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Aktuális

A legtávolabbi galaxiscsoportot
fedezték fel csillagászok

Újraéledt a természet Fukusima körül

A NASA által vezetett nemzetközi kutatócsoport által megfigyelt EGS77 jelű galaxistrió abból az időből származik, amikor az univerzum még csak 680 millió éves volt, vagyis kevesebb mint jelenlegi 13,8 milliárd éves korának 5 százaléka.
Az objektum a Kiterjedt Groth-övben található a Nagy Medve
és az Ökörhajcsár csillagkép között - közölte a NASA.
A megfigyelések szerint a galaxisok egy sebes kozmikus átalakulási folyamatban, reionizációban vannak. Ez akkor kezdődött,
amikor az első csillagokból származó fény megváltoztatta a hidrogén természetét az egész univerzumban, hasonló módon ahhoz,
ahogyan egy befagyott tó megoldvad tavasszal. Ez átalakította a
sötét, fényeket kioltó kozmoszt azzá, amelyet ma ismerünk.
„A fiatal univerzum tele volt hidrogénatomokkal, ami úgy felhígítja az ultraibolya fényt, hogy blokkolja a korai galaxisok látványát”
- mondta James Rhoads, a NASA Goddard Space Flight Center
nevű intézményének munkatársa, aki bemutatta felfedezésüket
vasárnap az Amerikai Csillagászati Társaság 235. találkozóján Honoluluban.
„Az EGS77 az első galaxiscsoport, amelyet ennek a kozmikus ködnek a ritkulása során figyelhetünk meg” - tette hozzá.
- MTI -

Csaknem egy évtizeddel a fukusimai atomerőmű-baleset
után „virágzik” a vadvilág a sugárszennyezettség miatt lakatlanná vált területeken - állapították meg a Georgiai Egyetem kutatói.
A Journal of Frontiers in Ecology and the Environment című
folyóiratban publikált tanulmány szerint a térség különböző
vidékein készített 267 ezer felvételen több mint 20 fajt, köztük
vaddisznót, japán nyulat, nyestkutyát, makákót, fácánt és rókát
azonosítottak.
„Az eredményeink elsőként szolgálnak bizonyítékul arra, hogy immár több állatfaj is nagy számban előfordul a fukusimai tilalmi övezetben, a sugárszennyezettség ellenére” - mondta James Beasley,
az egyetem biológusa.

A tűzijáték-tilalom óta több vízimadár
maradt a tatai Öreg-tavon
A december 31-én számolt 4600 vadlúdhoz képest újév
hajnalán 5800 lúd volt látható a helyszínen - közölte a Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
Tavaly az Öreg-tavon gyülekező vadludak 60 százaléka maradt
a tavon, de idén még több vízimadár maradt az élőhelyén. A növekedés annak köszönhető, hogy az 5 km-re lévő Ferencmajori-halastavakról is ide repültek azok a vadludak, melyek Naszály
és Szomód tűzijátékaitól riadtak meg. Idén ugyancsak sok százzal nőtt a vadrécék létszáma is. Az MME köszönetét fejezi ki Tata
városának, a képviselő-testületnek és mindazon lakóknak, akik
fontosnak tartották a tűzijátékozás korlátozását, a helyi rendelet
betartását és az Öreg-tó nemzetközi természetvédelmi jelentőségének megőrzését.
A tatai Öreg-tó Európa egyik legjelentősebb vadlúdgyülekező
helye, ám a madarak többsége a szilveszteri tűzijátékok hatására
hosszú évek óta elmenekült ezen az éjszakán és sokszor hetekig
is eltartott, mire visszamerészkedtek, de már jóval kisebb számban. A madarak és a lakosság nyugalma védelmében indult civil
kezdeményezést az MME és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület is támogatta, ami november 1. és február 28. között tiltja a
nagy fény- és hanghatással járó pirotechnikai termékek használatát.
Tata 2018-ban kapta meg a Ramsari Város Díjat, ezzel egyike annak
a tizennyolc városnak a világon, amelyek a vizes élőhelyek megőrzéséért részesültek ebben a rangos nemzetközi elismerésben.
-MTI-
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A kutatók a japán kormány által a 2011-es atomerőmű-baleset
után meghatározott három - tiltott, korlátozás alá vont és lakott zóna 106 helyszínéről gyűjtöttek be adatokat.
A kamerák 120 nap alatt több mint 46 ezer képet készítettek
vaddisznókról: 26 ezret a lakatlan, nagyjából 13 ezret a korlátozás
alá vont és 7 ezret a lakott övezetben.
A tiltott és korlátozott zónákban ezen kívül nagy számban fordulnak elő mosómedvék, feketelábú nyestek és japán makákók.
Thomas Hinton, a Fukusimai Egyetem professzora szerint a
mostani kutatás jelentőségét az adja, hogy a sugárszennyezettségnek a populációkra gyakorolt hatását vizsgálja, szemben a korábbi tanulmányok többségével, amelyek egyedekre fókuszáltak.
A szakemberek megállapították, hogy az érintett fajok magas
egyedszámát elsődlegesen befolyásoló tényezők az emberi tevékenység mértéke, a tengerszint fölötti magasság és az élőhely
típusa, nem pedig a sugárszennyezettség mértéke.
Az eredmények szerint a megfigyelt fajok többsége a rá jellemző módon él a térségben: a mosómedvék éjszaka, a fácánok
nappal aktívak. A lakatlan övezetben élő vaddisznók ugyanakkor
jóval aktívabbak nappal, mint az emberek közelében élő társaik,
ami azt sugallja, hogy az állatok változtatnak a viselkedésükön az
emberek hiányában.
A japán széró vagy japán kecskeszarvú zerge pedig általában
távol marad az emberlakta területektől, ám mégis a lakott övezet
hegyvidéki területein kapták legtöbbször lencsevégre. A kutatók
szerint ennek az lehet az oka, hogy a faj igyekszik elkerülni a lakatlan zóna egyre növekvő vaddisznó-populációját.

Aktuális

Nincs többé
Punta Ventana

Kárpáti tavak segíthetnek a klímaváltozás
megértésében

Leomlott Puerto Rico híres tengeri „sziklaablaka”, a Punta Ventana az
erős földrengésben. Az 5,8-as erősségű
földmozgás a karibi sziget déli partjainál pusztított január 6-án hajnalban,
áramkimaradást okozott, az épületekben súlyos károk keletkeztek. Szökőár
miatt nem adtak ki riasztást.

A Kárpátok hegyi tavainak ősi iszaprétegeit vizsgálják az ELTE kutatói, hogy választ kapjanak arra, miként jelzi a különböző klímaciklusok váltakozását az egykor
élt fajok száma és változatossága, valamint következtetéseket próbálnak levonni
arra vonatkozóan, hogy az emberi tevékenység miként borítja fel a természetes folyamatokat.

A földrengés után a közösségi hálóra feltöltött képeken a megrongált házak mellett látható az is, hogy mi maradt a Punta
Ventana nevű turistalátványosságból.

A tengerbe nyúló, természetes ablakot
formáló sziklaképződmény Guayanilla város közelében állt.
A városi önkormányzat sajtósa, Glidden
López Facebook-bejegyzésében írta:
„A Ventana összeomlott. Mindannyian
őrizzük emlékezetünkben”.
Egy korábbi bejegyzésében arról tudósított, hogy a Ventanát az elmúlt napok
kisebb rengései már megrongálták.

Az Egyesült Államok társult államát, a
3,2 millió lakosú Puerto Ricót december
28. óta egy sor földmozgás rázta meg,
a legerősebb a hétfői volt az amerikai
Földtani Intézet (U.S. Geological Survey)
szerint.

A munka során a kutatók - Magyari Enikő vezetésével - az iszapból hengeres mintákat vesznek,
megállapítják az egyes rétegek
korát, és megszámolják a benne
talált élőlények maradványait.
A beszámoló szerint a tóba
hullott anyagból, a tóban és környékén elő állatok és növények
maradványaiból évente centiméternyi iszap keletkezik, ami
- ahogy később további, újabb
rétegek rakódnak rá - összetömörödik. Az iszap alján így egy centiméterben már több évtizednyi maradvány sűrűsödik össze.
A vizsgálat során Magyar Enikő őskörnyezet-kutató, az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének vezetője és kutatótársai virágport, árvaszúnyogok és kovamoszatok darabjait keresik az egyes korok mintáiban. Ezek jól megőrződő és jellegzetes maradványokat
produkálnak: az árvaszúnyog lárváinak például a feje marad meg, egyfajta félig megkövült állapotban, megszámolhatóan és fajtánként megkülönböztethetően.
A kutatók arra keresik a választ, hogy melyik árvaszúnyog - vagy kovamoszat - alfaj
milyen gyakorisággal élt a tó környékén az egyes korokban, mi volt az arány 5000 éve,
amikor a mainál is melegebb klíma uralkodott és mennyi volt belőlük a köztes, hidegebb
időszakban. Ezeket az eredményeket pedig a mai klímával összevetve értelmezik.
Megállapításuk szerint ma nagyon gyorsan változik a vizsgált fajok összetétele. Ilyen
gyors klímaváltozáshoz a kutatás szerint egészen a jégkorszak végi nagy felolvadás idejéig
kell visszamenni.
„Ha egy felmelegedési periódusban a hideget kedvelő árvaszúnyogok száma lassan csökken, a melegkedvelő fajok pedig egyenletesen átveszik a helyüket, szinte észre sem vesszük:
ugyanannyi röpköd a tó környékén, legfeljebb egy alig megkülönböztethető másik faj veszi át
az uralmat” - magyarázza a közleményben Magyari Enikő.
Az utóbbi tízezer évben többször, így ma is a klímaváltozás sokszor hirtelen, drasztikus
csökkenést okoz a vizsgált fajok egyedszámában. Ha a klíma gyorsan változik, akkor előfordul, hogy a fajok sokszínűsége hirtelen visszaesik, az ökoszisztéma összeomlik, és az új
éghajlathoz jobban alkalmazkodó faj csak pár évtized után „lakja be” a tavat - olvasható az
összegzésben.
„Ezen a ponton lehetetlen nem arra gondolni, hogy Földünk is egyfajta hatalmas kárpáti
tó, és mi, emberek is úgy reagálhatunk a klíma gyors változására, mint apró élőlénytársaink a Fogaras hegyeiben” - figyelmeztetnek a kutatók.
Ezek a tavi mikrokozmoszok, ha csak az elmúlt évtizedek változásait tekintjük, a kutatók
szerint arra figyelmeztetnek, hogy a változás mértéke felgyorsult, olyan élőlényközösségek váltották egymást az elmúlt 30 évben, amelyek előtte 10 ezer évig nem voltak jelen.
Ezek a változások pedig nehezen köthetők máshoz, mint az emberi tevékenységhez.
„Ha az emberiséget tekintjük, akkor a tanulság az, hogy nem tudhatjuk pontosan, mikor
következik be ez az összeomlás, de várható, és ebből nagy eséllyel az emberi faj sem tud kimaradni” - hangsúlyozzák a kutatók, hozzátéve, hogy a biológiai rendszerek viselkedése azt
üzeni, hogy ezeknek van egy tűrési képességük, és ha ezt túllépjük, hirtelen összeomlás
következik be. Ebből a rendszer már egy másik állapotban épül újjá, és ez sok faj lokális
kihalásához vezet.
-MTI-
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Gondolkodó

Ha akarsz adni…
Egy kisváros gimnáziumában
osztályklubdélutánt rendeztek a
2000-es évek elején. A szorgalmas
diáklányok keze nyomán szendvicsek és sütemények borították az
erre kijelölt asztalokat: a mérsékelt érdeklődés és étvágy következtében ez még a rendezvény végeztével is így volt. Az a néhány fő, aki
magára vállalta a rendrakás-takarítás hálátlan feladatát, azon tanakodott, hogy mi legyen a felesleggel.

