egyáltalán nem – kacarászott az öreg.
– Legyen szíves, aranyoskám, hozzon
nekem egy csajka mákos tésztát a másik
helyett. Meg, ha lehet, rádobhat kedves
egy pofa lekvárt is –, és huncutan kacsintott a nővérkére.
– Jó, hogy a porcelántányéromat lecseréltettem bádogra, mert... –

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
Ebben a pillanatban egy hatalmas csattanás remegtette meg az ebédlő falait.
Meyer megdermedt a rémülettől. Egészen
úgy hangzott, mint egy pisztolylövés, ami
ordítóbb és hatékonyabb érv, mint az Úr
halk szavának hangja. – Különösen öldöklések idején. –
Egy pillanatra dermedt csend zuhant a
teremre.
Egyébként mindez azért történt, mert
Juhos Béla, a féllábú cipészmester, hirtelenjében lecsatolta a műlábát, és végigvágott vele a frissen vasalt asztalterítőn.
A tányérok és az eszcájgok pisszenni sem
mertek, csak ijedten, szorosan kapaszkodtak egymásba.
Zsófia nővér sietve otthagyta Meyert
csajkástól, és halk szóval csitítgatta a
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még mindig hisztériásan zokogó Juhost.
– Nem tudom, mi ütött az öregbe – zihálta a feldúlt Káldi néni a nővérnek.
– Én csak azt mondtam neki, hogy
igenis a Juhos úr segédje szebb sevró
cipőt készített mint ő, a mester. A Teleki
téren lehetett fél áron kapni.
Juhos úr még évtizedek múlva is feldühödött, mint most is, ha segédje disznóságaira kellett gondolnia. S ez az ostoba,
buta tyúk semmit sem tud.
Aztán lassan megnyugodtak a kedélyek, és minden visszatért a megszokott
kerékvágásba. Egyébként ez a kis incidens nem volt olyan rendkívüli, csak talán itt gyakrabban fordul elő, mint a Waldorf Astoria hotel éttermében.
Juhos bácsi már nyugodtan ült. Néha

Novella
s utána egy évig a kórházban ápoltak,
én hülye fejjel hazajöttem. Rögtön bezártak, mint amerikai kémet. Akár hiszi,
akár nem atya, már szinte visszasírtam a
lágeridőt. Itt a börtönben reggel és este
úgy megvertek, hogy a végén bevallottam, hogy tényleg meg akartam erőszakolni Sztálin keresztlányát és az édesanyját is. Erre gratuláltak nekem, és halálra
ítéltek. Még szerencse, hogy valamelyik
jóakaróm életfogytiglanra kegyelmezett.
– Na, de menjünk fel, mert Juhos úr is
jön később, és én még nem imádkoztam
– szakította félbe Meyert, s elindult a két
öreg a lifthez. Meyer még gyorsan visszaszaladt, és felhajtotta a fröccs maradékát,
míg a Perbál a liftajtót tartotta.

azért megrándult a válla, de lassan-lassan abbahagyta a sírást, csak néha szipogott még egy kicsit, de már senki sem
törődött vele.
– Már ne haragudjon, Zsófia kedves,
hozna nekünk két nagyfröccsöt is? – fordult Meyer bácsi a nővérhez, mikor végre
érthető késéssel, de megkapta a mákos
tésztáját. A sokk után már a szíve is visszatért a normális megszokott munkájához.
– Ugye ön is iszik Perbál? –, de ez inkább csak költői kérdés volt, mert választ
sem várva, már folytatta Juhos Béla fura
történetét, amit a közjáték előtt kezdett
mesélni Perbálnak.
– Hát azért haragszik a Káldiné a cipészmesterre, mert múltkor az ebédnél
megsértette. Azt mondta neki, hogy mit
játssza meg az úrinőt, mikor még harminc éve, előrehaladott kora ellenére is,
mint repedtsarkú utcalány kereste meg a

mindennapit az Angol parkban, de leginkább a Kelenföldi pályaudvar illemhelye
környékén.
Ezt a hangot persze az öreg Káldi Irma
kikérte magának, hogy őneki soha sem
volt repedezett a sarka, mert mindig
ápolta drága krémekkel, amit fia küldött
az orosz frontról, és különben sem tudja,
hogy hol van az Angol park.
Ami a sevró cipőt illeti, az bizony igaz,
de sajnos a segéd a Nemzetvezető Főtestvér bűvkörébe került, s felhagyott
a cipészettel vitézi telek ígéretében, ha
részt vesz a Duna parti akcióban.
- A telkekre nem volt egy kóser fedezet a Főtestvér ígérete. - mondta Perbál
atya.
Cudar idők voltak. Mikor negyvenötben az amerikaiak elérték a lágert,
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Egy órával később az atya szobájában
ültek. Békésen szivaroztak, s csak Juhosra vártak. Az asztal közepén a kártyapakliban a lapok türelmetlenül hallgatták a
pikk ász utolsó eligazítását. Végre megérkezett a cipészmester is.
Illedelmesen beköszönt:
– Dicsértessék meg shalom!
– Magának is Juhos úr – fogadta Meyer mindkettőjük nevében. Felvillant a
szeme s örömmel csettintett, mert a cipész letett az almárium lapjára egy üveg
baglasi vörösbort a táskarádió mellé.
– Ma az atya oszt elsőnek –, nyögte Juhos, mert kifáradt, mikor nagy nehezen
felvette a leesett pénzes zacskót. Mögötte a rádió pontosan ötöt füttyentett, és
a bemondó beszámolt az aznapi robbantásokról, háborús eseményekről, vicces
körvadászatról a feltételezett tömeggyilkosok után.
Perbál atyát a technika vívmánya úgy
megzavarta a lapok gusztálásában, hogy
a rádiót beletette a vízzel teli mosogatóba. A bemondó hangja bugyborékolt
még egy picit, majd csönd lett.
– Százzal nyitok –, kezdte meg a játékot
Meyer.
– Megadom – tolta be a pénzt az atya.
– Én kiszálltam, dobta be középre a
cipész az öt kártyát sértődötten, mert
rossz volt a lapja. Vagy talán csak azért,
hogy tölthessen mindhármuknak egyegy pohár bort, mert aztán mégis vis�szaült.
A szobában meghitt, múltat feledő
béke volt.
Ez a nap se volt más, mint a többi. Szinte észrevétlen, egyenként távoznak majd
ők is a Mindenható akarata szerint.
Kisslaki László

Ajánló
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Életmód

10 jel, ami a lelki kimerültségre utal
Ha ezeket tapasztalod, itt az
ideje, hogy többet foglalkozz magaddal. Vigyázat: ezután jöhetnek a testi panaszok is!
A lélek gyógyítását ugyanolyan
komolyan kell venni, mint a testét. A lélek mindig jelez, vegyük
észre időben, ha elfáradt. Ezek a
figyelmeztető jelek:

1. A nap folyamán állandóan fáradtnak érzed magad, mindig csak aludnál,
pihennél. Éjszaka viszont nem tudod
rendesen kialudni magad, mert szorongsz, tervezel, agyalsz.
Gyakran előfordul, hogy rémálmokkal
és erősen intenzív álmokkal kell megküzdened.

3. Ha valaki megkérdi, hogy a mi a bajod, nem tudsz rá válaszolni, mert valójában te magad sem tudod, csak egy erős
letargiát és nyomást érzel magadon.

5. Igen erős érzelmi ingadozást élsz
át. Egyik pillanatban még tele vagy szeretettel, míg a másikban már erős kétségbeeséssel, és szomorúsággal küszködsz.

2. Erős testi tünetekkel küzdesz látszólag semmi komolyabb ok nélkül: fájdalommal, izomfeszültséggel gyulladással,
gyomorproblémákkal, homályos látással,
fejfájással.

4. Szétszórt és figyelemhiányos vagy,
egyszerűen nem megy a koncentráció.
Gyakran elfelejted, mibe is akartál belefogni öt perce. Ez azt mutatja, hogy az elméd és a tested nincs összhangban.

6. Szorongást érzel, előjöhet a pánikroham is.
7. Társaságban is magányosnak érzed
magad. Úgy érzed, a legtöbb ember nem
ért meg, állandó védekező álláspontban
vagy, nem tudod, kiben bízhatsz.
8. Sokszor vagy féltékeny, dühös, és
negatívan látod a körülötted zajló dolgokat. Nem érted, hogy mi történik veled,
mivel általában kedves, érdeklődő, pozitív
személy szoktál lenni.
9. Gyenge vagy fizikailag, minden
mozgás nehezedre esik, úgy érzed, nincs
energiád. Nem motivál, hogy edzeni
menj, mivel tehernek érzed, nem szereted
a kötelező dolgokat. Folyamatosan gyártod magadnak a kifogásokat.
10. Sokszor érzel félelmet és bizonytalanságot a jövővel kapcsolatban. Eleged
van mindenből, és nem akarsz ábrándozni, mert értelmetlennek érzed. Ábrándozásnak.
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Fűben-fában

Mindennapi kenderünk…
Már 2 kenderes év van mögöttünk, mondhatnánk,
hogy kitanultuk a kender csínját-bínját, de mint tudjuk, a jó pap is holtig tanul… így még mi sem tudunk
mindent. De amit megtanultunk és megtapasztaltunk,
azt szívesen megosztjuk másokkal is.

Így történt, hogy több előadásra is meghívtak a kenderrel kapcsolatban. Sajnos még
mindig a kender = kábítószer él az emberek
fejében, köszönhetően a közel s tova 80 év
propagandájának.
Minden előadást azzal kezdek, hogy a kender történetéről mesélek kicsit, hogyan lett
egy 10.000 éve használt gyógynövényből
közellenség.
Mint a kutatások alatt kiderült, a kábítószer propagandának nem volt semmiféle tudományosan bizonyított alapja, volt viszont
lobbiérdek mögötte, nem is kicsi. Ha akkor –
1938-ban - ez nem történik, most nem lenne
PET palack és műanyag zacskó… (erről bővebben majd a következő számban írok).
A történelmi pillanatok után megismerjük
a kender fő fajtáit, az „égig érő” sativát, a kis
karácsonyfa indicát, és a mini„szobanövényt”
a ruderalist.
Szó esik a különböző fajták élettani hatásairól, cannabinoid tartalmáról és egyéb jellemzőiről.

Kiemeltem foglalkozom a „vadkender”
témakörrel, mert itt
vannak még nagy homályok. A vadkender
nem más, mint egy
elhullott magból vadon kelő kender. Nem
azonos azokkal a fajtákkal, amitől „betépni”
lehet. Azokat a fajtákat a hollandok több
évtized alatt nemesítették ki és nem gondolom, hogy valaki, csak úgy eldobna vadkelésre egy szem magot is… De számunkra nem
ez a lényeg.
A két év leforgása alatt nagyon sok visszajelzést kaptunk a kenderrel, és a belőle készített termékeinkkel kapcsolatban. Nem csak
egészségünk megőrzésére használhatjuk,
akkor is hatásos tud lenni, ha az egészségünk már odavan. Minden alkalommal
hangsúlyozom, a kender nem csodaszer,
mindenre nem hat, de nagyon sok tünetet
tud enyhíteni, csillapítani vagy akár megszüntetni is. Ezek között sok olyan elváltozás
is szerepel, mint pl. a pikkelysömör, vagy az
ekcéma.
Legtöbb visszajelzést a vérnyomásproblémákkal küzdő és cukorbeteg ügyfeleinktől kapjuk. Lehet, csak azért, mert ma
már ez a két tünet népbetegségnek számít. A
második leggyakoribb az emésztőrendszeri problémák, IBS (irritábilis bél szindróma)
vagy a CHRON betegség. De volt már gyomorfekélyes pozitív beszámoló, és gyógyszer miatti gyomorvérzést is hatékonyan
kezelte a kenderolaj.
Sajnos sok a kemoterápia alatt álló ügyfelünk, és rákos daganatban szenvedő is.
Nagyon szeretik a termékeket, a kemo alatt
nincsenek rosszul, nem hullik ki a hajuk. Van,
aki visszakapta a normális életvitelét, ami
nagy szó: fájdalmak és szenvedés nélkül élni.
Szintén népbetegség a pánik és szorongás, valamint az epilepszia is. Nagyon
örülünk ezen a területen is a pozitív beszámolóknak. Az autoimmunosok kifejezetten
szeretik az olajat, elmondásuk szerint végre

14

valami, ami segít a mindennapokban.
Minden alkalommal elmondom mindenkinek – előadáson és azon kívül is – hogy mi
NEM foglalkozunk a ma oly divatos CBD kivonatokkal. Mi komplex termékeket készítünk
az kenderolajtól a kender pesztóig. Nem
vonunk ki semmit a növényből. Minden
cannabinoidnak megvan a maga szerepe a
természetben és a szervezetben is. Valamint
a terpének, ásványi anyagok és vitaminok is
nagyon fontosak egy kenderes terméknél.
Nem a hajókötélre vagy a ruházatra gondolok, hanem amit egészségünk miatt fogyasztunk el. Nem véletlen teremtődött a növény
olyannak, amilyen. Nem véletlen van benne
közel 400 cannabinoid és egyéb hatóanyagok. A kutatások kimutatták, hogy az összes
hatóanyag sokkal jobb eredményeket ér el,
mint a kivonat. Ezt un. „társas hatásnak” nevezték el.
Nekünk is ez az elvünk. Amit a Természet,
Isten, - vagy nevezzük bárhogy - megteremtett, azt nem kivonatoljuk, daraboljuk, az úgy
jó, ahogy van.
A tapasztalatokat és véleményeket elolvashatják a Facebook ügyfélklubunkban.
Kenderrel az egészségért
– Detki kendertanya Ügyfélklub.
Jó egészséget, Kellemes ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!
Detki Kendertanya:
Melinda, István és Lajos a kutya :)

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

Bio-logikus
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Forgácsok

Klímabiznisz...
Sarkából kiforduló világunkat
számtalan oldalról vizsgálhatjuk és
kérdések sokaságát tehetjük fel: mi
igaz és mi nem, abból a sok szemétből, amivel a média eláraszt bennünket. Mielőtt bárki is elindulna szapulni kis hazánkat, emlékeztetem,
nem egyedi esetről van szó, hanem
a nyugati világ erkölcsi hanyatlásának bizonyítékait találjuk, bármelyik országot vizsgáljuk is! Ennek
a hatalmas hazugságtömegnek, a
félinformációknak és megvezetéseknek számtalan divatos eleme
van, melyek egyike az éghajlatváltozás kérdése. Nyilvánvaló, hogy ebben a hatalmas léptékű, rendkívül
bonyolult kérdésben a tudomány lehet az egyik fogódzkodónk.