Azt azért ösztönösen érezték, hogy
nem lenne helyénvaló, ha a sok ízletes
étel a kukában végezné: de hát akkor mi
legyen vele?
Valaki javasolta, hogy osszák el és
vigyék haza, de erre is csak kevesen
éreztek késztetést. Egy vendég fiú előállt
azzal az ötlettel, hogy elvinne mindent
a kutyájának. Az osztályfőnök, aki eddig
érdeklődéssel figyelte az események alakulását, ekkor érezte úgy, hogy mindenképpen közbe kell avatkoznia: kifejtette,
hogy városukban is vannak szegény,
nélkülöző emberek, akik örülnének egy
ilyen jellegű ajándéknak. Igen, de hol
lehet megtalálni őket? Elég későre járt,
ilyenkor már nem szokott nagy mozgás
lenni a település utcáin. A tanár a megoldást váró kérdő tekintetek elől menekülve, a kiút megtalálásának vágyától hajtva
kiszaladt az iskola előtti térre, de nem
látott senkit.
Lehunyta szemét, és Istentől kérte a
segítséget. Mikor újra fölnézett, egy középkorú férfit látott közeledni a zebrán.
Fekete bőrkabát volt rajta: nem látszott
rászorulónak. Ő lenne az? Túl sok idő
nem volt a mérlegelésre. Istenbe vetett
bizalommal, az esetleges megalázó vagy

durva elutasítást is vállalva odalépett a
közeledőhez, s vázolta neki a helyzetet.
Őszintén megkönnyebbült, amikor a
megszólított elmondta, hogy milyen
sokat jelentene számára a felajánlott
ajándék. Az osztályterembe kísérve a
nála levő reklámszatyorba rakta mindazt,
amit a gyerekek elébe tettek, s hálálkodva távozott.
*
Ez az igaz történet is azt támasztja alá,
hogyha tiszta szívvel, őszintén akarunk
segíteni, akkor erre nyílik lehetőségünk.
Sokan azonban meglepően leleményesek annak megindoklásában, hogy
miért nem jótékonykodnak, miért
nem adnak. Kifejtik, hogy a támogatott
bizonyára italra, cigarettára, kábítószerre
költené, amit kap, ezért tulajdonképpen
jót tesznek azzal, ha nem adnak, mert így
nem segítik eddigi helytelen életvitelének folytatását.
Mások feltételezik, hogy a felajánlott
támogatás méltatlan nyerészkedők
kezébe kerülne, nem jutna el a címzettekhez. Nem lehetünk naivok, s nem
tagadhatjuk, hogy vannak visszaélések,
de ennél sokkal fontosabb, hogy vannak
szegény, nehéz sorsú emberek, akik
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várják a segítséget, s ha nem indítjuk
el feléjük, akkor az biztosan nem is fog
megérkezni. A mi felelősségünk addig
terjed, hogy keressük meg a támogatás
legmegfelelőbb módját, és a célba érés
legbiztonságosabb útját. Azzal, hogy
adunk, persze nem csak az adományozott jár jól, hanem az is aki ad: az imént
említett eset kapcsán ezt egy diáklány
így fogalmazta meg: „Ugye tanár úr, most
jót tettünk a lelkünknek?”
S valóban!: ha eleget teszünk az Isten
által elvárt szeretet követelményének, s
szolidárisak vagyunk hátrányos helyzetű
embertársainkkal, akkor ezzel nem csak a
társadalom összetartó szövetét erősítjük,
hanem lelkünk könnyűségét, jó közérzetünket is biztosítjuk.
Ellentmondásnak tűnik, de igaz az a
mondás, mely szerint „csak az a miénk,
amit másnak adunk!”, mert a zsugorgatott pénz, a féltve őrzött tárgy bármikor
elveszhet, tönkremehet, keserűséget,
csalódottságot hagyva maga után, míg
az ajándékozás keltette pozitív érzelmeket nem vehetik el tőlünk, az ajándékozás
tényét nem tehetik meg nem történtté.
Zámbó Zoltán

Egészség

Hogyan maradjunk egészségesek télen?
Téli szelek fújnak! A környezetünkben előforduló baktériumok és
vírusok jó táptalajra találnak a légútjainkban, a hideg miatt vérbő nyálkahártyákban. Kialakuló irritációjuk és az immunreakciók eredményeként gyulladás keletkezhet, ami váladékozást, köhögést eredményez.
Kezdődő nátha, torokfájás, orrfolyás esetén az immunrendszerünk
azonnali „fölpörgetése” képes megóvni az egészséget. Vitaminok, antioxidánsok és a felső légút normál működésének támogatására alkalmas növénykivonatok napi fogyasztása segítséget jelenthet egészségünk megőrzésében.

Növényi hatóanyagok a felső légút támogatására

A felső légút védelmére egyre elterjedtebben alkalmaznak olyan
természetes hatóanyag keverékeket, amelyek a népi gyógyászatban
már ismertek, régóta használatban vannak.
Régi tapasztalat és javaslat, hogy náthás ember reszeljen tormát.
Hatóanyagai csillapítják, sőt meg is szüntethetik a légút gyulladt állapotát, az orrfolyást.
A fokhagyma erős illatú alliin hatóanyaga ugyancsak jó hatású a
hörgők, az orrjáratok tisztán tartására. Egy angliai klinikai kísérletben
fokhagyma-kivonatot adtak novembertől embereknek, az eredmény
szerint a tél folyamán a megbetegedéseik száma harmada volt a kontroll csoportéhoz képest. Az előfordult megbetegedések időtartama
pedig átlagosan 2.5 napra rövidült.
A gyömbér hatóanyagát teában alkalmazzák nátha esetén a népi
gyógyászatban, fokozza a véráramlást a légútban, sőt meg is izzaszt,
és mérsékelni tudja a váladékozást és köhögést.
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A görögszéna magja (Trigonella foenum - graecum) fontos
szaponinokat tartalmaz, ami ugyancsak kedvező hatású a légutakra.
Ezeknek a növényeknek a hatóanyag-kivonatai igen erős ízűek, de
kapszulába zárva (ALLIX-Forte) kényelmesen fogyaszthatók. Szedése
javasolt minden korosztálynak a légút egészségének erősítésére (orrfolyás, allergia).

Segítsük az immunrendszert
antioxidáns terápiával + vitaminokkal!

Ősztől az immunrendszerre fokozott teher vár. A légúti gyulladások kialakulásakor fokozódnak a helyi oxidációs folyamatok, amik
lekötik az immunrendszer jelentős kapacitását. Legismertebb antioxidánsok az A-, C- és E-vitaminok, valamint a P-vitaminnak nevezett
bioflavonoidok, például a citrus bioflavonoidok (citrom, narancs kivonatai) és a zöld-tea polifenoljai. Az antioxidánsok segítséget jelenthetnek az immunrendszernek azzal, hogy fellépnek a káros oxidatív
gyökökkel szemben, felszabadítják az immunrendszert ebből a mindennapi leterheltségéből, hatékonyabb lesz a kórokozók elleni feladat
ellátásában.
Az elmúlt évek kutatásai kimutatták, hogy az immunrendszer
egészséges működésében a C-vitamin mellett a D3-vitaminnak is fontos szerepe van. A tél folyamán sajnos mindenki D-vitaminhiányossá
válik, ezért napi pótlása igen fontos. Az immunrendszer normál működéséhez a cink mikroelem nélkülözhetetlen, náthás, influenzás időben
kiemelten fontos a napi bevitele.

Fűben-fában

Mindennapi kenderünk
A kender története – röviden, avagy miért van jelenleg „műanyagvész” a Földön?
A cannabis az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye. A származásának legrégebbi bizonyítékai több ezer
évesek. Kezdetben rostjáért és olajat adó magjáért termesztették, ami megalapozta a kínai textilipart és
– néhány évezreddel később, de még jóval időszámításunk előtt – a papírgyártást. A cannabist az időszámításunk előtti harmadik évezred környékén kezdték el gyógyászati célokra is használni. Shen Nung császár
i.e. 2700 körül a következő betegségekre rendelte alkalmazni: feledékenység, szórakozottság, reumatikus
fájdalmak, székrekedés, malária, beriberi.
A Védák negyedik könyve, az
„Atharva Veda” (A bűvölet tudománya – i.e. 2000-1400.) említi. Hazánkban 1945 előtt a gyógyszertárakban
lehetett kapni cannabis olajat, és
asztma cigarettát is! Máthé Imre a
Yotegngritben is említi a kendert,
mint különféle „nyavalyákat” gyógyító növényt. Magyarország a II.
világháború előtt kendernagyhatalomnak számított. A háború után
minden dokumentumot, minden
gépet, minden emléket megsemmisítettek, ami a kenderrel kapcsolatos volt.
A nagylaki kendergyár 2007-ben
szűnt meg, valahogy kimaradt a
látószögéből a kenderüldözési hatóságoknak. Idén Nagylak is újra
életre kel.