Egyik közeli barátom hívta fel figyelmemet Dr. Szarka László Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának akadémiai székfoglaló beszédére,

Forgácsok...
nemes fából...
(2019. szeptember 17) melynek címe:
„Föld és ember”.
Anélkül, hogy a ragyogóan felépített,
tényadatokkal érvelő előadást ismertetném, annyit kiemelek, hogy az éghajlattal
kapcsolatos állásfoglalást három oldalról
közelíti meg a szerző: a pánikkeltők, akik
kerek perec azt mondják, a téma le van
zárva, itt a klímakatasztrófa. A mérlegelők, akik a tudomány oldaláról közelítenek, a téma nyitottsága, és az érdemi ku-

tatások folytatása mellett kardoskodnak,
mondván hosszútávra nem lehet megjósolni a Föld klímaváltozásait. A harmadik
blokként középen pedig a politikusok, a
zöldszervezetek és a média szélsőséges
csapongásaikkal tartják félelemben a társadalmat. A téma izgalmas, mai aktualitással rendelkezik, a közvetlen jövőnket érinti
és a kiváló előadó ura a témának.
Érdemes mind a prezentációját, mind az
előadását elolvasni illetve meghallgatni.
Kedves Olvasó! Vedd a fáradtságot, és
tájékozódj, hogy mit látsz: egy tudományos igénnyel megvilágított valóságot,
vagy pedig amit a média, a zöldek és a politikusok akarnak láttatni veled! Alakítsd
ki, és legyen önálló véleményed. Szükséged lesz rá!
Ahogy tovább bóklásztam az előadás
környezetében, az egyik hozzászólás felkeltette figyelmemet, mivel teljesen egyet
is értek vele, ide is teszem Horváth Ervin
László szavait: „Köszönjük szépen az előadást és annak feltételét a youtube-ra. Az
előadás logikusan felépített – és a mai világban sajnos személyes bátorságot is igénylő
– előadását érdemes volt végignézni. Mert
bizony ezek a nézetek – bár igazságuk nyilvánvaló – nem kis konfliktusok felvállalását
jelentik. Ám a történelemre visszatekintve,
meg kell látni, hogy azok a tudósok, akikre
emlékezünk, hasonlóan cselekedtek: koruk
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Forgácsok
által sokszor meg nem értve, politikai (pénz,
hatalom, érdek) ellentétektől hátráltatva,
fenyegetve, az akkori „tudományos közvélemény” által leszólva vállalták fel az igazság képviseletét.”
Elgondolkodtam ezen, és ismét visszatértem a székfoglaló előadáshoz, abban a
sarokpontokat kijelölő számokhoz, táblázatokhoz, grafikonokhoz. S megint megjelent a múlt, a jelen, a média és a tömegek megvezetése:
„Machiavellitől tudhatjuk, hogy a sikeres
politika titka az, hogy a ráció mellett (ami
fontos) szükség van valamilyen maszlagra is a tömegek számára (mert a rációra a
tömegek ritkán vevők). Na mármost, ha
az energiaügyet a ráció és azt a klímaügy
mögé eldugják, akkor ez azt jelenti, hogy a
klímaügyet maszlagnak tekintik. Ez megnyitotta a baromfiudvar kapuját a rókák
előtt. ... Így a politika mögé bújva beindult
az évezred talán legnagyobb üzlete: a
klímabiznisz.”
Kedves Olvasó! Gondolkodj el, kiket
is érint ez az egész klíma probléma? Ha
szigorúan vesszük, mindenkit, de ha óvatosabban foglalkozunk, ki-ki a maga korosztálya szerint, akkor fiainkat, lányainkat,
unokáinkat, dédunokáinkat! S ők mit is
tehetnek? Amíg értelmük ki nem nyílik,
nélkülünk nem sokat! Azt követően pedig
a téma igazi „harcosaivá” kell(ene) válniuk! S ki tud ebben segíteni: a felelőséggel
gondolkodó szülők és nagyszülők! Szóval,
tényleg el kell olvasni ezt a székfoglalót!
Nem kell félni a „tudományos” gondolatoktól, kis odafigyeléssel követhető!
Legfeljebb lesz egy kis új téma otthon: Te
fiam, mondd csak, hogy is van ez?
Ahogy tovább kutakodtam, a témával
kapcsolatban Bokor Levente „felvezető” véleményével találkoztam, mely, ha
pontos a forrás, akkor a SKY televízióban
hangzott el:
„Egy kis önkritika az összes olyan iskolás
gyerek számára, aki „sztrájkol” az éghajlatváltozás ellen: Te vagy az első generáció, aki minden osztályteremben igényli a
légkondicionálást. Minden szobában TV-t
szeretnél, és az összes terem legyen felszerelve számítógéppel. Éjjel-nappal a csúcs
szuper elektronikus eszközeiden lógsz.
Sosem sétálsz vagy bicikliznél az iskolába, ehelyett személygépkocsikkal érkezel,
melyek megfojtják a helyi utakat és gerjesztik a csúcsforgalmat. Te vagy az előre
gyártotttermékek legnagyobb fogyasztója, és azonnal beszerzed a drága luxuscik-

A CO2-H2O hatásmechanizmusa
keket, hogy divatos maradj. Szórakozásod
elektromos eszközökből származik. Ezenkívül a tiltakozásokat vezetők ugyanazok az
emberek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy
a népesség növekedését mesterségesen fokozzák a bevándorlás révén, ami növeli az
energia, a gyártás és a szállítás iránti igényt.
Minél több ember van, annál több erdőt és
zöld területet irtunk ki és annál inkább pusztul el a környezet. Mit szólsz ehhez? Mondd
meg tanáraidnak, hogy kapcsolják ki a légkondicionálókat! Sétálj vagy biciklivel menj
az iskolába! Kapcsold ki az eszközöket és
olvass el egy könyvet! Készíts szendvicset az
előre csomagolt élelmiszerek vásárlása vagy
a gyors éttermek látogatása helyett!
Nem, ezek egyike sem fog megtörténni,
mert önző, rosszul nevelt, erényeket nem
ismerő hercegek és hercegnők vagytok, akik
a körülöttetek élő felnőtteket majmolják,
akik égnek a vágytól, hogy részesei legyenek végre egy nemes célnak, s eközben nyugati luxusban és példa nélküli minőségben
élnek. Ébredj fel, nőj fel és fogd be a szád.
Előbb bizonyosodj meg a tényekről, mielőtt
elkezdesz tüntetni. Azt gondolom, hogy
azok az elhülyült “politikusok” akik a zavarkeltést, trágárságot, a hazudozást demokráciának, nevezik, azok is magukra vehetik
a mondandót...”
Igen, ilyen ez! Ez a valóságunk meztelen
képe! Természetesen, tisztelet a kivételnek! „Az uralkodó naturalista megközelítés
emberellenes és álszent. A mai helyzetért
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nem az „emberiség” a felelős, hanem a globális fogyasztói rend létrehozói!”
Ezek után méltán jut az ember eszébe
Szörényi-Bródy „István a király” rockoperájából a fohász:
„Da pacem Domine!”
„Adj, békét Uram!
Valamint Szentgyörgyi Albert „Psalmus
Humanus és hat imájából” a leginkább ide
kívánkozó ötödik ima:
A Föld
Uram!
Azért adtad a Földet, hogy rajta éljünk,
Megmondhatatlan kincseket halmoztál
bensejébe,
Képessé tettél rá, hogy értsük alkotásod,
Könnyítsük munkánkat, megfékezzük az
éhezést, a kórt.
Mi meg azért ássuk ki a kincseket, hogy
Elherdáljuk félelmes, pusztító eszközökre,
Leromboljuk velük, mit mások építettek,
És végül ellenünk forduljanak.
Isten! Add, hogy a teremtésben társaiddá
legyünk,
Hogy megértsük és tovább jobbítsuk
tetteid,
Hogy itt, glóbuszunkon biztos otthonra
leljen
A jólét, boldogság és a harmónia.
Erdei István

Egészség

Az epeműködés és az emésztés
természetes támogatása
Puffadás, teltségérzet, fáradtság – sokan éreznek hasonlót az
étkezések után, mely később hasi
fájdalmat is eredményezhet. Előfordulhat, hogy az elégtelen epeellátás
miatt nem megfelelő a zsírbontás,
vagy nincs jól megemésztve az
étel. Mindezen negatív érzéseket,
hatásokat megelőzhetjük alaposan
összerágott falatokkal, kerülve
a gyors, habzsoló étkezést. De az
emésztésünket epesavak pótlására
alkalmas, természetes összetevőkből álló étrend-kiegészítőkkel is
elősegíthetjük, amely nem csupán
az epekövességtől szenvedőknek
vagy epehólyag eltávolító műtéten
átesetteknek lehet hasznos, hanem
azoknak is, akik az étkezések után
a felsorolt tünetek valamelyikével
találkoztak már.
Természetes epesavakkal és gyógynövényekkel támogathatjuk az emésztésünket és
sokat segíthetünk, hogy megfelelő életminőséget érjünk el. Az epe(sav) ugyanis a máj
által kiválasztott sűrű folyadék, amely a táplálékban található zsírokat és olajokat apró
cseppekre bontja, hogy azok hozzáférhetővé váljanak az emésztőenzimek számára és
jobban, gyorsabban felszívódjanak a bélből.

GALLMET - a természetes epeforrás

Egészségtelen táplálkozásunk, nem
megfelelő életmódunk, életkorunk, betegségeink, epeműtétünk miatt epesavhiány
léphet fel, amelyet pótolni kell, különben
életminőségi problémáink alakulhatnak ki.
A két GALLMET termék 30-60 és 90 kapszulás kiszerelésben kaphatók. A GALLMET-M
és a GALLMET-N hasonló mennyiségben
epesavakat tartalmaznak. A GALLMET-M
természetes epesavak mellett gyógynövényeket is tartalmazó, bélben oldódó étrendkiegészítő kapszula, amely az emésztést és

az epeműködést támogatja. Összetevői között, csakúgy, mint a másik terméknél, megtalálhatjuk a marhaepét, de ez a készítmény
különböző szárított gyógynövényekkel
is gazdagodott, amelyek az epesav hatását
egészítik ki, A borsmenta egy igen sokrétű,
görcsoldó és antibakteriális hatású gyógynövény, amely emésztési zavarokban, puffadás
esetén, valamint az epehólyag és az epevezeték gyulladásos betegségeinek kezelésére is alkalmazható. Az orvosi pemetefű az
emésztőmirigyek működésére hat serkentőleg, sőt akár a teltségérzettel járó emésztési
panaszok, epebántalmak, epepangás ellen
is bevethető. A fehérmályva gyökér pektintartalmának köszönhetően méregtelenítő,
béltisztító hatással bír, enyhítheti a gyomorfekély, az irritábilis bél szindróma (IBS), a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa),
valamint a Crohn-betegség panaszait is. A
népi gyógyászat az édesgyökérből készült
főzeteket úgy tartja számon, mint természetes gyógymódot a szervezetben fellépő
gyulladások és gyomorbántalmak kezelésére. Emellett különösen ajánlják vese- és epekő kezelésekor. Az édesköményt elsősorban
a kisgyerekes édesanyák használják, elősegíti
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a bélgázok távozását, hashajtó teakeverékekhez is adják, hogy enyhítse a hashajtó által
okozott görcsöket.
Mind a két GALLMET termék az Országos
Élelmiszertudományi Intézet regisztrációjával, mint étrend-kiegészítő készítmény
került forgalomba 2012-ben.,
A két készítmény hatékonysága egyéni állapottól, érzékenységtől és reagálástól is függ. A vásárlói visszajelzések mind
a GALLMET-M, mind pedig a GALLMET-N
termékkel kapcsolatban rendkívül pozitívak,
azok jótékony hatásáról, a panaszok enyhüléséről, illetve megszűnéséről számolnak be.

Az epesavak jelentős szerepe

Az epesavak jelentős szerepet töltenek be
a zsírok emésztésében, a stresszes életmód
okozta emésztési problémák enyhítésében
és a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K vitamin) felszívódásában is. A kívülről bevitt
epesavakkal természetes módon csökkenthető a szervezetben felgyülemlett, felesleges
koleszterin. A baktérium- és vírusölő képességének köszönhetően megoldást jelenthet
herpesz vírus, a candida fertőzés és a pikkelysömör kezelésére.
Emellett részt vesz az epekövesség megelőzésében, a kialakult epekő tüneteinek
enyhítésében.

További információ, megrendelés:
www.gallmet.hu

Életmód

Feltöltődés az ünnepek
előtt, alatt és után
Az év záró időszaka
is megérkezett. Kinek
hajtósabban, kinek
békésebben telhetnek
az év utolsó hetei,
egy azonban biztos:
egy kis plusz energia
szinte mindenkinek jól
jöhet az ünnepek előtti
készülődéshez, a hamar
beköszöntő téli estékhez,
az egyre hűvösebben
induló reggelekhez, majd a
januári újrakezdéshez.
Mik azok a funkcionális
élelmiszerek?
A funkcionális élelmiszerek legfőbb ismérve, hogy hozzájárulnak a közérzet és
az általános egészségi állapot javulásához.
Legnagyobb előnyük, hogy igazodva a felgyorsult világ igényeihez, a figyelmünket
nem kell annyifelé irányítanunk, hanem
a normál étkezési szokásaikat kiegészítve
funkcionális élelmiszerekkel több tápanyaghoz, vitaminhoz, ásványi anyaghoz
juthatunk. Ezáltal erősödhet az immunrendszerünk és ellenállóbbá válhatunk a
betegségekkel szemben is.
A funkcionális élelmiszerek jellemzője az is, hogy a napi normál fogyasztási
mennyiségben is jótékony hatásúak, illetve a hétköznapi táplálkozási szokások integráns részét alkotják. Pontosan ilyenek a
MAKKA okos kávéi is: azok számára, akik
kávéznak, a napi 1-2 csésze elfogyasztása
további egészségmegőrző előnyöket biztosíthat a kávé természetes élettani hatásai mellett, így „okosan” tehetnek egészségükért, akik a MAKKA kávéit választják.

A MAKKA Okos Kávéiról további információkat keressen
a vitalvar.hu oldalon.
Hogyan pezsdít fel
MAKKA Coffee Vitalis?

Hogyan segíti az emésztést
a MAKKA Rost Kávé?

A MAKKA Coffee Vitalis zöld kávé
kivonatot tartalmaz, melynek 50%-a
klorogénsav. Az utóbbi többek között
erős antioxidáns hatása miatt gyakorolhat
kedvező hatást a szervezetre. Gátolhatja
a sejtkárosodást és -öregedést okozó
szabadgyökök kialakulását, így hozzájárulhat az élettel teli bőr és az egészséges látás megőrzéséhez.
A zöld kávé továbbá 3-10%-kal gyorsíthatja az anyagcserét és a zsírégető
folyamatokat, miközben lassíthatja a
szénhidrátok felszívódását, mérsékelve
a vércukorszint emelkedését a vérben.
Így elkerülhető a hirtelen beütő álmosság
egy-egy étkezés után.
A koffein közismert szellemi-testi élénkítő hatása pedig ugyanúgy érvényesül,
mint a pörkölt (barna) kávészemekben,
így segíthet a szív-és érrendszer, illetve
az idegrendszer egészségének megőrzésében.

Nemcsak a MAKKA Coffee Vitalis nyújthat
okos segítséget az energiaszint fenntartásához, hanem a MAKKA Rost Kávé is. Ez
szintén tartalmaz zöld kávé kivonatot, ami
a vitalitás és a sejtek egészséges működéséhez járulhat hozzá, emellett vízoldékony
rostokat is amik az emésztés hatékonyságát
fokozhatják: lassíthatják a szőlőcukor felszívódását, ezzel együtt a vércukorszint emelkedését is. Napi 2 csésze MAKKA Rost Kávéval az ajánlott napi rostbevitel fele is
fedezhető, így megérdemelt helye lehet a
rostdús-étrendben a kávézók körében.
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Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Bőrápolás

Bőrápolás a hideg hónapokban
A hideg hónapokban a bőrünkről
még jobban szükséges gondoskodnunk. Különösen a kéz és az arc van
legjobban kitéve az időjárási viszonyoknak. Ennek az eredménye a
durva, repedezett és száraz bőr.
Tudjuk, hogyan kell megfelelően
gondoskodnunk a bőrünkről?

A bőrünk és a hideg

Hidegben a vazokonstrikció jelenséggel
találkozunk. Az erek összeszűkülnek, a vért
pedig azokba a létfontosságú szervekbe
továbbítják, amelyeknek meg kell tartaniuk
a 37°C –os hőmérsékletet. Ha ismét meleg
környezetbe kerülünk, akkor ennek a fordítottja történik, vagyis az ún. vazodilatáció.
Az apró erek kitágulnak és a bőr kipirosodik.
Különösen a világos, finom bőr rendkívül érzékeny a hőmérséklet változásaira, akár helyi
gyulladás is kialakulhat. Így a forró, hideg
vagy száraz levegő károsítja a bőr egészének
természetes védelmi funkcióit.

A megfelelő gondoskodás

A hőmérséklet változásaira reagáló receptorok legnagyobb része pont a bőrön található. Ezért fontos, hogy a bőrünket óvjuk a
hideg és az esetleges gyulladások ellen. A
gyulladás ugyanis különféle típusú bőrproblémák kiindulópontja lehet – okozhatja az
érzékeny vagy túlságosan száraz bőr kialakulását, ekcémát, szeborreát vagy pszoriázist.
Ilyenkor nagyon fontos, hogy milyen kozmetikumokat válasszunk. A megfelelő termék
az, amely nem tartalmaz parabéneket, illatanyagot, színezéket és SLS-t sem (sodium
lauryl szulfát, habosító). Az összetevők között
viszont olyan biológiailag aktív anyagoknak kell szerepelniük, amelyek a gyulladás
ellen hatnak, illetve további kiegészítőknek,
amelyek javítják a bőr állapotát. Az ideális aktív anyagok közé tartoznak a növények, amelyek többféle pozitív hatást tudnak kiváltani
a bőrben. A leghatékonyabbak közé tartozik
az indigó, a rebarbara, a porcsin, a csucsóka
vagy az édesgyökér. Kedvező hatásaikat már
ezredévek óta ismerik, főként Kínában. Nemcsak a gyulladás ellen hatékonyak, hanem
baktérium- és gombaölő képességgel
is rendelkeznek, emellett antioxidánsokban is gazdagok és elősegítik a hasznos

baktériumok tevékenységét. Kedvezően
hatnak a bőr természetes védelmi funkcióinak megújítására. A bőr védelmi vonalának
további támogatói a ceramidok, a szkvalén
és a glicerin. Utóbbi ezenkívül intenzíven
hidratál és kellemesen puhává teszi a bőrt. A
bisabolol megnyugtatja a bőrt, a pantenol
és a sheavaj pedig nemcsak hidratálja, hanem táplálja is. További fontos anyagok
még a hialuronsav vagy a vitaminok (B5, E).
A felsorolt összetevők megfelelő kombinációjával számos bőrproblémát kezelhetünk
hatékonyan, ezért olyan kozmetikumokat
keressünk, amelyek ezeket tartalmazzák.

Elég csupán egy krém?

A legtöbben csak a krémre fektetik a
hangsúlyt, megelégszenek a hagyományos
tusfürdővel, szappannal vagy csak vízzel
mosakodnak. Fontos azonban azt is tudatosítani, hogy éppen az arcmosó gél, a szappan
vagy maga a víz lehet ártalmas a bőr számára, ha nem tartunk be bizonyos alapelveket.
Kézmosásnál például kerüljük a túlságosan
forró vizet és az SLS-tartalmú készítmények
használatát, vagy az alkoholt is tartalmazó
micellás arclemosókat. Ezek ugyanis még
inkább kiszárítják a bőrt és megzavarják a
védelmi funkciókat. A megfelelő tisztítógél,
akárcsak a krém, szintén képes kialakítani
egy védőréteget és csökkentheti a kipirosodást és viszketést. A leghelyesebb tehát, ha
a megfelelő tisztítógélt együtt alkalmazzuk
a krémmel. A krémet mindig a bőrtípusunk
alapján válasszuk ki.
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A gyógynövények is segítenek...

Vannak akik csak a gyógynövények hatására esküsznek, mások inkább kételkednek
ebben. Egyes gyógynövények esetében már
4-5 ezer éve jegyzik a jótékony hatásokat.
Nemcsak belsőleg, főzet formájában, hanem
külsőleg, gőzöléshez vagy fürdőkhöz is használták őket. Ma is számos kozmetikai készítmény tartalmaz gyógynövény-kivonatot, ám
korántsem mindegy, mekkora koncentrációban, hiszen ez határozza meg a bőrre kifejtett
hatásuk eredményességét.
Tudják, melyek azok a gyógynövények,
amelyeket már több ezer éve ismerünk? Ismerkedjünk meg legalább kettővel közülük:
KÍNAI REBARBARA (RHEUM PALMATUM)
A rebarbarát sokféleképpen alkalmazzák.
Fogyasztásával tisztítja a vért és a bélrendszert. Gyógyászati célra elsősorban a gyökerét alkalmazzák. A bőrön tápláló és nyugtató
hatását fejti ki, tonizál és összehúz.
FESTŐ INDIGÓ (INDIGOFERA TINCTORIA)
Lenyűgözően kék színe miatt indigóként
vagy a festékek királya néven ismerjük. Az
indigó a korpásodást és a pikkelyesedést
csökkentő és megszüntető tulajdonságairól
is ismert. Tonizáló és átfedő hatása van.
Weboldal: www.kamedis.hu
E-mail: kamedis@kamedis.hu
Facebook: Kamedis HU
Instagram: kamedis_hu
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Ayurvédikus ápolás: a külső-belső olajozás,
ápolás élettani hatásai
Fájó ízületek, feszes izmok, sugárzó
vagy villámszerű fájdalmak derékból a lábakba, vagy nyakból a vállakba-karokba.
Igen, tipikus őszi és téli érzetek. Ha a probléma nincs kezelve, sokszor egész évben
érezhetők.
Gondolnák, hogy e panaszok mögött is táplálkozási problémák állnak? Az izmaink, ízületeink, porcaink felépítéséhez is megfelelően
válogatott étrend, sok folyadék szükséges.
A rosszul emésztett, hiányos táplálékokból
a testnek ártó AMA keletkezik, mely a kötőszövetekben felhalmozódik és tovább rontja
az élettani folyamatokat. A betegség sokszor
visszafordítható megfelelő terápiákkal, megfelelő táplálkozási beállítással, mozgásos gyakorlatok bevezetésével.
Mit tehetünk a téli hónapokban a tünetek csökkentése érdekében, illetve megelőzésképp?
A meleg „oldó hatású” a szervezetre. Mind
az izmok feszességét, mind a toxikus – ártó
AMA kivezetését tekintve. Lazább izomzatot
biztosít, mely növeli a mozgásteret, csökkentve a gyöki nyomást a fájdalmas régiókban.
A gőzölés, meleg olajokkal történő mas�százs, forró gyógynövényes fürdők mind az
ayurvédikus terápiák részeként ismert eljárások, melyek alkalmazása, mint külső melegítő
eljárás igen ajánlott.
- Járjunk szaunába, vagy alkalmazzuk otthonunkban, ha van rá lehetőségünk!
- Szakemberek segítségével igazi élmény
lehet az ayurvédikus masszázsok igénybevétele. E masszázsok terápiás célzattal kúrákban
hatnak igazán jól. A kezelések során alkalmaznak még helyi forró gyógynövényes olajpakolásokat, melyekkel további hatékony javulás
várható. A terapeuta célzottan a problémás
régiókra kisebb keretet formál, majd megtölti
azt meleg gyógynövényes olajjal. Ez a pakolás
még mélyebbre segíti a hatóanyagokat, ezzel
segítve a célirányos terápiát.
-A külső olajozás, mint bőrápolás otthon is
végezhető speciális ayurvédikus olajokkal.
-A forró fürdő mindenki számára elérhető.
Készítsünk hozzá gyógynövényekből főzetet,
vagy használjunk ayurvédikus olajat, 1-1 dl-t a
fürdővízhez adva.
- Belső melegítéshez frissen főzött, magas
beltartalmú, meleg ételek, meleg zöldséglevesek, meleg gyógynövényes forrázatok, illet-

ve tüzes fűszerek (fahéj, szegfűszeg, gyömbér,
chilli, cayenne bors) ajánlottak.
- Figyeljünk, hogy semmiféle hideg ital,
száraz étel ne kerüljön a szervezetünkbe! Hideg hatására összehúzódás, száraz hatására
vízelvonás történik, melyek kifejezetten ártanak a mozgásszervi problémák esetén. Arra
is figyeljünk, hogy megfelelő zsiradékot is fogyasszunk! A forgó ízületek kenése céljából!
Hidegen sajtolt olajok, ghee „tisztított” vaj,
olajos magvak, esetleg kevés állati zsiradék
formájában.
A tél nem alkalmas a diétázásra. A koplalás súlyos hiányállapotokat hozhat. Télen a
testnek nagyobb szüksége van a minőségi
táplálékokra, mert több energiát használ,
mint más évszakokban. A hiányállapotok először a Vata doshát gyengítik. Az idegrendszert
billenti ki az egyensúlyából, majd az kiszárítja
az ízületeket, inakat, izmokat. Ezután a többi
dosha is felbillen. Télen megengedett 1-2 kg
testsúly növekedés, ami a tavaszi étrenddel
szépen visszaáll.
Az édes íz a tél íze. Nyugtat és táplál. A Vata
doshát is nyugtatja, harmonizálja.(Nem a cukor és sütemények , hanem az eredendő édes
ízek, melyek a növényekben megtalálhatók.)
Túlzásba vitt és cukrozott édes táplálék nagy
mennyiségű Kapha többletet okoz, mely irreális testsúly növekedéssel, valamint nyákos
váladékozással jár. A felsőlégutak betegségei,
és az elhízásból adódó anyagcsere betegségek előidézője lehet.
Kiegészítésképp a táplálékunkhoz, hogy
azok teljes értékűek, tápanyagban gazdagok
legyenek, használhatunk ayurvédikus multi
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gyógynövénykészítményeket!
Ezen készítmények a vitaminokhoz képest
teljes értékű megoldást kínálnak! Nem kivont
hatóanyagok, hanem teljes növényi alkotórészek speciális keverékei! Ősi receptúrák
alapján, vegán termékként, vegán kapszulákban!
Természetesen lelkünk ápolása, szeretetben élés és a mozgás továbbra is maradjon a
figyelem központjában!
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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Mi az Aroma diffúzor vagy más néven hidegpárásító?
Egyre népszerűbb, hogy otthonainkban, közösségi tereinkben, munkahelyünkön, sőt kórházakban és rendelőkben is illóolajat porlasztunk a
levegőbe. Két dolgot is elérünk ezzel: egyrészt a tiszta illóolaj (nem az
olcsó 300 Ft-os műtermék) fertőtleníti a levegőt, másrészt a száraz levegőt párával dúsítjuk, így a száj és
orr nyálkahártyája kevésbé száradnak ki.
Az ultrahanggal porlasztó készülékek
egészen mikroszkopikus cseppekre porlasztják a vizet, és fehér ködfelhőt fújnak
ki. Ez a folyamat a hideg-párásítás egyik
módja. Ez az eljárás magas frekvencián,
gyors rezgéssel alakítja át a vizet apró
cseppekké. A készülék alján lévő kis kvarc
tányér másodpercenként 1,6 millió rezgéssel működik. A szétporlasztott vízcseppek, egy csőbe kerülnek. A köddé
alakított folyadék egy csendes ventillátor segítségével távozik a helyiségbe, ahol
elpárolog.
A párásítás intenzitása (a kifújás erőssége) általában minden nagyobb teljesítményű ultrahangos párásító készüléken
szabályozható.
Maga a porlasztó egység mindent kiporlaszt, ami a vízben van, ezért szükséges a víz kezelése. A magasabb kategóriájú illóolaj-porlasztó készülékben van
vízlágyító patron, ami a vízben oldott
ásványi anyagokat kiszűri. Amennyiben
ilyen nincs benne, akkor célszerűbb lágyított vagy szűrt vizet használni.
Mivel az ultrahangos technológia
mindent kiporlaszt, fontos az illóolaj diffúzor rendszeres karbantartása. Ajánlott pár naponta kiönteni
a vizet és kiöblíteni készüléket. Ha
fennáll a vízkövesedés, akkor célszerű 20%-os ecettel vagy vízkőmentesítővel eltávolítani.
A legtöbb illóolaj diffúzor nem
csak párologtatásra képes, hanem
fényjátékkal is segíti a megnyugvást, fényterápiát alkalmazva. Vá-

laszthat egy állandó színt, vagy akár folyamatosan változó színjátékot is.
Ezenkívül a porlasztás hossza is állítható, vagyis szabályozható az időintervallum, amíg a diffúzor egyhuzamban működik. Ha mégis folyamatosan szeretnénk
porlasztani, akkor a készülék automatikusan kikapcsol a víz minimumszint alá
csökkenése esetén.