Egyesült Államok,
1910-1956

Csupán a 20. század elején kezdett terjedni a cannabis szívás a mexikói vendégmunkások körében. A cannabist tiltó törvények meghozatalára legelőször az 1910-es
években került sor, míg a szövetségi tilalom
kiteljesedése az 1930-as évekre tehető. A
Kongresszus 1937-ben fogadta el a Marihuána Adóztatási Törvényt.
1938-ban az államokban felvették a kendert a drogkönyvbe, amihez nemsokára közel 30 állam csatlakozott.
Anslinger marihuánaellenes kampánya mögött rejtett önös érdekek húzódtak meg, amik összefüggésbe hozhatók
Anslingernek W. R. Hearsttel /Du-Pont/
való ismeretségével.
A vegyipari nagyvállalat érdekei álltak a
marihuána ellenes kampány mögött, melynek célja a kenderből készült versenytermékek kiiktatása volt.
Anslinger nyilatkozatai szerint nem gon-

dolta, hogy a marihuána komoly veszélyt
jelent az amerikai társadalomra, mégis üldözési kampányt indított. Állítása szerint a kender erőszakosságot eredményez, elmebajt,
homoszexualitást, gyors öregedést idéz elő,
és függőséghez vezet. Stb. A kutatások alapján ezek az állítások nem igazolódtak be.
1942-ben törölték a marihuánát az Amerikai gyógyszerkönyvből. 1951-ben az amerikai kongresszus elfogadta a Boggs törvényt,
amelyben első alkalommal nevezték a marihuánát kábítószernek. 1956-ra több mint 60
államban tiltották be a cannabist, mint erős
drogot.

A kender megmenthetné
a világot?

– A kendernek számos felhasználási területe van. A teljesség igénye nélkül pár terület:
papír, élelmiszer, gyógyszer, illóolaj, étrend
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kiegészítő, kozmetika, textília,
építőanyag, állati takarmány,
alom, öntött műanyag… stb.
– A kender feldolgozásához
sokkal kevesebb energiára és
vízre van szükség, mint a gyapot
feldolgozásához.
– A kender szén-dioxid megkötő szerepe óriási előny lehet
a fák mellett. Egy év alatt termel
annyi rostanyagot, mint egy fa
több 10 év alatt. Nem kellene a
fákat kivágni, a légszennyezettség is megoldódhatna.
– Az építőiparban a kenderbetonból passzív házakat lehet építeni. A kenderbetont nem szeretik a rágcsálók sem, ellentétben a
fa-, vagy vályogházakkal.
– Termesztése nem igényel sok
energiaforrást.
– A kenderből készült ruházat
szellőzik, nem gyullad meg, nem
olvad rá az emberi testre.
– Egészségügyi hatása összemérhetetlen
a nylonnal szemben.
– A kenderből egy speciális eljárás során
mindenféle műanyag készíthető. Akár tányér, evőeszköz, vagy palack is. Repülőgép
és autó karosszéria elemeket is készítenek
belőle. Könnyebb, mint a fém elemek. Henry
Ford a T modell karosszériáját is kenderből
készítette. A kenderműanyag nem keverendő össze a kukorica zacskókkal, amivel csak
nagyobb bajt okoztunk, mint ami volt…..
Az orvosi, és élelmiszer részéről pedig előző cikkekben már szólottam.

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

Ajánló
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Novella

Fizetésemelés görény módra
- Két csirkevér, ötös asztal rendel! ordította túl a kocsma zaját Lilla, a
viharvert arcú pincérnő. Eljárt már
felette az idő. Rég volt, mikor még
mint hamvas szüzet, a templomba
kísérte őt keresztapja bérmálkozni. A misére menet gyakran csodálták Lilla szépségét az öreg görény
mámik. A hetyke falkában dohányzó, rövid farkú legénykék is csak bámulták, mikor ez a tünemény ellibbent előttük a templomtéren.
A belső tűz, ami bennük izzott, hirtelen fellobbant az égig, ahol a legelésző bárányfelhőkről is leperzselte a bundát.
Mamája büszkén dicsekedett is Leipziger
néninek, a csirke-kopasztó üzem szabászának, hogy már a polgármester is komolyan
udvarol Lillának, és az itt állomásozó vadászgörény ezred századosa is epekedik utána.
Aztán az egész falu meglepődött - a mama
is -, mikor a szép Lilla egy kezdő humoristát
ajándékozott meg ikrekkel. Azóta már azokból is apák lettek, és a seregben szolgáltak.
Zoltán már a tálcáról levette a két kupicát,
mikor Lilla kihozta nekik a méregerős löttyöt.
Rögvest Beleznai kezébe nyomta a kevesebbiket, mert leivott belőle, míg barátja bambán ébredezett.
Beleznai Gáspár a kocsma képéhez tartozott. A múltkori leltározásnál még a lajstromba is felvették. A törzsvendégek úgy tudták,
hogy Beleznai valami főgörény volt a Hivatalban, ahol a kocsmáros akkor még csak egy
szürke beosztottja volt nála.
Ahogy megszűnt a Hivatal, Beleznai élete
a hitével is együtt zuhant a porba.
A volt főnökének a kocsmáros megengedte, hadd ücsörögjön itt napközben. Legalább
védve volt a Fás kerti görénysuhancoktól.
Elnézték neki, hogy kiigya a poharakban hagyott italmaradékot, és néha a valami ételt
is kapott a konyháról. Nem sok kellett neki.
Kevesebbet evett, mint egy csorda, hagyta
kiselefánt, akinek sakál harapta le az ormá-

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
nyát, hogy meghaljon; hiszen csak a dög ízlik
a sakálnak. Beleznai azért nem esett össze.
Néhányan italt fizettek neki, abban meg dögivel van a kalória.
Zoltán hirtelen nagyon megirigyelte a
kopott, delírium szélén napozó, rongyos
görényt. Most már neki is a fejébe szállt ez
az erős csirkegyári kotyvalék, amihez libavér
aromát is pancsoltak, ami teljesen meghülyíti a görényt.
Nagyon szerette volna ezt a napot örökre
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elfelejteni. Reggel még jókedvűen beugrott
Illatoshy Pistához, a trösztigazgató barátjához húsz százalék fizetésemelésért, meg
csak úgy egy kicsit elbeszélgetni vele, a régi
szép közös gimnazista időkről. Tudta, hogy a
cégük Kocsikenőcs és Anyatejpor részlege
ötven millióval többet kaszált az idén, mint
tavaly. Még a liftben is azon röhögött magában, hogy most szinte saját magától kér
fizetésemelést. Hivatalosan most ő lenne a
tröszt igazgatója, ha a zsebében lett volna

Novella
annak idején az a rohadt forintos, amivel jogszerűen átveheti az egész gyárat. Addig is ő
vezette, és mindenki tudta, hogy nagyon jól
érti a dolgát. Illatoshy, a vállalat jogásza, meg
csak úgy viccből - ahogy mondta - befizette a
bizottságnak a jelképes összeget és a formaság miatt rögtön alá is írta az új tulajdonjogi
papírt. Evvel az aláírással, azonnali hatállyal
ő lett a cég jogszerű birtokosa és igazgatója.
Szorgalmasan tevékenykedett és egy évtizedre rá, szerényebb milliárdossá spórolta
magát.
Fenn az irodában Zoltán még meg se szólalt, de Illatoshy már örömmel bontott egy
palack hatvanhetes, leghorni kendermagost.
- Tudom én Zolikám, hogy ez a kedvenc
évjáratod. Múlthéten hozattam Angliából mosolygott rá Pista, de elkomorult az arcra,
mikor Zoltán megemlítette a húsz százalék
fizetésemelést.
- Most nem lehet, Zoli. Éppen mondani
akartam neked, hogy felére kell csökkenteni
a fizetésedet. Tudod, sok görényt el kellett
küldeni a cégtől, mert új gépeket vettünk.
De te maradhatsz öreg harcos, - veregette
meg a vállát.
Zoltán hirtelen elvesztette az eszét, ekkora
emberség hallatán. Azt hitte, hogy ez a görényvilágban elképzelhetetlen.
- Nem teszünk az utcára; jó, jó, azért nem
kell rögtön körmöt csókolni, kapta el Illatoshy
a mellső lábát, mikor a hirtelen sokként fellépő elmezavarában, Zoltán lehajolt a mancsához. Aztán kitámolygott a szobából, de még
később sem emlékezett rá, hogy került ki a
parkba. Üres fejjel ült egy padon, de aztán
összeszedte magát és határozott léptekkel
visszaindult a kocsmába, ahol nekivágott az
első útjába eső kocsmának.
- Hát te itt vagy barátom? –, riasztotta vis�sza a jelenbe Beleznai rikkantása, mert váratlanul magához tért.
- Igyunk a találkozás örömére! - s már rendelt is katonásan: - két duplát abból a nedűből, a barátom állja - rikoltotta derűsen
Lillának.
Még azt sem vette észre, hogy asztaltársa
már órák óta mellette ült. Beleznai rendelése után Zoltán a pultnál kifizette a számlát,
majd kilépett a kocsmából. Felnézett a csillagtalan égre, majd elindult felfelé az alvó
utcán. Útközben lenyalt egy lapulevélen heverő, tökrészeg levelibékát.
A piszoknak olyan magas volt az alkoholtartalma, hogy félreállt öklendezni. A szemében a könnyek szivárványán keresztül, csak
foltokban látta az összehányt őszi lombot.
Mint egy fordulatos önéletrajz - jutott eszébe
és elmosolyodott.
Kisslaki László

Tavaszi palánták
Dörögtek az ágyuk a pesti rakparton. Felettük az eresz alatt a pici szirénák ijedten sikoltoztak a fészkeikben. Nem csoda, mikor látták, hogy még
a fémtorkú papa is ott bőg a háztetőn.
A bombázóerődök közömbösen zúgtak az égen,
alig hallották a légvédelmi
ágyuk veszett csaholását.
Pedig azoknak is inkább
ugatás helyett, nyüszíteni
lett volna kedvük.
Mindez nem érdekelte az
Ág utca ötben a szeretőket.
Talán abban a pillanatban
fogant az új élet Rózsika ölében, mikor Steiner hadnagy
kioldotta a gépből a dagadt
bombákat; – had repüljenek még szabadon, mielőtt
megdöglenek.
A kapu alatt Bierhuber
Áron, a leszázalékolt fajvédő boldogan bólintott, mikor a félemelet kettő ajtaját
berúgta Somogyi testvér.
Két fegyveres társa is követte.
- Ezek is a legjobbkor
jönnek! – káromkodott a
patinás nevű Báróczi Sándor, alias Grünspann Laci,
utazó. Rózsika is felpattant a
férfi öléből, mire a szoknyája rögvest visszaomlott a rendes tartásba. Báróczi is felállt, s eligazította a nadrágját. Sajnálta,
hogy nem volt a zsebében a pisztolya. – De ki a fene gondol rá olyankor? Magára öltötte a
nyilas zubbonyát. Tudta, hogy egy szökött munkaszolgálatost ez az uniformis megóv a szép
újmagyar kifejezéssel mondva - az „ott és helyben való felkoncolástól.”
- Persze, ha nem lett volna Bierhuber viceházmester őrülten féltékeny. Sokáig szenvedett a
nyomorult és Júdásnak érezte magát, de végül is, feladta Lacit. Lelkiismeret furdalást érzett, és
egy kicsit sajnálta is barátját, hiszen kölyökkorukban együtt fociztak az ifiben. De hát szerette
Rózsikát. Hiába; - ő nem kellett a délről menekült lánynak. Mint ahogy a szegény, szerencsétlen
Bierhuber, a leamputált karja miatt a nyilasoknak sem. Hiába mondta, hogy ő fél kézzel is fejbe
tud lőni egy nem árját.
Somogyi testvér röhögött a Báróczi néven, mikor Grünspann hamis papírját olvasta
- Ír maga is, mint a kedves ükpapa? – Laci nem szólt; - akkor sem, mikor somogyiék megbilincselték. Vonszolni se kellett az utcára.
Rózsika az ablakpárkányba kapaszkodott, s onnan látta, ahogy lenn a kőfalnál Laci hirtelen
összerogyott. A sorozat zaját is alig hallotta, pedig már rég nem volt üveg az ablakon.
Elmúlt a tél, s a fegyverek is végleg berekedtek a csaholástól. A tavasz a virágaival már az új
élet reményét hozta a világnak. Az újhagymák óvatosan kicsodálkoztak a föld alól, és a gavallérok petrezselyem bukétával kedveskedtek hölgyeiknek. Rózsika is bővebb szoknyát szabott
magának. Varrás közben gyengéden elmosolyodott; - ha fiú lesz, Lacinak fogják hívni. Vagy
talán Sándornak? – hiszen a magyar királyi, nemes testőrző kapitányköltőnek is az volt a keresztneve.
Kisslaki László
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Egészség