Milyen illóolajokat használjunk?
Kizárólag 100%-osan tiszta, növényi
lepárlásból származó olajokat alkalmazzunk. Ezek nem okoznak allergiát.
A legnépszerűbb párásítóba való olajok
vagy ezek keverékei a következők:
citrom, narancs, levendula, erdeifenyő, ciprus, eukaliptus, citrus, borsmenta,
ravintsara.
Tudta?
Az aromaterápiában 400 különböző
olajat lehet gyógyításra használni!
Tudjon meg többet!
Látogasson oldalunkra!

Dr. Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@cibdolinfo.hu
www.aromadoki.hu
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Utánozhatatlanul finom, páratlanul egészséges!
Hogy mi a titka? A Biofaktura,
100% rostos, bio almalé, nem hasonlít a boltok polcain található
termékekhez.
Nem hullott léalmából, hanem
egészséges, vegyszermentes bio
almából készül.
Nem adnak hozzá vizet, cukrot, tartósítószereket, egyéb egészségkárosító anyagokat. A termék egyszerűen
fogalmazva tiszta natúr préslé. Így az
almalé megőrzi mindazokat a természetes anyagokat és vitaminokat, amelyeket
a gyümölcs is tartalmazott.
A bio almalé segít a megfelelő vércukorszint tartásában, erősíti mind az
ideg és keringési rendszert. Reggel fogyasztva megadja azt a kis extra energiát, ami szükséges a nap elkezdéséhez.
A legtöbb étrendbe beilleszthető, még
akkor sem kell tőle tartani, ha súlyvesztés
a cél. A kiváló minőséget bizonyítja, hogy
a gyártó a termék származásáért és minőségéért felelősséget vállal.
A csomagolás biztosítja a légmentes
zárást, így a gyümölcslé egy évig is eltartható minőségromlás nélkül. Az almalé
3 és 5 literes bag in box kiszerelésben
kapható. Az adagolócsappal ellátott bag
in box csomagolás nem csak praktikus,
hanem rendkívül higiénikus is, hiszen a
gyümölcslé felbontás után sem érintkezik
a levegővel.

Miért olyan egészséges?
A Biofaktura fantázia nevű ivóleveket
teljes mértékben a
Hámori család tulajdonában álló vállal-

kozás gyártja, melynek felelős vezetője
Hámori Árpád. A vállalkozás az ország
északkeleti részén, a gyümölcstermesztéséről híres, megfelelő talaj és klimatikus
viszonyokkal is megáldott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében található.

Elkötelezett hívei a bio-gazdálkodásnak,
népszerűsítik nem csak az öko-gazdálkodást, hanem az öko-táplálkozást is.

20 hektár gyümölcsösön gazdálkodnak, számos fajta rezisztens almát, meg�gyet és körtét termesztenek. Az összes
földterületük ellenőrzött ökológiai művelés alatt áll és a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft minősíti termékeiket. A
céljuk olyan termék előállítása, amelyek
mentesek minden mesterséges és káros
anyagtól. Gazdálkodásuk környezetbarát, megfelelő gyakorlatot alkalmaznak a
különböző hasznos élőlények védelmére.
Extenzív jellegű gazdálkodást folytatnak,
amely az iparszerű mezőgazdasággal ellentétben nem a természet ellen, hanem
a természettel dogozik.

Időközben a vállalkozás termékfejlesztést hajtott végre, megjelent a piacon a
már jelenlévő meggy-alma vegyes gyümölcslé mellett a szőlő-alma, homoktövis-alma vegyes gyümölcslé, majd a
céklalé, vegyes zöldséglé, paradicsomlé, répalé is, melyek 3 literes kiszerelésben kerültek forgalomba.
Az almalé 2004-ben elnyerte az „Év
Bioterméke” díjat és a „Közönség díjat”
,2009 -ben a családfő az „Év Bio gazdája”
lett, majd 2012-ben a Magyarok Országos Gyűlésén, Bösztörpusztán a családi
vállalkozás kitüntetést kapott, 2017-ben
pedig a céklalé az év bioterméke versenyen a „Közönségdíjat” nyerte el, mely
a termékeik közismertségéhez nagyban
hozzájárult.

Kóstolja meg
a többi finomságot is!

Törődjön az egészségével,
és ne érje be kevesebbel!
További információ:
www.biofaktura.hu
biofaktura@gmail.com
telefon: 0670/947-8380
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Bőrápolás

Napvirág szappanok – a természetes megoldás
A natúr szappanok elengedhetetlenek a tudatos bőr- és szépségápolásban. A valóban kézműves,
magas minőségű szappanok a közhiedelemmel ellentétben nem szárítanak, a téli hideg időszakban is hatékonyan tisztítanak, és ápolják az
érzékeny bőrt. A Napvirág Manufaktúra szappanjai pedig nem csupán prémium összetevőkből állnak,
melyeket kézzel és szívvel készítenek, de még a csomagolásuk is
környezettudatos.

Vegyszermentes bőrápolás

A nyári forróságban nem viselünk el semmi pluszt magunkon, a bőrünk is a könnyed,
beszívódó kozmetikumokra áhítozik. Ám
ahogyan kezdenek hosszabbodni az éjszakák, és egyre hamarabb sötétedik, előtérbe
kerülnek az illatos teák, a vastagabb zoknik, a kedvenc fotelbe való bekuckózások.
A hideg, szeles idő beköszöntekor a bőrünk
is változik, érzékenyebb, szárazabb lesz és
több törődést kíván. Itt az idő tehát, hogy
ha még nem tettük volna meg, változtassunk a napi bőrápolási rutinunkon. A Nap-

virág Manufaktúra natúr szappanjai kiváló
lehetőséget biztosítanak azok számára,
akiknek fontos a vegyszermentes bőrápolás, melynek során a szelíd tisztítás, az értékes vajakkal, zsírokkal való táplálás játssza
a főszerepet. A kézműves szappanok nem
koptatják le –ellentétben a tusfürdőkkel
– a bőr természetes savköpenyét, mely az
elsődleges védelmi vonala a szervezetünknek, így hozzájárulnak egy egészségesebb
és tudatosabb élethez.

Értékes növényi olajokból

A Napvirág Manufaktúra nagy figyelmet
fordít arra, hogy natúr szappanjait a legjobb minőségű, hidegen sajtolt növényi
olajokból alkossa meg. Fontos tudni, hogy
pálmaolajat nem tartalmaznak a Napvirág
szappanok, így járulva hozzá Földük védelméhez. A napraforgó-, a ricinus-, és a kókuszolajon túl fontos megemlíteni, hogy
ha extraszűz olíva olajat tartalmaz a Napvirág szappan, az egyenesen Olaszországból, helyi kistermelőtől származik. A szappanok alapanyagai közé tartoznak még az
olyan, szappanok hozzávalói között különlegességet jelentő növényi olajok, mint a
dió- vagy a sárgabarackmag olaj, illetve az
egzotikus vajak is, mint például a kakaóvaj
és a ghánai sheavaj.

Édes napsugár

A Napvirág Manufaktúra meghitt téli estéket idéző natúr szappanja az Édes napsugár szappan fahéjjal és mézzel. Magas
az ásványianyag tartalma, hiszen a felhasznált mézet a gyártás során csak az utolsó
pillanatban adják hozzá, így az megőrzi
beltartalmi értékeit. Fantasztikus illatát a
citrom, és a fahéj illóolajának köszönheti,
ám mindezt tovább emeli a szegfűszeg főzete, mely nem csak illóolajtartalmával, de
fertőtlenítő, gombaölő tulajdonságaival is
hozzájárul ennek a szappannak a csodás
tulajdonságaihoz.
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Zöld megoldások
Levendulás natúr szappan

A bevált receptű levendulás szappan
sokak kedvence, mely valódi organikus, bio levendula illóolajat tartalmaz,
méghozzá extra mennyiségben. Illatával elvarázsol, nyugalmat hoz, kisimítja
az idegrendszer ráncait. A szappanban
valódi, szárított levendulavirágok adják
meg a teljesség érzetét, és idézik meg a
provence-i levendulamezőket. Az apró
szirmok finom érintése lágyan radírozza a
bőrt, eltávolítva a halott hámsejteket, így
a szappan használata után selymes, bársonyos tapintású, puha bőrt érinthetünk.

A tojáshéj felhasználásának
5 szokatlan módja

Tini arcszappan

Újdonság a Napvirág palettáján a tini arcszappan, melynek különlegessége, hogy
Holt-tengeri sót, növényi szenet, és ausztrál teafa illólajat is tartalmaz, melyek mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy egy hatékony
mélytisztító, méregtelenítő, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő szappant tarthassunk a
kezünkben. Használata segíti helyreállítani
a bőr faggyú háztartását, a teafa illóolaja
pedig a rendellenes működés okozta hegek
gyógyulásában is segíthet.

Csomagolás
– csak természetesen

A Napvirág Manufaktúránál a környezetünk védelme fő szerepet játszik, így hiába van itt a karácsony, a Napvirág szappanokat nem csomagolják műanyagba vagy
celofánba, hanem csakis újrahasznosítható nátron papírba. Így nincs felesleges
veszteség, nem terheljük a környezetünket, és az ökológiai lábnyomunk is kisebb,
ha a Napvirágot választjuk. Fontos tudni,
hogy a Napvirág Manufaktúránál mindezek nem üres szavak, hiszen a kezdetektől visszaveszik termékeik üveg tégelyeit,
melyeket újra felhasználnak a fertőtlenítést követően.
A Napvirág Manufaktúra
a természetes megoldás, ha natúrkozmetikumokról van szó!

A legtöbb háztartásban a tojáshéj a szemetesben végzi,
pedig még hasznát vehetjük.

1. Természetes rovarirtó
Az összegyűjtött tojáshéjakat törjük össze, és szórjuk a kerti növények tövére. Ez
elűzi a kártékony csigákat, vagy a kisebb gyíkokat, de a szaga riasztja az egyéb apró
rovarokat is.

2. Felpuhítja a benőtt körmöket
Zúzzunk nagyon apróra, szinte porszerűvé néhány tojáshéjat. Pár csepp víz hozzáadásával készítsünk masszát, amit helyezzünk rá a benőtt körmöktől szenvedő
ujjainkra.
Hagyjuk hatni 10 percig, ez idő alatt a köröm és a gyulladt bőrrész is megpuhul. Emellett még ásványi anyagokat is bejuttatunk a körmeinkbe, védve azok egészségét.

3. Olcsó lefolyótisztító
Pár héját darabosra törjünk össze, majd öntsük bele a lefolyóba, utána engedjük
meg a csapot és a víz segítségével a tojáshéjak eltávolítják a csövekben lerakódott
zsíros szennyeződéseket, megszüntetik a dugulást.

4. Konyhai tisztítószer
Zúzzunk porrá pár tojáshéjat, keverjük össze almaecettel, és kész is házi készítésű,
természetbarát súrolószer. Konyhánk bármely felületén használhatjuk.

5. Bőrviszketés ellen
Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Egy-két tojáshéjat tegyünk kevés almaecetbe. Két nap múlva a héjak megpuhulnak, és egy homogén állagú krém keletkezik. Ezzel kenjünk be a viszkető bőrünket.
A kellemetlen érzés pár pillanat múlva megszűnik.
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Karácsony,
a cselekvő szeretet ünnepe
és szimbólumai

„Jó adakozni, ha kérnek, de jobb kéretlenül, a megértéstől vezettetve;
És akinek keze nyitva, annak számára nagyobb öröm megkeresni az
elfogadót, mint adakozni. Van-e, amit meg kell tartanod?
Minden, amid van, egyszer átadatik. Tehát adakozz ma, hogy az adakozás
ideje a te időd legyen, ne örököseidé.„
Kahlil Gibran: A próféta

Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntelek Benneteket a
Karácsonyi Ünnepek alkalmából. Amikor
a címre gondolva rendezgetem gondolataimat, még csak egy Adventi gyertya
ég. Az advent szó eljövetelt jelent, az
adventus Domini az „Úr eljövetele” kifejezésből származik, és magában hordozza
a várakozást, a felkészülést az ünnepre. A
különböző keresztény vallásokban más és
más liturgia tartozik hozzá, melyek színe
és formája egyre bővülő és karácsonyra
teljesedik ki.
Az adventi időszak elmaradhatatlan
kelléke az adventi koszorú, mely csupán 180 éves múltra tekint vissza. A négy
gyertya, mely egyben az advent négy hetét is jelzi, - hisz hetente egy újabb gyertyát gyújtunk meg, - a világosság növekedését szimbolizálja. Karácsonykor már
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mind a négy gyertya ég, fényük és melegük azonban a várakozáson és az ünnepre való felkészülésen túlmenően kérdést
is tartalmaz.
Kedves Olvasó, mit vársz a karácsonytól? Hogyan várod a karácsonyt? Mit jelent életedben a karácsony? Az ajándékozás ünnepét? A család ünnepét? A béke
ünnepét? A kiszakadást a hétköznapok
szürkeségéből, pihenést, örömet, mosolyt, gyermeki kacagást? Találkozást rég
nem látott családtagokkal, barátokkal,
cimborákkal? Netán csak evést és ivást?
Ahogy a népszerű gyermekének mondja:
„Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.”

Mert „az Élet él és élni akar”!
cselekvő szeretetben nyilvánul meg, csúcsosodik ki. E belső karácsonyi erőből merítesz és látod meg nélkülöző, támogatásra szoruló, esetleg beteg embertársaidat,
és osztod meg velük az ünnepi asztalt és
a családi szeretetet, szíved melegét! Elgondolkozhatsz ezen Kedves Olvasó, és
választhatsz is! Amikor kellemes és áldott
ünnepeket kívánsz, az ne megszokott formalitás legyen, hanem érződjön benne
szíved melegsége is!
Adjon erőt a Teremtő, hogy ezt meg
tudd valósítani, és szeretettel tudj munkálkodni!
És mit jelent az, hogy szeretettel dolgozni?

Az adventi koszorú csupán 180 éves múltra tekint vissza
Vagy többet?
Ahogy Ady fogalmazza meg a Harang
csendül c. versében:
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.”
Ha jól belegondolunk, akkor kétféle
karácsony létezik: az egyik a külső világ
karácsonya, melyet az idő múlása hoz el
évről évre, és formális ünneppé válik, a
maga világi szépségeivel, ajándékaival,
örömeivel, és a bevásárlás őrületével. De

ahogy az egyik elmúlik, úgy következik a
másik. A szereplők növekednek, kicsit bővül a kör, lehet máshol az ünneplés helye,
de a külvilág zaja, baja elvonja a figyelmet
a másik karácsonyról, a belsőről.
Ez a másik karácsony nem naptárhoz
kötött. Ennek motiváló ereje a benned
megszülető és tettekben is megnyilvánuló akarat! Eredménye nem a béke és
nem a nyugalom, ami esetleg a lustaság
mögött húzódik meg, hanem belső harc,
állandó munkálkodás, ami végső soron a

„Úgy szőni gyolcsot, hogy a szálat a szívedből húzod, mintha azt a gyolcsot az viselné
majd, akit szeretsz.
Szeretve építeni a házat, mintha az lakna
majd benne, akit szeretsz.
Gyengédséggel vetni el a magot,
és örvendezve aratni, mintha az enné a
gyümölcsöt, akit szeretsz.
A magad képére alakítani mindent, saját
lelked lehelletével.
És tudni azt, hogy körülötted állnak mind
az áldott halottak, és figyelnek téged.
A munka a láthatóvá tett szeretet.”
Kahlil Gibran: A próféta
Nos lássuk a karácsony szimbólumait,
a fenyőfát és kellékeit, az ajándékozás,
az adás és elfogadás örömét, és mindazt,
amire később úgy gondolunk: „emlékszel

Számomra a készülődés, az ajándékok kiválasztása, majd
csomagolása az egyik legnagyobb és hosszan tartó öröm.
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az élet fája. A fiatal fenyő kivágása egyben
az ifjú élet feláldozását jelképezi. Ez a karácsony misztériumával összekötve Jézus
önfeláldozására utal. A fa kiválasztásánál
figyeljünk formájára, a spirál ágazat hibátlan elhelyezkedésére, a csúcs élénk, élő
világoszöld színére. A zöld szín az élet reményét fejezi ki. A karácsonyfa nagysága
lényegtelen, a család és a pénztárca függvénye. A jelkép nem nagyságfüggő.

A díszítések:

A karácsonyfa nagysága lényegtelen, a jelkép nem nagyságfüggő
milyen klassz volt?”; legyen az a találkozás,
egy jól kiválasztott vagy régóta vágyott
ajándék, egy finom vacsora, vagy a családi alom öröme. Ez lehet a készülődés öröme is. Magamat megfigyelve, számomra
a készülődés, az ajándékok kiválasztása,
majd csomagolása az egyik legnagyobb
és hosszan tartó öröm. Ezt csak az a pillanatig tartó „csúcs” haladja meg, amikor
látom a megajándékozott szemében a
ragyogást! Ennél nincs fantasztikusabb
élmény. Ezért szeretem az ajándékozást,
az ünnepeket, és a karácsonyt! Hisz miért
hagynám az ajándékozás, az adakozás
örömét örököseimre?
A karácsony története azzal kezdődött,
hogy I. Gyula pápa 350-ben december
25-ét jelölte ki Krisztus születésnapjának.
Ezzel az ünneppel összekötötte a teljes
keresztény világot. Az alapvetően szigorú templomi liturgiát a 16. században a
reformáció új tartalommal töltötte meg,
és ezzel a protenstáns karácsonnyal a
karácsony ünnepe kezdett beköltözni az
otthonokba. Járjuk körbe ennek meghatározó elemeit.

Németországban az első karácsonyfát
1536-ban Luther állította fel, mely szokás
- a katolikus egyház ellenzése dacára - elterjedt az egész világon. Bár a Freiburgi
pékinasok már a 14. században állítottak karácsonyfát és Baltikumban már az
1440-es évekből származó feljegyzésekben megtalálható ennek a szokásnak a
leírása. Így a karácsony legfőbb kelléke,
mindennek a tartóoszlopa a karácsonyfa,

Bár a karácsonyfa önmagában is különlegesen szép, és illatával meghatározza
a szoba levegőjét. A hagyomány szerinti
díszítés elemei természetes anyagok és
termések voltak. A szemes termékek általában a bőség jelképei. Így az első díszítő
elemek a dió, az alma, a szalmából, fából,
és mézeskalácsból készített figurális elemek, valamint a gyertya.
Dió és alma: Kezdetben a nyers termésekkel díszítettek, majd ezek további
„fényesítése” hozta az aranydiót és az
aranyalmát, melyek együtt a tudást, a
bölcsességet és az összetartozást jelentik. A dió az emberi agyra emlékeztető
belső mintázatával a tudás és bölcsesség
jelképe. Ez a kis mag magában hordozza
a hatalmas diófa lehetőségét, amelynek
kifejlődéséhez emberöltőnyi időre van

A karácsonyfa:
Az örökzöldek a kelta és germán mitológiában az örök élet szimbólumai, de az
egyiptomi kultúrában is megtalálható. A
karácsonyfa állítás ősi, északi, pogány szokásokból ered és a skandinávoktól indult.

A dió és az alma együtt a bölcsességet és az összetartozást jelentik.
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szükség. Aki diófát ültet, hitet is ültet, mert
ezzel az eljövendő nemzedékbe vetett hitét mutatja meg.
Az almának pedig kettős jelentése van.
Egyrészt utal a bűnbeesésre, ami egyben a
tudás megszerzését is jelentette, másrészt
az összetartozás szimbóluma. Ezért szoktak karácsonykor egy almát gerezdekre
vágni, és a család minden tagja kap egy
gerezdet, az összetartozás jeleként. Így, ha
távolra kerülnek egymástól, akkor is hordozzák az összetartozás emlékét.
A gyertya a Fény adásával fontos karácsonyi szimbólum. A keresztény vallásban
egyrészt a fényt adó és halálával az emberiséget megváltó Jézus jelképe, másrészt
szerkezeti elemeivel, a viasszal és a kanóccal, valamint a láng révén, a test, a szellem,
és a lélek kifejezője.
A csillogás, villogás, a színek sokasága megfogja a tekintetet. Ezen az ágon
jelentek meg a modern korban az almákat helyettesítő színes üveggömbök,
a gyertyákat helyettesítő fényfüzérek,
a gyermeki szem csillogását megjelenítő
csillagszóró és a különböző színes girlandok. A finom illatok is hasonló hatást
váltanak ki, s már a karácsonyfa díszei között megjelentek a mézeskalács figurák.
A baba, bábu vagy emberke, akit porból
gyúrtak, tűzön edzettek, az alkotást, a
teremtést, és a szaporaságot is jellemzi.
Mindezek az illatos és ízes díszítő elemek
a gondtalan gyermekkor játékosságának

A gyertya a test, a szellem, és a lélek kifejezője.
és édes örömeinek a kifejezői. Fölcsillan a
szem, szól a gyermek: „Nagyi, juj de finom!
Ugye jövőre is sütsz majd ilyet!”
További apró díszítő elemekkel találkozunk, közülük is kiemelkedik a csenget�tyű! Ez teszi teljessé a karácsony hangulatát, messze hangzó, finom hangjával jelzi
az ünnep beköszöntét: „megérkezett az
angyal!”
A csillogó, villogó díszekhez még egy
különleges finomság tartozik, ez pedig a

szaloncukor, ami kimondottan magyar
sajátosság. A szaloncukor ősét a franciák
készítették el a 16. században. Hozzánk
német közvetítéssel jutott el a 19 század
elején. Hamar népszerű édességgé vált,
majd a karácsonyfák dísze lett, és ma
már igazi hungarikum, mivel kizárólag a
magyar karácsonyfákat díszítik csak fel
szaloncukorral. Most már csak egy díszítő
elem hiányzik a fa csúcsáról, a betlehemi
csillag. Irányt mutat, mint gyermekkorom
kedvenc versében a Kicsi mackó történetében a fehér galamb:
„Ő mutatja majd az utat,
Nevét talán ismered,
Kisegít Ő minden bajból;
A jó Lelkiismeret!”
Zilahi Sebes Margit:
Kicsi mackó kalandja

A csengettyű hangja teszi teljessé a karácsony hangulatát
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Nos, áll a karácsonyfa, fel van díszítve, s
mi több, nem csak áll, de teljes pompájában álldogál. S mi van alatta? Ajándékok
sokasága! S honnan van az a sok ajándék?
Ezen a kérdés-soron jutunk el az ajándékozás és az adakozás dilemmájához.
Két külön fogalomról van szó, és anélkül,
hogy ezzel kapcsolatban filozófiai mélységeket érintenénk, markánsan különítsük el őket, független attól, hogy mind a
kettőnek van vagy lehet pozitív kicsengése, és hatása.
Az adakozás, adományozás személytelen, és a rászorulók megsegítését szolgálja, aminek ideje kapcsolódhat szük-
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zetét. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy
ezért az emberiség a felelős. Talán csak
azok a felelősek, akik egy ilyen rendszert
kidolgoztak és megvalósításán dolgoznak. A technológiai fejlődéssel ez se nem
igazolható, se nem magyarázható. Bárki
bármit gondol is, rövid, vagy hosszú távú
terveket dédelget, egyetlen dolgot nem
vonhat kétségbe, annak a gondolatnak
a hatalmas erejét, melyhez hasonló még
nem hangzott el e Földön. Ez a karácsony
igazi üzenete. A halálba induló Jézus azt
mondta:
„Új parancsolatot adok nektek:
Szeressétek egymást!
Amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek egymást ti is!”
Kedves Olvasó! Íme a tanítás, kicsiknek,
nagyoknak, fiataloknak, és idősebbeknek is!

Az ajándékozás a kölcsönös szeretet, a másikkal való törődésnek
az ajándéktárgyban megnyilvánuló gesztusa.
séghelyzetekhez, az ünnepek öröm
idejéhez, s személytelenségét még az
is jelzi, hogy az adóból akár le is írható,
hasznom is van belőle.
Az ajándékozás pedig nem más, mint
a kölcsönös szeretet, a másikkal való törődésnek az ajándéktárgyban megnyilvánuló gesztusa. Személyes cselekedet,
azaz a cselekvő szeretet, amikor magunkat is adjuk, szeretetünket fejezzük ki, és ha titkon is - viszontszeretetet remélünk.
„Keveset adsz, amikor a te tulajdonodból
adsz. Amikor önmagadból adsz,
igazán akkor adakozol.
Mert mi a tulajdon: tárgyak, melyeket
megőrizel, attól való féltedben, hogy hátha holnap szükséged lesz reá. És a holnap,
ugyan mit hoz a holnap a túlontúl elővigyázatos ebnek, mely csontokat kapar
el a nyomtalan homokban, míg a szent
városba tartó zarándokokat követi?”
Khalil Gibran: A Próféta
Amikor készülök a karácsonyra, sokszor nyár derekán kezdem dédelgetni a
gondolatokat, kinek milyen ajándékot
készítsek, vagy kit mivel lepjek meg. Ez
egy izgalmas periódus, mert szinte titkos,
képzeletbeli párbeszéd alakul ki közöttünk, arról, hogy ki mit is szeretne kapni.
S ez a folyamat nagyon fontos része az
ajándékozásnak. Alapvetően különbö-

zik attól, amikor az emberek a decemberi nagy karácsonyi bevásárlás keretében
gyorsan tárgyakká váltják pénztárcájuk
tartalmának egy részét. Természetesen
ilyen rohanásban, mintegy az elmulasztott
találkozások, meghitt beszélgetések megváltásaként keresik az ajándékokat. Mi
lesz az eredmény? A statisztika kegyetlen:
a tények azt mutatják, hogy a karácsonyra vásárolt tárgyak 15-30% vissza is kerül
a boltokba, más, értékben azonos másik
tárgyra cserélve.
Mit jelent ez? Nem találta meg az ajándék a célját, a megajándékozott másra vágyott. Még az is lehet, hogy sokan szégyellik kimutatni csalódottságukat. A szeretet
ennél sokkal alaposabb és pontosabban
működik!
Lehet próbálkozni, de ahogy a Kis Herceg mondja, az embereknek kevés a
barátjuk, mert a boltosok nem árulnak
barátokat. Így van ez a szeretettel is. Boltokban nem kapható, nem árulják, nem
megvásárolható. Egy kiút látszik, a szeretet útja, annak is csak az aktív változata, a
cselekvő szeretet. Elhessegethetjük magunktól a karácsony misztériumát, vitatkozhatunk ezzel kapcsolatban számtalan
részletkérdésen, de a tényeken az nem fog
változtatni. Az ember ebben a világban,
amit a 21. század elejére kialakított, egyre idegenebbnek érzi magát és környe-

30

„Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnap után az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dícsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dícséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogak a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Uj csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Urnak szerelmemet
Szépen igazolnám.”
					
			
Ady Endre
		
Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Életmód

Mire jó egy glükózamin táplálékkiegészítő?
Az osteoarthritis a felnőttkori
mozgáskorlátozottság
leggyakoribb oka hazánkban
is, mely kihatással van mind
az életminőségre, mind az
anyagiakra. A 65 éves vagy ennél
idősebb populáció
több mint felét érinti.

A glükózamin egy aminocukor, mely
a szervezetben természetes előfordulású. Olyan molekulák építőköve, melyek a
porc struktúráját és rugalmasságát biztosítják és mind az ízületek működéséhez,
mind ezek épségéhez nélkülözhetetlen.
A glükózamin a fájdalomenyhítésben
és az osteoarthritis egyéb tüneteinek
enyhítésében, valamint az ízületi porc
regenerálás fokozásában is hatásosnak
mutatkozott.

Megelőzi az osteoarthritist

A glükózamin a proteoglikán építőköve, mely a porc egyik fő szerkezeti
komponense. Vizsgálatok kimutatták,
hogy a glükózamin a porc-sejteket (a
kondrocitákat) proteoglikánok termelésére serkenti, s ezáltal normalizálja a
porc metabolizmusát és egészségesen
tartja azt.

Lelassítja a porc leromlását

Vizsgálatok kimutatták, hogy a
glükózamin gátolhatja azoknak az enzimeknek az aktivitását, amelyek a porc
leromlásáért felelősek. A glükózaminnak
gyulladásgátló hatása is lehet .
Segít felépíteni, kijavítani és regenerálni a porcot, hogy visszaforduljon az
osteoarthritises folyamat. Vizsgálatok kimutatták, hogy a glükózamin egészséges,
új porc-matrix előállítására tudja serkenteni a kondrocitákat. A glükózaminról azt
is kimutatták, hogy kísérletesen előidézett porc-károsodás esetében serkenti a
regenerálódást.