Omega3 index- a szív- érrendszeri
védettség mutatója
A táplálékunkban található
zsírok szerepe más és más. Egyes
fajták elégve energiát szolgáltatnak, mások szervezetünk felépítésben kulcsszereplők. Utóbbiak
a hosszú szénláncú, egyszeresen
omega9 vagy többszörösen
telítetlen omega3,6 zsírsavak.
Testünk nem képes ezeket a
zsírsavakat előállítani, kizárólag
külső forrásból fedezhetjük szükségletünket, innen az elnevezés:
esszenciális zsírsavak.

Az omega3 zsírsavak építőelemei minden sejthártyának, meghatározzák azok
áteresztőképességét, rugalmasságát. Fehérjékkel alkotott bonyolult molekuláik az
idegrendszer, a szem ideghártya egészséges fejlődéséhez, működéséhez alapvetőek. Az omega3 zsírsavak biztosítják a
vörösvértestek rugalmasságát, a megfelelő
kapilláris keringést, az érbelhártya egészséges működését.
Az omega6 zsírsavak az eikozanoidok előfutárai. A belőlük képződő
prosztglandinok, prosztaciklinek, tromboxán, leukotriének felelősek a gyulladás
szöveti mechanizmusáért. Ha folyamatosan, nagy mennyiségben vannak jelen a
szervezetben, krónikus gyulladás alakul ki.
Megfelelő mennyiségű omega-3 zsírsav jelenléte képes megfékezni, helyes mederbe
terelni a krónikus gyulladást, mely minden
civilizációs megbetegedés közös forrása!

Mi az omega3 index?

A vörösvértestek membránjában a DHA
és EPA %-os aránya az összes zsírsavakhoz
képest. Az egészséges arány minimum 8%.
Minél magasabb az omega3 index, annál
nagyobb a védettség egy hirtelen szív-érrendszeri katasztrófával szemben.
A Mayo Clinic Proceeding (orvosi folyó-

irat) 2017. januári számában jelent meg annak a 34 vizsgálatnak a metaanalízise (900
ezer vizsgált személy), amely megerősítette
az omega3 rendszeres fogyasztásának szívérrendszeri betegségekre gyakorolt jótékony hatásait.
Azoknál a személyeknél, akik rendszeresen fogyasztottak omega3 zsírokat
(DHA-t, EPA-t), 6-18 %-kal csökkent a koszorúér betegséggel összefüggő halálos
és nem halálos események előfordulása.
A legmarkánsabb összefüggést a hirtelen szívhalálozással kapcsolatosan találták a kutatók. 47%-kal csökkent a hirtelen szív eredetű halálozási arány azok
között, akik rendszeresen fogyasztottak
DHA, EPA zsírsavakat.
Az omega6/omega3 meghatározással
a krónikus gyulladásról, sejtkárosodás
mértékéről nyerhetünk információt.
Testünkben ugyanannyi omega6 és
omega3 zsírsavszint lenne kívánatos. Ez
az érték hazánkban átlagban 40-60:1 érték a jellemző, de nem ritka a 80:1 vagy
100:1 érték sem. Köszönhető mindez a telített zsírokban, omega6 zsírokban gazdag
gyorséttermi étkezésnek, feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának. Magyarország a
napi 77 mg omega3 bevitellel sereghajtó a
világban, ezzel szemben dobogós a szívinfarktus, stroke előfordulásban. 10 évvel rövidebb életet élünk, mint a sok omega3 -at
fogyasztó izlandiak, japánok.
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Mennyi omega3
zsírsavat fogyasszunk?

Egészségmegőrzésre napi 2000 milligramm ajánlott. Szív és érrendszeri, ízületi
problémák, veseműködési zavarok esetén
nagyobb adag szükséges.
Az omega3 pótlására tengeri halak, rákok,
olajos magvak, algák fogyasztása javasolt.
Sokan idegenkednek fogyasztásuktól, mert
vagy nem szeretik a halat, vagy tartanak a
szennyeződésektől, melyeket a halak életük
során begyűjtenek. Az omega3 készítményekkel kapcsolatban is jogos elvárás az előállításra vonatkozó minőségi tanúsítványok
megléte, az alacsony TOTOX érték, ami az
oxidált, avas zsírok, toxikus anyagok szintjét fejezi ki. Az alacsony oxidációs értékű
omega3 fogyasztásnak van a legkedvezőbb
hatása egészségünkre. (2011. Rubin jelentés)
Fogyassza a norvég sarkvidéki tőkehalakból származó, tiszta omega3 halolajat vagy
a vegán omega3 készítményt.
Magasabb omega3 index, hosszabb,
egészségesebb életkilátás, magasabb
intelligencia!
Összeállította:
Dr. József Erika

Az omega3 index mérésről
és az omega3 pótlással kapcsolatosan
érdeklődjön az info@healthandyouth.hu
e-mailcímen.

Bio-logikus

Téli BIO tippek
Télen sem kell lemondanunk a friss hazai biotermékekről, hiszen megfelelő körülmények között jó minőségben
tárolhatók a tél végéig, vagy még tovább. Nem utaznak több ezer kilométert, ezért szállításuk sokkal kevesebb
környezetterheléssel jár. Kérjük, vigyen vásárláshoz saját csomagoló anyagot!
testek mozgásával összehangoltan tudják
időzíteni kerti teendőiket, ezáltal a növények egészségesebben fejlődjenek és több
termést adjanak.

Hogyan működik?

Kiválasztottunk három egészségvédő
zöldséget és egy gyümölcsöt, amelyek télen
is rendelkezésre állnak és nyersen is fogyaszthatók. Mindhármat termeszthetjük saját kertünkben, vagy beszerezhetjük a Biokultúra
Ökopiacon.

Homoktövis elixír

A száraz bogyókat tegyük dobozba vagy
befőttes üvegbe, majd kerüljenek be a mélyhűtőbe. A tél folyamán mindig tudunk pár
szemet kicsípni a fagyott gyümölcsökből.
Minden nap szedjünk ki 10-15 bogyót, tegyük pohárba és felengedés után nyomkodjuk szét őket egy kanállal. Így rostos levet kapunk, amit mézzel ízesíthetünk. Ilyen
töménységben nem túl fanyar, illata nem túl
intenzív.

Fokhagymás brutális

Tegyünk botmixer kelyhébe bármilyen
étolajat, fokhagyma gerezdeket, pár szem
diót, sót és esetleg pirospaprikát. Turmixoljuk
össze. Elsőre még önthető legyen a keverék.
Adjunk hozzá több apró részletben diót és
minden adag után turmixoljuk újra össze.
Akkor tekinthető késznek, ha sűrű, kásaszerű, de még meg tudja forgatni a mixer. Héjában főtt krumplira vagy főtt tésztára kiváló.

Könnyfakasztó torma

Sokakat elrettentenek a reszelés nehézségei a torma élvezetétől, pedig van gépi megoldás. A tormagyökér meglehetősen szívós

rostjai hosszirányban futnak, a rostok azonban csak lazán illeszkednek egymáshoz, így
könnyen szétválnak.
Elkészítés: a meghámozott tormát nagyon
éles késsel vágjuk hajszálvékony korongokra.
A korongokat tegyük egy konyhai aprítóba
és pörgessük addig, míg az összes reszelék
rátapad az aprító falára.
Szedjük ki az aprítóból a kész reszeléket,
amit aztán keverhetünk mustárhoz, salátaöntethez.
Főtt, reszelt céklával, sóval, ecettel savanyúsággá szelídül.

Kocsis saláta – húsimádóknak is

Ha nagyon sós a savanyú káposzta, öblítsük át. Alaposan nyomjuk ki a levét és vágódeszkára téve aprítsuk fel. Tegyük tálba
és szórjuk meg apróra vágott lilahagymával.
Locsoljuk meg tökmagolajjal és keverés után
tegyük félre legalább egy órára, hogy „összeérjen”.
Elkészíthetjük olaj nélkül is. Ez esetben pirítsunk apró kockákra vágott füstölt szalonnát. Ha langyosra hűlt, a kisült zsírral együtt
öntsük a hagymával ízesített káposztára.

Vetési naptár 2020
– segítség a kertészkedéshez

Egy biokertész számára természetes,
hogy odafigyeljen a természet jeleire, változásaira, ritmusaira.
Ez az évről évre megjelenő kiadvány
abban segít a biogazdáknak, hogy az égi-
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A Hold 27 nap alatt halad át az állatöv tizenkét régióján és a Hold ezeket a hatásokat
közvetíti a növények felé. A tapasztalatok
szerint az alábbi négy csoportba oszthatjuk
ezeket a hatásokat:
1. Föld jellegű hatások, amelyek a gyökerek fejlődését segítik. Ezeken a napokon célszerű vetni és kapálni a gyökérzöldségeket.
2. Víz jellegű hatások, amelyek a levelek
növekedését serkentik, ilyenkor vetjük, palántázzuk, gondozzuk a levélzöldségeket,
például a salátát, a káposztát és a spenótot.
3. Levegős hatások, amelyek az olajok, illóolajon képződést segítik elő.
4. Hő jellegű hatások, amelyek a termésükért termesztett növények, például borsó,
paradicsom szempontjából kedvezőek és a
téli tárolásra szánt gyümölcsöt is ilyen napon
érdemes betakarítani.

Mire jó még a Vetési naptár?