Csökkenti a fájdalmat és az
osteoarthritis egyéb tüneteit

Több vizsgálat kimutatta, hogy a
glükozamin hatásos az osteoarthritis
–szel összefüggő fájdalom enyhítésében. A vizsgálatok azt mutatják, hogy
a glükózamin kiegészítő hatására javul
az ízület-érzékenység és a mozgáskorlátozottság. Míg a glükózamin önmagában nem eredményez azonnali, drámai fájdalomenyhülést, mint amilyen a
pulton át kapható fájdalomcsillapító és
gyulladásgátló szerekhez (pl. Tylenol vagy
Advil) kapcsolódik, fájdalomcsillapító
hatása egyértelmű és használata során
fokozódik, hosszú távú javulást eredményezve.
A glükózamin gyorsan és jó hatásfokkal szívódik fel a bélrendszerből és épül
be az ízületi csatlakozásokba. A jelzett
glükózaminnal végzett vizsgálatok során
(melyek lehetővé teszik a kutatóknak,
hogy kövessék a vegyület útját a vizsgálati alany szervezetében) azt találták, hogy
a glükózamin tényleg a csatlakozó ízületekhez tart, beépül a porcba és segít az új
porc növesztésében.

Miért éppen a Full Motion

1500 mg glükózamint biztosít; ez a vizsgálatokkal igazolt terápiás dózis, mely az
osteoarthritis-szel összefüggő fájdalom
és merevség enyhítéséhez szükséges.
Gyógyszerészetileg tiszta, biológia-
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ilag funkcionáló glükózamin, melyet
glükózamin-hidrokloridból nyernek; ez
könnyen emészthető és szulfitmentes, tehát az emésztési probléma és az allergiás
reakció lehetősége minimalizált.

Természetes, jó minőségű
tisztított glükózamin forrás

Növényi komfort komplex, amely
bromelain (ananászban található enzim),
fehér fűz (salix alba) és boswellia (tömjénfa) keveréke ; ezek olyan adalékanyagok,
melyek a szervezet természetes mechanizmusaival kapcsolatba lépve minimalizálják az ízületi fájdalmat és gyulladást.
Regeneráló hatású ásványi komplex,
mely cink (szinergizmus szempontjából
kritikus a jelenléte), bór és szilícium-dioxid keveréke (ezek kulcsfontosságú ásványi anyagok az ízület egészsége szempontjából).
3D előny, mely maximális szétesés
(dezintegrálódás), kioldódás és szétáramlás (diszpergálódás) révén biztosítja az
optimális biológiai hozzáférhetőséget.
A SAB előírásainak megfelelően
formulált készítmény (élvonalbeli tudományos eredményeken alapul).

Megrendelhető itt:
Király Vilma:
+36 20 9469793
www.munka-szorakozas.hu

Életmód

Dr. M Folyékony mosódió kapszula
A mosódió tisztító ereje kényelmes kapszulába zárva…

A mosódió barna, diószerű termésével bizonyára találkoztak mindazok, akik kifejezetten környezetkímélő mosószert használnak a mosáshoz. 100%-ban növényi eredete miatt igazán közkedvelt mosószer, tisztítószer. A környezettudatos mosási alternatívák terjedése indokolttá tette a folyékony változat kifejlesztését, az illatmentes változat
mellett már narancsolajos, levendula illóolajos és citromfűolajos folyékony mosódió is megtalálható a polcokon.
A mosódió folyékony változatának sikere és a még kényelmesebb, egyszerűbb
használatra törekvés inspirálta a legújabb
innováció, a folyékony mosódió kapszula
életre hívását.

Környezetkímélő összetétel +
Hatékony tisztítás + Kényelmes
adagolás = Folyékony mosódió
kapszula
Mégis miben más ez a termék,
mint a többi mosókapszula?
- környezetkímélő formula & csomagolás
- összetételének köszönhetően nem
veszélyjel-köteles
- speciális összetétele a természetes
mosódió, a 100%-ban növényi tenzid és az
enzim erejével hatékonyan távolítja
el a makacs szennyeződéseket
- klór-, illat-, színezék- és konzerválószermentes

- foszfátmentes
- nem tartalmaz szilikonolaj-származékokat
- összetevői lebomlanak a környezetben.

tosításra – öblítő helyett - használhatunk
igényeinknek és ízlésünknek megfelelő
illatú mosóparfümöt.

A kapszulás alkalmazással óvjuk környezetünket is, mivel így elkerülhető a
mosószer felesleges túladagolása.
A vízben oldódó kapszulaforma további előnye, hogy a modern technológiának
köszönhetően a használat során bőrünk
nem érintkezik a mosószerrel. Ráadásul a
mosás előtt nem szükséges az előkészítés,
a mosódió gél koncentrátum előre adagolt - egyetlen kapszula a mosódob aljába, utána a szennyes és indulhat a mosás!
Továbbra is használhatjuk kedvenc mosási programunkat, a kapszula akár már
30C˚-on hatékonyan távolítja el a szen�nyeződéseket. Így bárki kedvet kaphat a
mosáshoz….

A Dr. M Folyékony mosódió kapszula
innovatív mosási megoldás mindazoknak,
akik vásárlási döntéseiknél a környezetkímélő összetételt lényeges szempontként
figyelembe veszik.

A minél fehérebb ruhákért a kapszula
mellé a javasolt adagolás szerint tegyünk
mosószódát vagy oxigénes fehérítőt. Illa-

33

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

Ajánló
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Fűben-fában

Ismerje meg az Alpok királynőjét
Az Alpok királynőjeként emlegetett havasi cirbolyafenyő egy különleges fenyőféle. Akár 2000 méteres
magasságban is jól érzi magát, remek fagytűrő képességének köszönhetően. Nem ritkán 20 méteres
magasságig is megnő, élettartama pedig elérheti az
ezer évet. Népszerűségét jellegzetes illata, impozáns
megjelenése és rendkívüli szépsége mellett sokszínű
felhasználhatóságának is köszönheti.
Különleges anyagából speciális, alvást segítő bútorok és
natúrpárnák készíthetők.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy a cirbolyafenyő faanyagát tartalmazó helyiségekben történő alvás során a szív munkája
csökken: mintegy egyórányi terhelést vesz le a cirbolyafenyő
erről a fontos szervről. Emellett az agy és az idegrendszer számára is nyugodtabb pihenést biztosít.
A havasi cirbolyafenyő magja emberi fogyasztásra is alkalmas. A belőle kinyert olaj antiszeptikus hatású. Belsőleg
alkalmazva légúti panaszok esetén hatásos, illetve serkenti a
vérellátást és a reuma tüneteit is enyhíti.
A cirbolyafenyő illata friss fás, rendkívül kellemes aroma.
A tiroli Pitztalban évről-évre rengetegen fordulnak meg miatta, itt található ugyanis az Alpok legkiterjedtebb cirbolyafenyő
erdeje. A kirándulások során vett mély lélegzetek számos pozitív hatásban nyilvánulnak meg, s a cirbolyafenyő illóolajának
párologtatása is ehhez az élményhez hasonlatos.
Nyugtatólag hat felfokozott idegállapot esetén és a fenyő saját tulajdonságaihoz hasonlatosan szívósságot, kitartást
kölcsönöz az emberi elme számára.
A cirbolyafenyő forgáccsal töltött párnát legjobb, ha a hálószobában használjuk. Az illóolajok a test hője által szabadulnak fel, így nyilvánítja ki hatását és csodálatosan aromás
illatát.
Pihenteti, ellazítja a testet és a szellemet, optimalizálja a
szervezet működését, miközben nyugtatja a szívet. Jótékony
hatással van a légzőrendszerre és segít megfázás, köhögés
esetén.
Az időjárásra érzékenyeknek kifejezetten ajánlott a
cirbolyafenyő párna, mivel felvértezi a
szervezetet az időváltozással
együtt járó fejfájás

és rossz közérzet ellen.
Természetes antibiotikus hatásának köszönhetően gyermekek hű
társa is a cirbolyából készült natúrpárna. Finom illata az egész lakást képes megtölteni. Jeleskedik a
stresszoldásban, segít ellazulni és egyben
feltölteni a nap végén fáradtan hazaérkező felnőtteket, gyermekeket.
A legjobb ápolás a friss levegő - mindig szellőztessünk megfelelően,
lehetőleg a következő csillagjegy napokon: mérleg, ikrek és vízöntő.
Ezek „levegő jegyek”, amelyeken az ágynemű nem veszi fel a nedvességet.
Egyszerűen csak tegye közel a fejéhez a cirbolyafenyő natúrpárnát,
vegyen néhány mély lélegzetet és élvezze a pihentető éjszakát! A Maria
Treben Patikája webáruházában további, cirbolyafenyőt tartalmazó
termékek is elérhetőek: keresse a natúrpárnák mellett a cirbolyafenyő
illóolajokat, és az illatzsákot, illetve illóolajat is tartalmazó szetteket!

A Maria Treben termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 148. rész

I

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

Immunitás – természetes immunerősítés 1. rész
Váradi Tibor

Immunrendszerünk legfőbb feladata,
hogy megkülönböztesse saját anyagait a
nem saját anyagoktól, és védettséget nyújtson szervezetünk számára minden idegen és
veszélyes anyaggal szemben, amivel életünk
során találkozunk. Működése során felismeri,
közömbösíti és megsemmisíti azokat.
Az immunrendszert „folyékony idegrendszernek” is nevezik, hiszen ideg- és
immunrendszerünk között jelentős hasonlóságok mutatkoznak: mindkettő reagál
a külvilág ingereire (előbbi az érzékszervi
ingerekre, utóbbi pedig a testidegen anyagokra), továbbá mindkettő rendelkezik a
tanulás és az emlékezés képességével.
A testidegen anyagokat két csoportba
sorolhatjuk: belsőkre és külsőkre, amelyek lehetnek élők és élettelenek egyaránt.
Az élő, külső veszélyforrások a különféle
vírusok, gombák, baktériumok, férgek, míg
élő belső károsító anyagok azok a meghibásodott sejtek, amelyeket időnként maga a
szervezet állít elő.
Az élettelen külső anyagokhoz számítanak a külvilágban előforduló mérgek, míg
élettelen belső anyagnak például a baleset
során rongálódott és elhalt szövetek.

Az immunitás két fő formáját különböztethetjük meg: a természetes immunitást,
amely születésünktől kezdve működőképes, valamint a szerzett vagy specifikus
immunitást, amely életünk során alakul ki,
fejlődik, megtanulja és nem felejti el azokat
az anyagokat és kórokozókat, amelyekkel
már találkozott.
Az antigének (idegen anyagok) hatására
kialakuló immunválasz során nem különül
el élesen a természetes és a szerzett immunitás, hanem együttműködnek. Először
mindig a természetes immunitás aktivizálódik, az esetek egy részében ennyi elég is.
A természetes immunitást a bőr, a légutak, a nyálkahártyák, bizonyos, a vérben
található falósejtek – a granulociták és
monociták –, valamint különféle vegyületek és a falósejtek munkáját segítő fehérjék
biztosítják. Ennek az immunreakciónak a lényege a betolakodó „felfalása”, elpusztítása.
Az immunrendszer működésében fontos szerepet játszik két alapvető sejttípus:
T-limfociták és a B-limfociták. A T-limfociták
a szív közelében található csecsemőmirigyben, míg a B-limfociták a csontvelőben formálódnak működőképes sejtekké.
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A T-limfocitáknak működésük szerint
több csoportjuk van, amelyek az „ellenség”
felismerésében, a többi nyiroksejt aktiválásában és a kórokozók közömbösítésében
vesznek részt.
A B-limfociták fő feladata az „ellenség”
felismerésekor megfelelő minőségű anyagok, bizonyos immunglobulinok (Ig) termelése. Előfordulhat, hogy az immunrendszer
kevésbé hatékonyan reagál, erre utalhatnak
a gyakori fertőzések, rendszeresen visszatérő gyulladások. Ha túl hevesen reagál valamilyen anyagra, kialakul az allergia. Ilyenkor
a szervezet a számára veszélytelen anyagokat úgy kezeli, mintha azok veszélyt jelentenének rá.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Fehér könyv az allergiáról című összefoglalója (2011–2012) megállapította, hogy
világszerte az iskolás gyermekek 40-50 százaléka egy vagy több általános allergénre
érzékeny.

Az immunrendszert gyengítő
tényezők
Mielőtt az immunrendszert optimalizáló
vagy segítő természetes módszereket bemutatnánk, elengedhetetlen, hogy az azt
gyengítő testi-lelki hatásokat megismerjük.
Antibiotikumok, gyógyszerek használata – Hosszabb antibiotikumos kezelést követően gyengül az immunrendszer. Fontos,
hogy fertőzések esetén ne antibiotikumokkal próbáljuk elpusztítani a baktériumokat,
hanem az immunrendszerünk erősítésével.
A természetgyógyászat úgy tanítja, hogy a
fertőzések legfőbb oka az immunitás csökkenése.
Vitamin- és nyomelemhiány – Az immunrendszer hatékony működését jelentősen rontja a különböző vitaminok és
nyomelemek – elsősorban a C-vitamin és a

Öngyógyítás abc-je
nehézfémek is fokozottabban hatnak ránk.
A szervezetbe jutott mérgező anyagok
(kadmium, higany, ólom, nikkel és egyéb
nehézfémek) lerakódnak a testen belül,
gátolva az immunrendszer hatékony működését.

cink – hiánya, valamint bizonyos tápanyagok többletbevitele (magas zsír-, fehérje- és
cukorfogyasztás).
Stressz, lelki tényezők – A stressz, az
idegeskedés mindennapos jelenség, életünk velejárója. Problémát akkor okoz, ha
huzamosabb ideig tart, ha túl gyakorivá
és intenzívvé válik, esetleg állandósul.
Ilyenkor előbb vagy utóbb kisebb-nagyobb mértékű zavarok, testi-lelki problémák alakulhatnak ki, például alvászavar,
idegesség, fokozott ingerlékenység, az
immunitás gyengülése stb. A stressz kiváltotta immungyengeség esetén elengedhetetlen a lelki problémák rendezése, kineziológiai, illetve stresszcsökkentő
módszerek alkalmazása. Jó hatású a nevetés, a relaxáció, a meditáció, az imádság, de a legfontosabb immunerősítő a
szeretet.