• Jelöli az ültetési időt, amikor a „kész”
növényeket (például facsemetéket) érdemes ültetni.
• Optimális betakarítási idő megállapításához.
• Megtudhatjuk, mely napok kedvezőtlenek kerti munkához és a befőzéshez.
Megvásárolható webshopunkban!

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

Egészség

Itt van újra az influenza járvány!
Tegnap felhívtam édesanyámat.
Alig hallható, rekedt hangon
nyögdécselte a telefonba: Kislányom, azt hiszem influenzás
vagyok! A láza napok óta magas,
fájnak az ízületei, nagyon köhög,
gyenge, aluszékony. Vajon megelőzhető lett volna a betegség?
A válaszom egyértelműen: IGEN
A legújabb kutatási eredmények bizonyítják, hogy a szeptembertől áprilisig adott napi
2000-4000 E-, D-vitamin 70-90%-kal csökkenti a vírusos megbetegedések számát.
A D-vitamin szedése tehát alapvető fontosságú mindannyiunk számára!

Más is adhat védelmet?

Az immunrendszer általános erősítése
ilyenkor mindenképp fontos. Az illóolajok
körében ismert a Ravintsara, a mirtusz, és
tömjén is fontos immunerősítők. Párologtatóba téve ezeket a szereket és a szobánkban
párologtatva megölik a levegőben található
baktériumokat és vírusokat, erősítik saját immunrendszerünket.

Mi van, ha mégis
megbetegszünk?

Már a legelső tünetekkor, vagyis amikor
még csak azt érezzük, hogy valami nincs
rendben, kell cselekednünk!! Nagyon fontos,
hogy gyorsan kell cselekednünk, itt nincs
időnk kivárni a munkaidő végét vagy azt,
amíg hazaérünk az iskolából.
1. Hazamenni és azonnal lefeküdni!
2. Bevenni 6000-12000 E-, D-vitamint és
1000 mg C-vitamint
3. 1 szem As.....n (nem jelenhet meg a neve
így ki kell találnia) jótékony hatását már évtizedekkel ezelőtt kimutatták a tudósok, lassítja a vírusok szaporodását!
4. Főzzünk le 2 liter teát (javaslom, hogy a
teába áztassunk reszelt gyömbért és egész
fahéj darabokat) mindkettőnek igen hatásos
antivirális hatása van. Igyunk!
5. Vegyünk be propolis cseppeket már az
elején mézzel.
6. A hidegpárásítóba tegyünk Levendula,
borsmenta és eucaliptus radiata illóolajat
(7-3-3 csepp arányban) és indítsuk el.

Az influenza komoly lázzal és ízületi fájdalmakkal jár. A láz saját szervezetünk nehéz ágyúja a vírusok ellen. 39 fokig ne csillapítsuk, afelett is csak akkor, ha pulzusunk
nagyon szapora és a láz órák óta fennáll!
Pihenjünk és igyunk sokat a fenti teából.
Ha fájni kezd a torkunk, tegyünk rá
priznicet! Ez a hagyományos gyógymód fél
óra alatt megszünteti a panaszokat! Kenjük
be a nyakunkat jó zsíros kenőccsel és tegyünk néhány rá csepp rozmaring cineolt.
Ezután egy darab fóliával tekerjük körbe a
nyakunkat és erre még egy meleg sálat is tegyünk. Az egész nyakunk dunsztolódni fog
és felmelegszik! A fájdalom eltűnik teljesen!
Nagyon hatásos módszer!
Ha erősen elkezdünk köhögni, akkor
egy lábosban forraljunk vizet és fedjük le
fedővel. Vegyünk egy nagyméretű törölközőt és terítsük a fejünkre. A vízbe, ha
felforrt és lefedtük, cseppentsünk bele
egy csepp kakukkfüvet (bármelyik típusa
megfelel), egy csepp rozmaring cineolt,
egy csepp eucaliptus radiata-t és egy csepp
ravintsara-t és ha van, 1 csepp borsmentát.
Ez garantáltan megszünteti a köhögést
órákra, de naponta 3-szor 4-szer ismételni
kell. A vizet nem kell kiöntenünk, de mindig friss olaj kell bele. Takarjuk le a fejünket,
majd óvatosan húzzuk félre a fedőt és lélegezzük be a forró párát. (Legyünk óvatosak,
mert az oldat erős, csípheti a szemünket
és megégetheti a légutakat is.) 8 év alatti
gyermeknél épp ezért csak úgy engedem,
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ha a szülő egyszerre bújik a gyermekkel a
törölköző alá és együtt csinálják. 1-2 lélegzetvétel után fedjük vissza a lábast és kibújhatunk a takaró alól, majd vissza és ezt
ismételjük 15 percig. Közben a köhögés és
az inger abba fog maradni.
Kérem, ne adjon se magának, se gyermekének orvosi utasítás nélkül antibiotikumot. Az antibiotikum ui. elpusztítja a
mikrobiomunk nagy részét (vagyis a velünk
együtt élő és segítő baktériumflóránkat) és
teljesen kiszolgáltatottá tesz bennünket
más baktériumokkal szemben. Ezért csak
akkor szabad adni, ha a fertőzés kitörésének
8. napja után sem enyhülnek a panaszok, a
láz visszatér és egyre rosszabbul vagyunk.
Ebben az esetben bizony felülfertőződtünk
baktériummal, estetleg a vírus a tüdőnket is
elérte. Ha azonban az előzőekben említett
kezeléseket betartjuk, akkor ez nem szokott
előfordulni.
Ha az influenzát gyógyszeresen fájdalomcsillapítókkal elnyomjuk, akkor sokkal
nagyobb veszélynek tesszük ki magunkat,
mint gondolnánk, azt hisszük mi mindent
legyőzünk, közben pedig a betegség győz
le minket!

Dr. Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@cibdolinfo.hu
www.aromadoki.hu

Egészség

Huminsav- a 21. század gyógyító csodája
Kevesen ismerik, pedig a huminsav rendkívül nagy segítség lehet az egészségünk megőrzésében. De pontosan mi ez az anyag, és mit érdemes tudni róla?

A humin anyagok a növényi eredetű
biomassza évezredes bomlási folyamataiban, a növények humifikálódása során
keletkeznek. A huminok családjába tartoznak a biológiailag aktív és igen értékes
huminsavak és fulvosavak, melyek legalább 70-féle ásványi anyagot tartalmaznak önmagukban, és mindezeket
felvehető, biológiailag hasznosítható
formában. Ezek a hosszú molekulaláncú,
különleges tulajdonságokkal rendelkező
szerves makromolekulák a homogén karbon-kori növényzetből keletkezett tőzegből nyerhetők ki.
A huminsav fogyasztása elsősorban
azoknak javasolt, akik természetes, hatékony immunerősítő készítményt
keresnek. Allergiásoknak, gyakran betegeskedőknek, sugár- vagy kemoterápián
átesetteknek, reumatikus, ízületi gyulladástól szenvedőknek, fizikai vagy szellemi
kimerültség esetén különösen ajánlott.
A huminsav természetes méregtelenítő szer, segíti a nehézfémek kivezetését
a szervezetből, melyek például a dohányzás, a szennyezett levegő belélegzése, a
különféle élelmiszerek és italok fogyasztása, a vegyszerek, kozmetikumok használata és a gyógyszerek szedése során
rakódnak le. Már néhány hetes kúrával
érezhetően tisztul a szervezet. A méregtelenítés mellett a huminsav biztosítja,

hogy a vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok a legtermészetesebb formában és a legjobb hatékonysággal szívódjanak fel.

A huminsav jótékony hatásai

• Erős antioxidánsként rendkívüli hatékonysággal köti meg a szervezetben
keletkező szabad gyököket, amelyek számos betegség okozói.
• Segíti a felvett táplálékok átalakítását
energiává és biokémiai építőanyagokká,
megnöveli a vitaminok és enzimek hatékonyságát.
• Az egyik legerősebb természetes immunerősítő, vírusirtó!
• Megköti a mérgező nehézfémeket
(például a higanyt, kadmiumot, ólmot,
kobaltot), a különféle környezeti hatásokkal, dohányzással, gyógyszerszedéssel
bekerülő toxikus anyagokat, és természetes úton kiüríti a szervezetből.
• Egyensúlyban tartja a szervezet ásványianyag-felhasználását. A túlsúlyban
lévő anyagok felvételét gátolja, a szükségesnél kevesebb mennyiségben lévő
anyagok felvételét pedig növeli. Szerves,
organikus formában juttatja a szervezetbe az értékes makro- és mikroelemeket,
javítja azok felszívódását, hasznosulását.
• Helyreállítja a szervezet sav-bázis
egyensúlyát.
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• Antiallergén hatású, megelőzi, illetve
kezeli az allergének reakcióit a szervezetben, szabályozza a hisztaminműködést.
• Rendkívüli méregtelenítő hatásával
segíti a máj munkáját, regenerálja a károsodott májszöveteket.
• Fokozza a vörösvértest-képződést,
megnöveli a szervezet sugárterheléssel
szembeni védekező képességét, illetve
megerősíti a bőr természetes védelmét a
káros UV-sugárzással szemben.
• Gyulladáscsökkentő hatásával reumatikus fájdalmak, ízületi gyulladásos betegségek esetén gyors javulást eredményez.
• A huminsav általános méregtelenítő,
immunerősítő hatása mellett kiemelten
fontos szerepet játszhat a betegségek, főleg az anyagcsere-problémák, a gyomorés bélrendszeri panaszok, a különféle
fekélyek és a vastagbélgyulladás megelőzésében. Vírusos és bakteriális fertőzések
ellen is hatékony.
Humicin termékeket keresse
személyesen vagy webáruházunkban:
www.naturalgood.hu
e-mail: info@naturalgoods.hu
Személyes átvétel:
Natural Goods Biobolt 2800 Tatabánya,
Fő tér 6/a.
Nyitva tartás: H-P: 9-17 h Sz: 9-12 h

Forgácsok
„A tudás: a világ alkotóelemeiről
szerzett ismeret, a bölcsesség: az elemek kapcsolódásának ismerete.”
Jiddu Krishnamurti
„A múlt a jövő előszava!”

Forgácsok...