Szenvedélybetegségek – A szenvedélybetegek szervezetében jóval kevesebb a limfociták száma, mint egészséges
társaikéban. Alkoholos befolyás alatt kevesebb az immunsejtek száma; a nikotin
egészen kis mennyiségben is rontja a
védekezőrendszer teljesítőképességét; a
koffein pedig serkenti az immunrendszer
működését gátló hormonok elválasztását.
Érdemes hát felhagyni mind a cigarettával,
mind a feketekávéval és -teával, és persze
az alkohollal is, ha szeretnénk egészségesebb életet élni!
Elektroszmog – Szintén a modern kori
problémák közé tartozik az elektroszmog,
radiesztéziai szempontból a földsugárzás,
a vízér, mivel blokkoló hatással vannak az
immunrendszerre. Bizonyos gyógyszereken
kívül a röntgenbesugárzás és a kemoterápia is gyengítheti a szervezet védelmét.

Nehézfémterheltség – Korunk jelentős
problémája a nehézfémterheltség. Nagyfokú, tartós stressz esetén immunrendszerünk legyengül, védekezőképessége csökken, így a különféle vírusok, baktériumok,
betegségek, gombák, pollenek, de még a

Havi tippekkel (gyógytea, fűszer, illóolaj, Schüssler-só,
homeopátia, Bach-virágterápia, do-in, légző- és
kineziológiai gyakorlat), kúrajavaslattal
és kihívásokkal testnek és léleknek egyaránt.
Képekkel és holdnaptárral.
170 színes oldal, spirálkötés
2012–2013
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Mérleg – csípőtájék – „Én megmérek és kiegyenlítek.”

Szilveszter

hétfő

Ízelítő a témákból:

• A pajzsmirigy betegségei
• A hagyományos orvoslás diagnosztikai lehetőségei
• Vizuáldiagnosztika
• A pajzsmirigy-betegségek lelki
háttere
• Holisztikus terápiás megközelítések

napfenyesgyogykozpont.hu

Folyt. köv.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. • Tel.: 06 1 311-9999 vagy 06 30 311-9999
info@napfenyes.hu • www. napfenyes . hu

Egészség-naptár 2020

megelőzése és szelíd gyógymódjai
Napfényes egészségkalauz 1. –
Holisztikus terápiák mindenkinek

Mind a szenvedélybetegségek, mind az
elektroszmog károsan hat a csecsemőmirigyre, amely az immunrendszer lényeges
szerve és nagymértékben segíti annak
működését. Legfőbb feladata a limfociták
„kiképzése”, melynek során megtanulják a
különbséget a testazonos és a testidegen
anyagok között.
Csecsemőkorban jól működik, de idős
korra elsorvad. Ez nem természetes folyamat: életünk végéig jól kellene működnie! Az átlagemberre jellemző felületes,
pihegő légzés azonban nem aktivizálja a
csecsemőmirigyet, az mély légzésekkel,
légzőgyakorlatokkal aktivizálható. Testi
szinten az immunitást segíti, lelki szinten pedig a jókedvet és az örömet (ezért
hívták régebben jókedvmirigynek is). Helyes működését elősegíti az A-, a B6- és a
C-vitamin, a vas és a cink.

NapféNyes élet a lapítváNy

Napfényes
Gyógyközpont

Pajzsmirigy-betegségek

A csecsemőmirigy állapota
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SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA, BÉKE VILÁGNAPJA

Szűz – alsó hasi tájék – „Én dolgozom és szolgálok.”
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JÉZUS NEVE

Oroszlán – szív és gerinc – „Én uralkodom.”
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Rák – mellkas – „Én érzek.”

Genovéva, Benjámin

csütörtök
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Zöld megoldások

A franciák új szenvedélye a kávé mellett:
a MAUNAWAI KINI-kancsóval szűrt víz az új kedvenc!
Világszerte egyre több ember válik
tudatos fogyasztóvá, egyre többen
érezzük, hogy ideje bizonyos tekintetben újragondolni az életünket.
Egyetlen bolygónk van, és egyre
fontosabb a sürgetés: vigyáznunk kell
rá! Nem terhelhetjük a végtelenségig
szeméttel. A palackozott ásványvíz
fogyasztása tehát a legszennyezőbb
lehetőség szervezetünk rendszeres
hidratálására. Mindemellett saját
egészségünk kérdése is egyre nagyobb odafigyelést igényel. Nem titok
immár, hogy napjainkra Európában
is szennyezetté vált a csapvíz.

Vízszűrő kancsók tesztje

A palackozott víz ökológiai alternatívái, a
vízszűrő kancsók egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ugyanakkor fontos számunkra, hogy a megfelelő ár-érték arányú
terméket válasszuk. A Best Comparatif nevű
francia tesztportál vállalkozott a piacon fellelhető vízszűrő kancsók tesztelésére.
A Brita, az Amazon Basics, a Wessper, a Brita
Carafe terméke mellett a KINI kancsó tesztelését végezték el. A teszt során a fő hangsúlyt
a következőkre helyezték: megjelenés és ergonómia, kapacitás, szűrési idő, felhasznált
anyagok, valamint természetesen a szűrt
víz minősége. A KINI kancsóval szűrt vizet a
kimagasló vízminőség mellett a különösen
ízletes mivolta miatt is dicsérték. Emellett
elismerő szavakkal illették a KINI ergonomikus kialakítását és szolid külsejét, valamint a
szűrőbetét átlagon felüli élettartamát; a KINI
a vizsgált vízszűrőkkel szemben 3 hónappal
hosszabb élettartamú. Az 5 vízszűrő rendszer
közül a KINI volt az egyetlen, amely 100%-os
felhasználói elégedettséget szerzett.
„A Maunawai Bio-víztisztító kancsót Németországban gyártják, és a legjobb bio víztisztító
technológiával rendelkezik; forrásvíz minőségű szűrt vizet biztosít! Nagyszerű lehetőséget
kínál a hétköznapi folyadékpótlásra!” – részlet
a Best Comparatif értékeléséből.

Áldás az egészségnek – áldás a környezetnek!
A különbség
a részletekben rejlik

Az egyedülálló Pí-szűrőtechnológiának
köszönhetően hatékonyan kiszűri a csapvízben lévő szennyező anyagokat, mint például
klór, növényvédő szerek, hormonok és nehézfémek. A különleges ízélmény ugyanakkor nem csupán a víz tisztítási folyamatának
eredménye, sokkal inkább a szerkezetátalakításnak és az ásványi összetétel gondos
meghatározásának köszönhető. A vízszűrés
a természetben végbemenő folyamatokat
lemásolva különböző kerámia-szűrőrétegen
halad át, melynek révén kiválóan hasznosítja
szervezetünk. A folyamat eredménye: tápanyagban gazdag ivóvíz.
A Best Comparatif arra is felhívja a figyelmet, hogy a hideg csapvízben akár 3 hónapig is életben maradhatnak a paraziták.
Mindez hasfájást, akut hasmenést és hányást
is előidézhet. E tekintetben kizárólag a KINI-t
nevezték meg „meggyőző szűrőrendszernek”, amely hatékonyan kiszűri a parazitákat.
A KINI gyártása Németországban történik,
a rendszer BPA-mentes elemeket tartalmaz,
a vonatkozó ISO-szabványoknak megfelelően csak SMMA-műanyag (oldódás mentes)
felhasználásával készül.
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„A Maunawai Bio-szűrő egyike a legjobb
megoldásoknak, ha tiszta forrásvizet szeretnénk inni. Teljesen közömbösíti a csapvíz kémiai ízét! Többszörös bio szűrőrendszerével egészséges ivóvizet biztosít. Áldás az egészségnek
és a környezetnek egyaránt! – összegzi a KINI
előnyeit a Best Comparatif oldal.

Jó választás

Tehát számos fontos érvvel is alátámasztható, hogy miért célszerű és KINI kancsót
használni palackozott víz fogyasztása helyett.
A fent említetteken túl további érv, hogy
rengeteg pénzt spórolhatunk használatával, hiszen a szűrőbetét cseréjének költsége
messze alacsonyabb, mint a palackozott
vízé. Mindemellett nem csupán önmagunk,
de környezetünk számára is előnyös döntést
jelent.
Bővebb információért, keresd ügyfélszolgálatunkat, illetve látogass
el weboldalunkra.
Rendelést telefonon keresztül
is felveszünk, hívj bátran!
www.piviztisztito.hu, www.maunawai.hu
GeoMag Water KFT. – Pécel, Lázár Ervin u.7.
Tel: 06 20 447 1677
Email: info@piviztisztito.hu

Egészség

A D-vitamin jelentősége
A D-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, szervezetünk napfény hatására képes előállítani, de ha szükséges, külső forrásból is be tudjuk
juttatni. Két formáját ismerjük, a
D2- és a D3-vitamint. A D2-vitamint
általában olajos ételekkel, például halfélékkel visszük be, a D3-vitamint pedig mi magunk állítjuk elő.
Egyelőre vita tárgyát képezi, hogy
ezek közül melyik hasznosul jobban, de a legtöbb szakértő azt állítja, hogy a D3-vitamint az emberi
szervezet könnyebben kezeli, mivel
egyáltalán nem testidegen.
A D3-vitamin adagolása biztonságosabb is, mivel szervezetünk nem enged
túl sok D3-vitamint keringeni a vérben.
Ugyanez a gátló folyamat már nem an�nyira erős a D2-vitamin esetében, így azt
könnyebb túladagolni.

Miben segít a D-vitamin?
A leginkább ismert jótékony hatása a
csontokban, izmokban és a vérben lévő
kalcium szintjének szabályozásában betöltött nélkülözhetetlen szerepe. Magyarán, ha nincs elegendő D-vitamin, akkor a kalciumháztartásunk úgy, ahogy
van, felborul.
A D-vitamin olyan módon szabályozza az immunrendszert, hogy jelentősen
csökken annak a veszélye, hogy az immunrendszerünk saját testünkre támad
(úgynevezett autoimmun betegségek).
A D3-vitaminnak szerepe van a sejtosztódás folyamatában. Gyakran emlegetik
D3-hormonként is, mert kutatások igazolták hormonszerű hatását a szervezet
szinte minden szövetében, így például
befolyásolja a kardiovaszkuláris rendszer, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a
petefészek, az izmok és az immunrendszer működését.
Az immunrendszerünk bizonyos sejtjei
pótolhatatlan szerepet töltenek be a bak-

D3 vitamin 10.000IU
(365db -1 évre való mennyiség)

Amerikai klinikai adatok szerint az emberek
90%-a D3-vitamin-hiányos,
ami sokféle betegség előidézője. Ezért az
orvosok étrendkiegészítőként
minimum napi
1000NE illetve
2000NE (Nemzetközi Egység)
D3-vitamint ajánlanak fogyasztani a
fiatalabb és az idősödő korosztálynak.

tériumok és vírusok túlszaporodásának
megakadályozásában. Ahhoz, hogy ezek
a sejtek működésbe lépjenek vagy megfelelően lépjenek akcióba a kórokozókkal
szemben, D-vitaminra van szükség. Leegyszerűsítve, D-vitamin nélkül testünk
rendfenntartói erői tétlenül nézik, ahogy
a baktériumok és vírusok „garázdálkodnak”. Ezen túlmenően még számos jótékony hatást sorolhatnánk.
A D-vitamin felszívódását gátolják
egyes idegen anyagok, például az ólom
és a kadmium, illetve bizonyos gyógyszerek is. Ilyenkor érdemes több D-vitamint
fogyasztani. Kiváló D-vitamin források a
következők: halmáj-olajok, máj, virágpor,
méz, méhpempő, tojás, tej, tejtermékek.
A D-vitamin hiányának következtében
gyermekeknél angolkór, felnőtteknél
csontlágyulás jelentkezik. Idős korban a
D-vitaminhiány csontritkulást okoz, ennek következtében pedig a csontok gyengévé válnak, könnyen eltörhetnek és nehezen gyógyulnak. A D-vitamin alacsony
szintje a vérben reumás panaszokat,
cukorbetegséget, sclerosis multiplexet
és vastagbéldaganatot eredményezhet.
Ezenkívül a legújabb kutatások azt látszanak igazolni, hogy az alacsony D-vitaminszint a bőr daganatos megbetegedéseinek kialakulásában is szerepet játszik.
Összefoglalva, D-vitaminra még nyáron is nagyon komoly szükségünk van!
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Felhasználási javaslat
A D3-vitamin szedése javasolt mindazoknak, akiknek a D-vitamin szintje
alacsony. A D3-vitamin egészséges
szintjének fenntartása kritikus a csontok és a fogak egészségének, valamint
számos más szervünk egészséges működéséhez, az immunrendszer egészségének megtartása érdekében.
Mikor és kiknek ajánlott a készítmény szedése?
A vegetáriánusok és tejet, tojást sem
fogyasztók, az 55 évnél idősebbek,
a terhes, illetve szoptató anyák, és a
csontritkulással fenyegetett emberek
mellett mindazoknak érdemes napi
rendszerességgel D3-vitamin-kiegészítőt fogyasztaniuk, akik a nyári hónapok
alatt kevés napsütést élvezhetnek.
Kiknek nem ajánlott a készítmény
szedése?
Veseelégtelenségben, vesekövességben, mellékpajzsmirigy túlműködésben szenvedők a készítményt ne
szedjék! A készítmény nem alkalmazható szója allergia esetén.

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

Ajánló
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Hasznos ajándék - Szeretettel
Az 1950-es évekhez képest napjainkban milliószorosára nőtt az elektroszmog! A technika fejlődésével létrejött számtalan eszköz megkönnyítheti életünket, de
a káros hatásaik ellen védekeznünk kell!
Ebben nagyon sok tapasztalatom van!
A leggyakoribb probléma, amivel az emberek hozzám fordulnak, hogy nagyon ros�szul, nyugtalanul alszanak. Természetesen
ennek számtalan oka lehet:
- kényelmetlen ágy,
- túl hideg, túl meleg szoba,
- lelki problémák, stressz,
- rossz energetikai környezet (nyugtalanító földsugárzások, alattunk vízerek, a villanyóra kinn a falon éppen az ágyunk fejrészéhez
esik, stb.),
- vagy az utóbbi években jelentősen megnövekedett elektroszmog.
Nagyjából az 1980-as évekig, amíg döntően csak a TV és Rádió adók sugárzásai voltak a
levegőben, sejtjeink és szervezetünk ezt nem
vette támadásnak, mert erősségük nem volt
sokkal nagyobb a Föld mágneses terénél.
A „támadást” főképpen azóta érzékeli a
szervezetünk, amióta nagy mértékben elterjedtek a vezeték nélküli információ-továbbító
eszközök.
Egy évvel ezelőtt családi házba hívtak a szülők, hogy a 15 éves gyermekük már hónapok
óta náthás, köhög, erőtlen és ezek a tünetek
semmilyen kezeléssel nem múltak el. Mint kiderült, a fiú egyfolytában a neten csüngött,
és még az alvásidőben is üzemben hagyta a
WIFI-t. Egy kis energetikai kezelés után megkértem, hogy ezután, mielőtt álomra hajtja a fejét,
kapcsolja ki a WIFI-t. Egy-két hét elteltével a fiú
teljesen rendbejött!
Ezt sajnos nem mindenhol lehet ilyen egyszerűen megoldani. A tömbházakban hiába
kapcsolják ki tudatosan éjszakára az elektromos berendezéseket, ha a szomszédok bekapcsolva felejtik! Nemrég voltam egy olyan
lakásban, ahol 3 idegen WIFI térereje jóval
meghaladta az ott lakóét! És ezen túl érzékelhető volt még 30 másik felhasználó!
Ha éjszaka nem tudunk mélyen aludni,
akkor másnap fáradtak leszünk! A felnőtteknek romlik a döntéshozó képességük, a
gyermekeknek pedig többek között csökken a kreativitásuk! Miután kizárjuk az
elektroszmog nyugtalanító hatását, amely

megakadályozza a
mélyalvást, minőségileg fog megváltozni az életünk!
Sokkal jobb lesz
a közérzetünk és
a fizikai teljesítőképességünk is!
Ehhez csak a testünket, agyunkat
kell megvédenünk éjjel az elektroszmogtól!
Tudta, hogy alvás közben ötszázszor érzékenyebbek vagyunk az
elektroszmogra?
A védelemre több lehetőség is van, természetesen különböző költségekkel. Lehet védeni csak egy személyt, vagy egy ágyat, vagy
egy lakást, vagy egy házat, vagy akár egy üzemet is! Ez utóbbira hivatalosan is szükség van
egy 2016 november 29-i EMMI minisztériumi
rendelet alapján, amely az alkalmazottak védelmét írja elő a munkahelyeken!
Professzor Erdei Edit tanulmánya beszámol
arról, hogy már évtizedekkel ezelőtt is vizsgálták a növekvő elektroszmog hatásait a
gyermekekre:
„A kilencvenes években, hazai kutatók által készített felmérés adatai szerint – melyben
az olvasható, hogy a fiatalok 50%-a hétvégén kettő vagy több órát számítógépezik és
80%-uk néz televíziót két óránál tovább, illetve
hétközben is nagy részük kb. 20 órát tölt képernyő előtt – a fiatalok igen gyakran tapasztalják
ezt az adrenalin telítettséget. Marcel Rufo, francia professzor 1990-ben készített tanulmánya
arra hívja fel a figyelmet, hogy gyermekeknél
40 perc képernyőhasználat után az iskolai
teljesítmény harmadára csökken, a memorizáló képesség ötödrészre csökken, míg az
idegesség, agresszivitás és az erőszakos viselkedés háromszorosára nő.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agresszívabb viselkedésben és „felpörgetett” lelki
állapotban nyilvánul meg, ezen a ponton kell

43

Amikor ez a kis„Pajzs” energetikailag védi
az embert az elektroszmogtól, onnantól
kezdve fizikailag és mentálisan is jobban
érzi magát!
Mindenkinek ajánlom szeretettel.
Ajándéknak is kiváló!
átgondolnunk, hogy vajon a média tartalma,
vagy maguk a készülékek biofizikai hatása
idézi elő a gyermeki agresszivitás és a fiatalok
hiperaktivitásának fokozódását. A gyermekek nagy százaléka saját bevallása szerint
is produkál a képernyő használatához köthető szomatikus (szervi) panaszokat. Mindezekből megállapítható, hogy a médiatartalom és a fizikai hatás kombinált formában hat
gyermekeinkre.
A mobiltelefonok és tabletek használata egyre fiatalabb életkorban kezdődik, ezért nagy
hangsúlyt kell fektetni a felelős eszközhasználat megismertetésére már gyermekkorban.
Elsősorban az eszközhasználati időt kell
korlátozni a fent említett egészségkárosító hatások elkerülése végett.”

Ha szeretne még többet megtudni erről a
témáról, akkor keresse fel a
www. sugarzaspajzs.hu oldalt,
vagy hívja
Erdős László Természetgyógyászt
a +36 70 9497787 telefonszámon.
www.sugarzaspajzs.hu
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1 fokos hőmérséklet csökkentés
kb. 1000 Ft megtakarítást jelent havonta
Néhány lakberendezési praktikával javul a hőérzetünk.
Nem kell fagyoskodni! A lakásunkban olyan hőmérsékletet tartsunk, ami a komfortérzetünket biztosítja. Viszont ha
odafigyelünk, ezreseket spórolhatunk a fűtési idényben. Néhány lakberendezési praktikával és optikai csalással javul a hőérzete és a fűtőtestek jobban át tudják melegíteni a lakást.
A kisebb lakásokban, szobákban nagyon nehéz megoldani, de
ne tegye a radiátor elé az ágyat, kanapét, vagy egyéb testes bútort! Ezek ugyanis lefogják a hőt. Ha nem tudja máshova rakni, akkor húzza előrébb legalább 40 centivel a bútort, hogy szabadon
áramolhasson a levegő.

A fűtőtesteken lévő számok nem csak fokozatot jelölnek, konkrét hőmérséklet tartozik hozzájuk. Ezt kihasználva könnyedén beállíthatja a szobák ideális hőmérsékletét.
1. szinte kikapcsolt állapot, csak temperál
2. 16 fok
3. 20 fok
4. 24 fok
Ugyanez a helyzet a vastag sötétítőfüggönyökkel is, ha a földig érnek. Elhúzva lefogják a fűtőtest hőjét. Más, ha közvetlenül
az ablak előtt van és nem lóg rá a radiátorra. Ebben az esetben
kifejezetten jó szolgálatot tesznek, mert felfogják az ablakokon
beáramló hideget.

Azzal is sokat spórolhat a téli hónapokban, hogy ha megtalálta a
megfelelő hőmérsékletet, azon hagyja a szabályzót egész télre. Így
a radiátorok átmelegednek, beállnak állandó hőmérsékletre, tartják a lakás hőmérsékletét is. Nem kell újra és újra felfűteni, ami sokkal több energiát venne el. Azért, ha az ünnepek alatt elutazik egy-
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két hétre, tekerje lejjebb egy kicsit. Hosszú távon ezzel jár jobban.
Jelentősen befolyásolják a hőérzetünket a színek. Vannak a hi-

deg és a meleg érzetet keltő árnyalatok. Érdemes meleg színű,
azaz sárga, piros, narancs, földszínű kiegészítőket vásárolni a lakásba, vagy ilyen árnyalatokkal kifesteni a helyiségeket.
A fa és a fa mintázatú tárgyak is kifejezetten hozzájárulnak a

melegérzethez. Jó tudni, hogy a szőrös, vastagnak látszó pléd,
ágytakaró vagy szőnyeg nemcsak megérintve, beleburkolózva
kelt meleg érzetet, hanem már ránézésre is.

A megvilágítás is segít. Manapság az izzókat nemcsak a fényerő
különbözteti meg, hanem az is, hogy hideg- vagy melegfényű.
A ledes izzókból is lehet már kapni meleg, sárgás fényűt. Ezzel
is sokat tehetünk a lakásban keletkező melegérzethez.

Csodás látvány, és a testet-lelket átmelegíti a kandallótűz fénye.
A hideg napokban a gyertyafény is sokat emel a szoba melegségén - legalábbis optikailag.

A helyiségek ideális hőmérséklete:
Konyha, közlekedő: 18 fok
Nappali, gyerekszoba: 20-21 fok
Hálószoba: maximum 20 fok
Fürdőszoba: 24 fok
Vendégszoba: 15 fok
Kamra: 10 fok

Szőnyeget nem csak a földre, hanem a falra is érdemes tenni.
Egy esztétikus falvédő az ágy mellett valójában nem is a falat
védi, hanem minket.
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Ha egy fokkal csökkenti az átlaghőmérsékletet az otthonában,
akkor hat százalékkal csökkentheti az energiahasználatot, ezáltal
a költségeit.
Ez havi 16 ezer forintos gázszámla esetében 960 forint
megtakarítást jelent.

Ajánló
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Környezetkímélő ajándékok
Pár éve még ritkaságszámba mentek a zöld termékek
hazánkban, az elmúlt 2 évben azonban robbanásszerű növekedés volt tapasztalható a környezettudatos
termékek itthoni piacán. A termékek közös jellemzője, hogy bár többnyire magasabb árkategóriába
tartoznak, mint hagyományos társaik, élettartamuk
jelentősen hosszabb azokénál. Olvasd el ötleteinket,
és szerezz örömöt a Földnek is!

1. Termosz, termoszbögre
A tél beköszöntével mindenki jobban
vágyik a forró italokra, a legtöbb iskolában/munkahelyen azonban csak automatából vásárolhatunk forró italokat, amelyeket természetesen műanyag pohárban
kapunk meg. A rozsdamentes acél belsejű
termoszok és termoszbögrék szuperül
tartják a hőt, emellett igen stílusosak is.

2. Bambusz szívószál
Nem csak a gyerekek szeretnek szívószállal inni, ezt bizonyítja az is, hogy világszerte
mennyi műanyag szívószál fogy el naponta
a vendéglátó- és szórakozóhelyeken. A bambusz szívószálakat
könnyű tisztítani, és jól bírják a gyűrődést.

3. Kókusztál
A kókusztálak minden korosztály szívébe belopták magukat,
így szinte bárki számára jó ajándéknak bizonyulnak. Fogyaszthatsz belőle zabkását, fagyit és főtt ételeket is. Ki mondta, hogy
egy téli napon nem érezheted magad a trópusokon?

4. Hálós szatyor és zsák
Ma már sehol sem lepődnek meg rajta, ha saját szatyrokkal
megy vásárolni valaki, hiszen az elmúlt 1 évben hazánkban is elterjedtek a különböző színű, méretű és fazonú hálós szatyrok és
zsákok. A trendérzékeny fiatalok és az idősebb korosztály körében egyaránt népszerű mindkettő, így ezekkel garantáltan nem
tudsz mellélőni.
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Hogyan szüntessük meg az olajfoltot
a térkőről és a betonról?
Aki kertes házban lakik, az jól
tudja, hogy ott mindig akad
valami tennivaló. Hol füvet kell
vágni, hol növényeket kell ápolni,
hol pedig takarítani kell. Bizony
még a kültéri felületek is takarításra szorulnak időközönként.
Ez gondos odafigyelést igényel,
kifejezetten akkor, ha olajfoltot
szeretnénk megszüntetni a betonon vagy a térkövön.

Idővel a falak, kőfelületek, lábazatok,
homlokzatok, járdák és közlekedők kitéve
az időjárásnak és egyéb környezeti behatásoknak, elszíneződnek és elszennyeződnek. Annak érdekében, hogy minőségileg és esztétikailag is tartós maradjon,
ezeket a felületeket is takarítani kell. Ezt
legalább évente egyszer, tavasszal a nyári sütögetések és kiülések előtt érdemes
megejteni.
Mivel kültéri felületekről beszélünk,
nem mindegy, hogy milyen szereket
használunk. Ebben az esetben közvetlenül szennyezzük a környezetet a használt
vegyszerekkel, ezért nagyon fontos, hogy
környezetbarát termékeket használjunk. Webáruházunkban (www.bioforce.
hu) megtalál minden olyan természetes
szert, amivel gyerekjáték a terasz és az
udvar takarítása is.

tonon. Nagyon fontos, hogy a jég- és csúszásmentesítés csak a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő, környezetbarát
szerekkel történjen.
A kiültetett növények és virágok levelei, bomlásának maradványai, valamint a
belőlük csöpögő nedvek elszínezik a térkövet és a betont is. Ezért a díszburkolat
mellé érdemes olyan virágokat választani,
amelyek kevésbé okoznak ilyenfajta foltosodást.
A fém kerti bútorok összekarcolhatják a
felületet, ami nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem a térkő minőségének
és tartósságának romlását is. Éppen ezért
a bútorok lábára érdemes műanyag
csúszásgátlót tenni, hogy megelőzzük az
ilyen sérüléseket.

Milyen szennyeződések
fordulhatnak elő?

Ugyan a beton és a térkő tisztítása nem
egyszerű feladat, hiszen igen kényes felületről van szó, tisztításuk megoldható házi
módszerekkel is, otthon előforduló alapanyagok segítségével is.
A moha egyszerűen eltávolítható víz,
egy hosszú nyelű kefe vagy kés segítségével, még vegyszert sem kell használni
hozzá. A rozsdafoltra nagyszerű megoldás a citrom vagy a sütőpor, de még
akár a kóla is. A zöld lerakódás ellen pedig használjon ecetet.

Igen széles azon biológiai és kémiai
szennyeződéseknek a palettája, amelyek
előfordulhatnak egy ház udvarán. A beton- és térkő felület nem csupán az időjárás viszontagságainak van kitéve, hanem
az autónknak, a növényeinknek, a kerti
bútorainknak és az idő múlásának is.
Télen a hó és a jég, nyáron pedig az
erős napsütés az, ami nyomot hagy a be-

Tisztítás házi módszerekkel
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kíméletesen, mégis gyorsan és hatékonyan távolítja
el a betonra vagy
térkőre folyt olajszennyeződéseket.
A termék hatóanyaga egy természetes növényi
kivonat, valamint
egy enzimrendszer
és 12 olajbontó mikrobatörzs speciális kombinációja.
Természetes összetevőinek köszönhetően biológiailag lebomlik, alkalmazása környezetbarát.

Olajfoltok megszüntetése
térkőről és betonról
Az autónk is nyomot hagy, emiatt por,
korom és gumi okozta szennyeződések
is előfordulhatnak, azonban a legmakacsabb foltok az olajfoltok.
Az olajfoltok megszüntetésére is vannak házi praktikák: újságpapír, homok,
esetleg fűrészpor lehet a segítségünkre.
Abban az esetben, ha ezek nem válnának
be, egyéb szerek használata szükséges.

Bármilyen kérdés esetén forduljon
hozzánk bizalommal:
www.bioforce.hu

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

2020. január 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/10. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Az épületgépészeti munka határidőre
elkészült!
A beküldők közül
Juhász Imréné (Kecskemét)
Nyikes Józsefné (Miskolc)
Somorjainé Pados Edit (Görgeteg)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262
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