Múlt-Jelen-Jövő...
Kedves Olvasó! Ismét megtettünk egy
kört a Nap körül, elmerengtünk az elmúlt év
történésein, köszöntöttük az új évet, és reménykedünk egy jobb jövőben. Most nem a
szokásos módon járjuk körbe ezt az izgalmas
témát! Azt már gyermekkorunk óta tudjuk,
hogy a múlt megváltoztathatatlan - természetesen itt nem a győztesek történetírására
gondolok -, a jelen egy pillanat, és a jövő,
ami ismeretlen, a jelen szappanbuborék vékonyságú hártyáján omlik a múltba. Ebben
az értelemben egyik sem megfogható, mert
a múlt megváltoztathatatlan, és ha visszanézünk rá, az emlékeinket találjuk ott s nem a
múltat! A jelen rövidsége miatt megfoghatatlan, de a MOST hatalma miatt jelentősége mégis nagyon nagy. Tetszik, nem tetszik,
mégis ebben a törékeny és igen rövid életű
sávban éljük le életünket. A jövő pedig ismeretlen, de mégis befolyásolható!
De vajon elgondolkodtunk-e azon, hogy
mit is jelentenek ezek a szavak: múlt, jelen,
jövő? Anélkül, hogy filozófiai mélységekig
foglalkoznánk az idő fogalmával, annyit tudnunk kell róla, hogy az idő természete egészen más, mint ahogy ezt a hétköznapokban
megéljük. „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél

nemes fából...
gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” - írta Babits Mihály.
A Kozirev tükre kísérletileg is igazolta elméletét, melynek lényege, hogy a múlt jelen és
jövendő, mint pamacsok sokasága egyidejűleg és együtt van jelen. De olyan elmélet is
létezik, hogy idő nincs is, csak mi találtuk ki,
hogy rendet tudjunk tartani dolgaink között.
Hiszen a múlt nem létezik, elmúlt, és helyét
az emlékeink töltik ki. A jövő meg még nem
érkezett meg, így ez sem létezik. A jelen pedig a kettő közötti, kiterjedés nélküli hártya,
megfoghatatlan és ezért ez sem létezik!
Azért ez utóbbi gondolatmenetet érdemes
összevetni a MOST hatalmával, amiben tulajdonképpen élünk.
Azt, hogy a múlt információi alapján a jö-
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vőre vonatkozóan bátor, vagy kevésbé bátor
kijelentéseket lehet tenni, már ismerjük. Erre
egy példa az időjárás előrejelzése. Rövidtávon eléggé pontos, hosszú távon pedig inkább csak tendenciát ad. Számtalan példát
lehet felhozni a jövő befolyásolására a hatalmi gépezetek működése alapján is. Pl. csak a
szemellenzős, megvezetett és lefizetett politikusok nem látták előre 2015-ben, hogy mit
hoz a migrációs kérdések felelőtlen kezelése
Európára és az Európai kultúrára. Az ok-okozat törvénye az időtengelyen haladva fejti
ki hatását. Ez különösen fontos a háborús
viszonyok esetében is. S ha távolabbról nézzük az emberiség közelmúltját, látható, hogy
az első világháború igazságtalan lezárása
egyben a második világháború kitörésének
forrása is volt, és ha kicsit szigorúbban nézzük meg az azóta eltelt időt, a háború mind a
mai napig nem ért véget! Ez is beletartozik a
múlt-jelen-jövő értelmezési területébe!
Nos, hogyha ilyen titokzatos és egyben
rendkívül fontos is a jövő, nézzük meg, hogy
mire jutunk a jövőkutatással, szimulációkkal,
a jövő alakításával, befolyásolásával, és a különböző jellegű és szintű előrejelzésekkel.
Történetünket a második világháborúig kell
visszavinnünk. A háború megnyerése érdekében az USA kormánya a hadsereg kebelén belül működő tudományos személyzet
mellett a polgári élet tudományos és az ipar
kiválóságait is a hadsereg szolgálatába állította. A háború befejeztével felvetődött a
kérdés, hogy mit kezdjenek ezzel a hatalmas
szellemi kapacitást és technológiai tudást
képviselő csapattal. A Douglas Repülőgépgyár égisze alatt 1946 májusában a Kaliforniai Santa Monicában elindították a RAND

Forgácsok
Projektet. Majd 1948 májusában létrehozták
a RAND Corporation kutatási non-profit magánvállalatot, - melyet zömében a kormány
és a hadsereg finanszíroz (84%-ban), - azzal a
céllal, hogy olyan megoldásokat dolgozzon
ki, amelyek az egész világon a közösségeket,
biztonságosabbá, egészségesebbé, és virágzóbbá teszik. A szép lózung mögött azonban
a RAND az US kormányának és a Központi
Hírszerzésnek (CIA) a háttérintézete. Az intézet számtalan publikációja a polgári világ
számára különböző nyelveken elérhető,
(arab, japán, kínai, koreai nyelveken is), és az
USA-n kívül Brüsszelben (BE), Cambridgeben (UK) és Canberrában (AU) vannak fiókjai.
Miért is foglalkozunk a RAND-el? Mert tevékenységével a jövőt befolyásoló lépéseket
tesz. Azt azonban nem mondhatjuk, hogy
egyértelműen meghatározza a jövőt, - mint
a hirosimai atombomba, vagy a csernobili
katasztrófa, legalábbis helyi viszonylatban,
de globálisan is jelentős hatásuk volt, - de sok
mindenben befolyásolja. Kutatásainak eredményei többek között olyan anyagokban
jelennek meg, mint Trend 2010, Global Trend
2020, Trends 2030 és hatása az EU-ra, stb. A
jövő a változás mértékével mérhető, jelen
esetben a változást tekintsük fejlődésnek. A
fejlődést befolyásoló tényezőknek vannak
gyorsító és lassító elemei. Ezek egy része kiszámítható, vagy legalábbis számítani lehet
rá, de vannak kiszámíthatatlan elemek is. A
globalizációnak, a nanotechnológiának, a
tudás felértékelődésének, a mindenütt jelen
levő számítógépeknek drasztikus hatása van
mind a technológiai, mind a társadalmi fejlődésre. A beruházások, az elkötelezettségek,
a fejlesztések, a tudomány és a technológia
gyors arányú növekedése és terjedése egyértelműen gyorsító elemként hat a fejlődésre.
De a költségek alakulása, a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a különböző technikai nehézségek és az ezeket ki- és felhasználó
korrupció éppúgy akadályozza a fejlődést,
mint a globalizáció-ellenesség, a társadalmi
és etikai elutasítás, valamint annak új formája
a kreatív destrukció! Ez utóbbira érdemes
jobban odafigyelni, mert mint minden éremnek, ennek is két oldala van. Az első ipari forradalom idején a géptörők nem válogattak.
Gépet láttak, összetörték! Ez volt a társadalmi
elutasítás elfogadott eszköze.
Természetesen, ezt másképpen is elő lehet adni! Kuvaitban dolgoztam, és az ottani
előírások szerint csak helyi vállalkozó neve
alatt lehetett pályázatot beadni és nyerni. A
mi vállalkozónk egy palesztin férfi volt, aki
támogatta népét, a szegény palesztin embereket, akik Kuvaitban dolgoztak. A megnyert

sik nemű partnere felé. Már meg is roppant
egy fontos családi tartóoszlop! Ezek a fiatalok
már nagy valószínűséggel csak szexelni fognak, és soha nem ismerik meg a szerelemmel
szeretni és a szeretkezés mindent kitöltő érzését! Ahogy Hemingway egyik hőse szeretkezés után mondja társának: „Te is érezted,
hogy megmozdul alattunk a föld?”. Kedves
olvasó! Barátkozz meg a Kreatív destrukció
fogalmával, és tartsd bekapcsolva a „Józan
Észt”!
A fejlődés azonban nem megállítható! Hajtó ereje az emberi kíváncsiság, ahogy a dal is
mondja:

projekt munkálatainak szakszerű elvégzéséhez a minisztérium egy igen drága gép használatát írta elő. A drága eszközt a vállalkozó
megvásárolta, ami a telephelyén ponyvával
letakarva állt évekig. A ponyvát csak akkor
vették le, amikor a minisztérium embereinek
be kellett mutatni, hogy rendelkezik ilyen
géppel! Amikor a dolog szóba jött, teljes természetességgel mondta, hogy nem tudnám
támogatni a palesztin munkásokat, ha ezt
termelékeny gépet használnám.
Visszatérve a kreatív destrukcióra, ez
alapvetően azt jelenti, hogy nem ész nélkül
tesszük tönkre az elért eredmények bármelyikét, hanem megkeressük azokat a „tartó
oszlopokat” melyekkel a legnagyobb kárt lehet tenni, fizikai és társadalmi vonatkozásban
egyaránt. Számtalan példát találhatunk erre
a Notre-Dame leégésétől Európa nagyvárosi
lakosságának félelem keltéséig, történjen az
a migránsok részéről késelés vagy bármilyen
előre nehezen kivédhető formában.
Egy adott cél elérése érdekében a legkülönbözőbb eszközöket használják fel, - s itt és
most nem megyünk bele a ki a tettes elemzésébe - s ebbe a programba is jól beleillik a
kreatív destrukció! Gondoljunk csak a társadalom tartóoszlopainak meggyengítésére,
a családok és közösségek felszámolására. A
családi háttér nélkül az ember kiszolgáltatott.
A kiszolgáltatott embert könnyű végzetes
csapdába csalni. Ez nem mese! Ez a világ a jó
és a rossz mindennapos harca! Gondoljunk
csak Goethére: „Csak annak jussa élet és szabadság, ki napról napra küzdi ki!” A családok
meggyengítése az ifjúság korai szexre biztatásával és eszközeinek megteremtésével
kezdődik! Ha egy fiatal szexuális érettsége
előtt szexuális életet él, abban nem fejlődik ki
a kötődés, az elkötelezettség, a hűség a má-
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„Kezdetben volt egy nagy korong
Lent a föld lapos s fent a csillagok
Alattunk lent az ördögök
Felettünk fent az angyalok
Így játszadoztak az emberek
Éltek és álmodtak, mi mást lehet
De néhány kíváncsi ezek felett
Valami újat keresgetett
Mert nem hitte el hogy nem lehet
A korong széléig merészkedett
Hátukon egy-egy nagy hátizsák
S csak gyűlt bele lassan az igazság
Mely súly alatt a korong szélei
Elkezdtek lassan gömbbé hajlani”
Igen, a kíváncsiság, az ebből táplálkozó
kalandvágy és a szerelem mind-mind időt raboló tényezők. S így gyakran hivatkozhatunk
arra, hogy nincs időm! Nincs időm meglátogatni a barátaimat, gondtalanul együtt lenni
kedvesemmel, szerelmemmel, s csak úgy
tölteni az időt... Hisz mit adhat szerelmének
értékesebbet egy férfi, mint az idejét. Azonban lehet, hogy „helyhiány” miatt sok ilyen
„idő ajándék” nem valósítható meg.
Miről is beszélek? A keleti nyelvek írásjelei
egy varázslatos világba vezetnek be bennünket. Tessék csak eltűnődni a kínai vagy
a japán írásokon. A japán írás karaktereinek
alapja a szótagírás. Az „elfoglalt” szó jelentését leíró karakter két, az „elveszíteni” és a
„szív” szimbólumaiból áll össze. Elfoglalt vagyok, ezért nincs időm foglalkozni veled. De
ha a szimbólumot jobban megfigyeljük és
értelmezzük, akkor nem arról van szó, hogy
nincs időnk, hanem arról, hogy nincs hely a
szívünkben erre.
Kedves Olvasó! Az új év, 2020, két állandó feladattal ajándékozott meg bennünket!
Egyrészt, a „Józan Ész” mindig legyen bekapcsolva, másrészt legyen hely a szívünkben a
fontos dolgok számára!
Erdei István

Életmód

Sejttáplálás az energiáért és a vitalitásért

Étrendünket az általunk elfogyasztott ételek és étrend-kiegészítők teszik ki.
Ez az egyetlen nyersanyagforrás, amelyre szervezetünk számíthat ahhoz,
hogy minden nap a lehető legjobban működhessen. A sejtszintű tevékenységek rendkívül összetettek és folyamatosak. Szerencsére a sejtek automatikusan elvégzik tevékenységüket anélkül, hogy nekünk bármit tennünk
kellene. Egyetlen felelősségünk ennek az összetett és dinamikus mechanizmus működésének az érdekében, az az, hogy a legjobb minőségű tápanyagokat biztosítsuk sejtjeinknek.
Ez azonban egy igazi kihívás, hiszen minden nap több milliárd sejt jön létre, pusztul
el vagy egy másik lép a helyére. Hét év alatt
a sejtjeink nagy része, az agysejtek és bizonyos mirigyek kivételével, szinte teljesen
megújul.
A gabonában található lipidek és
szterolok rendkívül fontos szerepet játszanak a sejthártya optimális működése szempontjából. Szervezetünk minden sejtjének
szüksége van rájuk, azért, hogy a tápanyagok felszívódhassanak, és a salakanyagok
távozhassanak a sejtekből. A hagyományos
feldolgozás során azonban sérül a növények tápanyagban gazdag külső rétege,
ami lipideket és szterolokat tartalmaz (a növény ide raktározza a legfontosabb összetevőket). Ha pedig hiányoznak ezek a fontos
anyagok a táplálékunkból, az sejtjeink elégtelen működéséhez vezethet.

Az étrendből hiányzó lipideket és
szterolokat pótolja a TRE-EN-EN

A Tre-en-en gabonakoncentrátum táplálja a sejteket azáltal, hogy egy egyedi és
exkluzív teljes értékű gabonakivonat keveréket szolgáltat. Búzacsírából, rizskorpából, és szójababból kivont lipideket és
szterolokat tartalmaz, melyek hiányoznak
étrendünkből.

Az energiaszínt a sejtek
táplálásán múlik

A jó táplálkozás sejtszinten kezdődik. A
Tre-en-en a világ első teljes értékű gabonából származó lipideket és szterolokat
tartalmazó étrend-kiegészítője, mely
bizonyítottan energikusabbá és életerősebbé tesz azáltal, hogy optimalizálja a
sejthártya működését. Ha sejtjeink hatékonyabbak, mi is életerősebbek leszünk.
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Sejtjeinket egy hártya borítja, mely lehetővé teszi a tápanyagok bejutását és a
salakanyagok távozását. Ha a sejthártya
éhezik, hiányoznak a létfontosságú tápanyagok (lipidek és szterolok), rugalmatlanná válik és képtelen megfelelően, rendeltetésszerűen működni. A teljes értékű
gabonából származó lipidek és szterolok
rugalmassá teszik a sejthártyát, így a tápanyagok könnyebben bejutnak, a salakanyagok pedig könnyebben távoznak.
A Tre-en-en természetes klorofillal színezett lágy zselatin kapszulák megvédik a
tápanyagokat és könnyen emészthetőek.
A tápanyagokat hidegen sajtolják és dogozzák fel, hogy tápértéküket megőrizzék.

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

Életmód

A tél-tavasz átmenet szuperélelmiszere:

az alga
Legyen szó a klorella, a
spirulina, az astaxanthinforrás Haemotococcus
pluvialis algáról, mindegyik
rendkívüli népszerűségnek
örvend manapság, utóbbi
kettő a szuperélelmiszer
(superfood) jelzőt is
kiérdemelte. Nem véletlenül,
hiszen ezek a természetesen
gazdag fehérje-, vitamin és
ásványianyag-források különkülön is értékesek, de együttes
erejük megsokszorozhatja
jótékony hatásukat.

A méregtelenítés nagyágyúja,
a klorella
A spirulinában nagy mennyiségben jelen lévő klorofill, a klorellában pedig extra
dózis segíthet a szervezetnek megszabadulni a lerakódott nehézfémektől is. Természetesen ezek a folyamatok az emésztésre is jótékony hatással vannak, az algák
gyorsan és hatékonyan tisztíthatják meg a
bélrendszert a salakanyagoktól, így akár a
súlycsökkenésben is szerepet játszhatnak.

Immunerősítés
A spirulina több mint 100-féle tápanyagot tartalmaz, így méltán érdemelte ki a
superfood, azaz teljes értékű táplálék
megnevezést. Ráadásul az algák gyenge
sejthártyája miatt a tápanyagok könnyen
felszívódnak szervezetünkben, így az
immunrendszerünk is gyorsabban megújulhat.

Az AlgaVit készítményről további információk elérhetők
www.vitalvar.hu oldalon!
A klorella A-vitamin tartalmának és az
astaxanthin erős antioxidáns hatásának
köszönhetően a szervezetünket fokozott
védelemmel láthatják el az algák, ami a
szemünk és bőrünk egészségének visszaállításában is segíthet.

Teljesítménynövelés
vegetáriánusoknak is
A spirulina gazdag fehérjeforrás is: származási helyétől és növekedésétől függően 60-65 százalékban tartalmaz fehérjét,
ami két-, háromszoros arányt jelent a
különféle húsokhoz képest, ezért vegetáriánusok és sportolók előszeretettel
fogyasztják. Ráadásul igen gazdag B12
és B1 vitaminban is, ami segítheti a sejtépítést és megfelelően pótolhatja az állati fehérjék kerülésével kiesett B vitamin
mennyiséget is. Az astaxanthin erős an-
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tioxidáns hatása is hozzájárulhat a teljesítmény fejlesztéséhez és az izmok gyors
regenerálódásához.
A spirulina egyik legjelentősebb „szupertulajdonsága”, hogy ez az algaféle
tartalmazza mind a 8 esszenciális aminosavat, ráadásul az emberi szükségleteknek megfelelő arányban, ezért „teljes”
fehérjének nevezik. Ezeket szervezetünk
nem képes előállítani, így táplálék formájában külső forrásból kell bevinnünk a
szervezetbe.

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

Érdekes

Alig ismerjük, pedig több okból is jó lenne
beiktatni az étkezésbe
Ha azt mondjuk „ecet”, a legtöbbünknek egy zöld műanyag palackba csomagolt savas lé jut az eszébe, ami különösebb aroma nélkül, egyszerűen csak savanyú. Pedig ennél sokkal többről van szó! Az ecet - legyen az bor-, gyümölcs-,
sörecet - egy fűszer, nem pedig tömény ecetsav. Ugyanúgy, mint a többi fűszernél, mást és mást hoz ki egy ételből.
Ecet sokféleképp készíthető, ezért sok
fajtája is ismert: fehérecet, almaecet, borecet, rizsecet, gyümölcsecet, malátaecet,
balzsamecet. A fajtáján kívül fontos az
is, hány százalékos: a 10%-os bioecetek
inkább salátákhoz javasoltak, a 20%-os
gyári ecet erős maró íze miatt inkább tartósításra használatos.
Igazi különlegesség a borecet, amelyben nem található semmilyen hozzáadott
anyag, ezek kizárólag a természetes úton,
a borokból származó és az ecetsav-baktériumok által közvetített összetevőket tartalmazzák. A borecet készítés során a bor
alkoholtartalma egy speciális erjesztési
eljárással savvá alakul. A borecet rendelkezik a bor szinte minden jótékony hatásával - de elveszíti az alkoholtartalmát.
A borecetet már az ókori Görögországban is használták emésztési problémák

gyógyításához. Napjainkban már tudjuk,
hogy számtalan pozitív hatása van a szervezetünkre.
A borecet kiváló ízesítő szív- vagy keringési rendellenességben szenvedők
számára is, mivel alacsony zsírtartalmú.
Azon kívül, hogy az emésztésnek is jót
tesz, segít csökkenteni a vérnyomást
és a koleszterinszintet is. Rengeteg
kálium van benne, és igen magas az
antioxidáns tartalma is. Az enzimeknek
köszönhetően az ecet gyorsítja a szervezetben zajló kémiai folyamatokat, a
benne lévő kalcium fontos a csontritkulás megelőzése szempontjából, a
magnézium erősíti a szívet, a vas segíti a
vérképzést, a kálium pedig sejt- és szövetnövelő, másrészt energiával tölt fel
a mindennapokban. Baktériumölő és
fertőtlenítő hatása is ismert, élénkíti a
vérkeringést, csökkenti a koleszterint és
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felveszi a harcot a rák ellen is. Az emésztést és a fogyást is segíti, valamint gyulladáscsökkentő hatása van.
A borecetet kifejezetten ajánlják fogyókúrázóknak, mert gátolja a keményítő emésztését. Ezzel nem csak a hízást
akadályozza, hanem a plusz kilók leadásában is segít. De egyre figyelni kell:
nem szabad borecettel túlzásba esni! Itt
ugyanis nem érvényes a „minél többet
fogyasztok, annál soványabb leszek” elmélet, így napi egy evőkanálnyi borecet
egyrészt az egészséges mennyiség, másrészt pedig már ez is elegendő ahhoz,
hogy érezd a hatását.
A borecet nem csak fogyasztva fejti ki
jótékony hatását: kiválóan fertőtleníti a
pattanásos bőrt, de csípések gyógyulását is elősegíti.
Igen egészséges ízesítő, amit érdemes
salátákhoz, szószokhoz használni.

Életmód

Életmódváltás 2020-ban a Vegitallal
Sokan tesznek olyan
fogadalmakat, amelyeket
szeretnének betartani a
következő esztendőben, és
ezáltal valamilyen változást
elérni az életükben. Ezek az
ígéretek legtöbbször a fogyásról,
a spórolásról, a szabadidő
minőségi eltöltéséről, vagy
a káros szenvedélyeinkről
való leszokásról szólnak.
Természetesen mindenki szeretne
sikerrel járni, de közismert tény,
hogy ezek a kis tervek sokszor
rövid időn belül meghiúsulnak,
főleg a sporttal, életmóddal
kapcsolatosak. De mint tudjuk,
fejben dől el minden.
Ha idén megfogadtad, hogy egészségesebben szeretnél táplálkozni, akkor ez a
cikk neked szól.
Mi segítünk a terveid megvalósításában: legyen az újévi fogadalmad támogatója a Vegital!
Gyakran megesik, hogy valaki megfogadja, hogy január 1-től egészségesebben
étkezik, vagy lead néhány kilót, de a megvalósítást el sem kezdi, halogatja, vagy
nagyon rövid időn belül fel is adja. A legnagyobb probléma talán az, hogy sokan
nem szánják el magukat és nem tervezik
meg előre a folyamatot, csak a pillanat hevében döntenek. Nagy hiba az is, ha nem
konkrét fogadalmat teszünk, hanem csak
általánosan határozzuk meg a célt. Például a „le fogok fogyni” nem vehető túl komolyan még saját magunk számára sem,
hiszen nem tartalmaz semmiféle koncepciót, szabályt. Tervszerűen kell megfogalmazni a vágyainkat, mert tervek nélkül
szinte lehetetlen bármit is végigcsinálni.
Nagyon fontos, hogy ne csak a kezdethez
legyen ütemterv, hanem a folytatáshoz is.
Ne ess abba a hibába, hogy csodaszereknek mondott tablettákat, pirulákat

próbálsz ki, amelyek erőfeszítés nélküli
eredményt ígérnek. Ezek bár csábítóan
hangzanak, egyáltalán nem egészségesek, akárcsak a gyors, szigorú fogyókúrák!
Fontos szabály, hogy olyan célokat
tűzz ki, amelyeket biztosan be is tudsz
tartani. Például február 15-re le fogok
fogyni 1,5 kg-ot. Mit teszek ezért? Naponta ötször étkezem kisebb adagokat (ez
egyénileg változó), minden nap eszem
friss zöldséget és sétálok 15 percet. Szintén fontos, hogy ne csak kilogrammokat
számoljunk. Sokszor a centik előbb adnak
hasznos információt, mint a mérleg. Készíts fotót magadról! Mérd le a has, kar,
comb, derék és mellkörfogatodat a kezdetekkor és egy hónap múlva. Ha tettél
érte, meglepő lesz a változás.
Fogyásodat elősegítheted növényi
tejhelyettesítők fogyasztásával is, mert
amellett, hogy nem tartalmaznak tejcukrot, egészséges összetevőkből készítheted el őket. Ezeket az italokat megfőzheted otthon is a Vegital készülékeivel.
A házi készítésű növényi tejhelyettesítő italok nem csak olcsóbbak és
egészségesebbek a tejes változatoknál,
de a beltartalmukat is magad szabályozhatod az ízlésednek és egészségi állapotodnak megfelelő összetétellel. Ráadásul
nem kell megfizetned a készen kapható
készítmények csomagoló anyagainak árát
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sem, és a környezetedet sem szennyezed
velük.
Hasznos információkkal lát el Halászi
Ildikó „Te(l)jes élet tej nélkül” című kézikönyve is, amely nem csak recepteket,
gyakorlati tanácsokat, ötleteket ad az olvasónak a növényi tejhelyettesítők készítéséhez, de sorra veszi a felhasználható
alapanyagokat, segédanyagokat is.
Ha eldöntötted, hogy szeretnél egészségesen táplálkozni és eleged van már a
sok fogyókúrából, akkor ne húzd az időd,
inkább válts életmódot. Természetesen az
életmódváltás is valamiféle fogyókúrával
kezdődik, de gondolkozz a teljes változtatásban és ne csak egy villámgyors diétában. Legyen életed része a kiegyensúlyozott, természetes alapanyagokból
álló étkezés, amely után jól érezheted
magad a bőrödben, hiszen csinosabb,
energikusabb és fittebb leszel.
A Vegital webáruházában mindent
megtalálsz, ami segít véghezvinni a célodat. A honlapon nemcsak gluténmentes,
tejmentes és cukormentes alapanyagokkal ismerkedhetsz meg, hanem különböző növényi italkészítőkkel is.

Weboldal: www.vegital.hu
Facebook: Vegital, a tejmentes ital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Fűben-fában

Gaia Ganoderma

A vörös rovarrontógomba - Cordyceps militaris
Négy évvel ezelőtt került
a vörös rovarrontógomba
a Gaia Ganoderma figyelmének
középpontjába. A nevét onnan
kapta ez a különleges gomba,
hogy különböző rovarokon,
rovarbábokon él, parazita
életmódot folytat, élősködő
gombafaj.
Számunkra sokáig nehézségbe ütközött életmódjából fakadóan a termesztése, mígnem 2019-ben találtunk egy
cordyceps törzset, amely jól növekszik gabonaféléken is, és az év végén el is kezdtük a termesztését. Jelen pillanatban még
nem készítünk terméket belőle, de hamarosan ez a pillanat is el fog érkezni.
A
Cordycepset
régóta
fontos
gyógygombaként ismerik el a kínai és a
tibeti hagyományos orvoslásban.
Több mint 400 Cordyceps-faj létezik,
közülük kettő került az egészségügyi
kutatás középpontjába: a Cordyceps
sinensis és a Cordyceps militaris.
Bár a két gombafaj külsőre különbözik egymástól, hasonló tulajdonságokkal
rendelkeznek. Ugyanazokat a bioaktív vegyületeket tartalmazzák.

Milyen előnyökkel járhat
a Cordyceps fogyasztása?
1. A Növelheti az energiaszintet és
csökkentheti a fáradtságot.
A Cordyceps gombák szedése különösen hasznos lehet az aktív életmóddal
rendelkezők számára, akik új szintre akarják állítani edzésprogramjukat.
2. A Cordyceps segíthet a stressz kezelésében.
Fogyasztása segítheti a mellékvesék
működését, melyek a testünk energiaszintjének, ideértve a fizikai és a mentális teljesítményt is, fő szabályozói. Továbbá a mellékvesék támogatásának
elősegítésével kiegyensúlyozhatja a

stresszhormonok, például a kortizol szintjét. A kiegyensúlyozott hormonok kulcsszerepet játszanak a stressz kezelésében.
3. Támogatja az immunrendszert.
A gombában található fontos összetevők társulva a magas antioxidáns szinttel
elősegíthetik a gyulladások csökkentését
és javíthatják a test védekező mechanizmusait .
4. A Cordyceps hozzájárulhat a vércukorszint egyensúlyához.
Mindez a cordycepic savnak (D-mannitol
cordycepin) és a 3’-deoxiadenozinnak köszönhető. A gombában található aktív
alkotóelemek hozzájárulhatnak az inzulin
szabályozásához.
5. A Cordyceps támogathatja a szexuális funkciókat.
A gomba fogyasztása csökkentheti
a gyulladást, a fáradtságot, növelheti a
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szervezet energiaszintjét, elősegítheti a
termékenységet, a libidó fenntartását és
akár az impotencia megelőzésére is hatékony lehet.
6. Segíthet daganatos megbetegedések esetén.
A gomba magas antioxidáns tartalma
és a benne található egyéb bioaktív vegyületek elősegíthetik a szervezetet a
tumorsejtek terjedésének megakadályozásában, valamint segíthetnek a kemoterápia által okozott mellékhatások leküzdésében.
Sok szeretettel ajánlom termékeimet,
egy próbát megér!
Tel.: (70) 933 5957
Bolt, ahol megvásárolhatók termékeim
és több hasznos információt is
olvashattok:
www.gaiaganoderma.hu

Életmód

Ünnepek után az ayurvéda tanácsaival
2020-at írunk. Ismét egy új esztendő kezdődik. Túl vagyunk az
év végi összejöveteleken, meghitt
családi ebédeken, vacsorákon.
Ezeknek meg is lett az eredménye, hiszen a mérleg mutatója
láttán elkezdjük gyártani az újévi
fogadalmakat. Ilyenkor szinte
mindenki megfogadja, hogy
egészségesebben fog táplálkozni,
és legalább 2-3 vagy még több
kilótól meg is szabadul.
Az Ayurvéda a téli időszakot a Kapha felhalmozódás idejének tartja. Télen a testsúly
gyarapodása minimálisan megengedett. A
túlzásba vitt Kapha viszont évek alatt kóros
túlsúlyt jelenthet, ami fokozott rizikófaktor a
metabolikus betegségek kialakulása szempontjából.

Mit tegyünk az ünnepek utáni
felszaladt kilókkal?

Először is próbáljunk egy 3 napos böjtöt
beiktatni. A böjt idején béltisztító programot
alkalmazni.
A böjt nem koplalás. A böjt tudatosan
előkészített fizikai és mentális tisztulási folyamat. Hangolódjunk rá lelkileg is. Ha tehetjük,
napi kétszer egy-egy órát sétáljunk friss levegőn, vagy válasszunk közepesen erős mozgásos gyakorlatokat. Esténként relaxációval,
meditációval térjünk aludni.
Ez alatt a három nap alatt frissen facsart
zöldségleveket fogyasszunk, melyeket hígítsunk langyos vízzel. ( pl. répa, zeller, cékla,
spenót ízlés szerinti párosításokban, vagy akár egyenként is ) A nap folyamán 5
egyenlő részletben fogyas�szuk! A folyadék mennyisége 2-3 liter legyen! Emellé
fogyasztható szénsav mentes ásványvíz, azonban ez
idő alatt nem ajánlott semmilyen szilárd táplálék.
Béltisztításra napi 2X1
teáskanál Nature Care port
keverjünk el egy kevés fo-

lyadékkal, majd reggel-este fogyasszuk el.
A böjt letelte után fokozatosan térjünk
vissza a szilárd táplálékra úgy, hogy a
mennyiségét apránként emeljük vissza
az Ünnepek előtti mennyiségekre! A cukrot, lisztes élelmiszereket és a tejet vonjuk
ki a táplálkozásunkból. 28 napos Kaphacsökkentő étrendet alkalmazzunk!
Ha sikerül a tiltott élelmiszereket nélkülözni, a test elengedi a felesleges vizeket.
A zsírok így könnyebben mobilizálódnak,
egyszerűbb lesz a korábbi súly visszaállítása.
A Kapha-csökkentő ízek a csípős és a fanyar. Kerülendő az édes íz, illetve a túlzásba
vitt só és zsíros ételek fogyasztása. A hideg,
hűvös ételek szintén kerülendők, mert lelohasztják a Pittát, az emésztés tüzét.
Próbáljuk a programot ésszerű szabályozó étrendnek, mintsem fogyókúrának
tekinteni, ezáltal éhezés nélkül szépen vis�szaállíthatjuk az ünnepek előtti normál testsúlyunkat. Télen nem praktikus sem éhezni, sem túl sok kilótól megszabadulni.
Ha kicsit több a felesleges súlytöbblet, a
tavaszi-nyári időszakban könnyedén beállítható a súlyvesztő étrend. Addig is törekedjünk a megtartásra. A mozgás örömének
felébresztésére, a rendszerességének beállítására!
Legyünk figyelemmel a téli depresszióra! A sötét, a hideg gyakran lehangoló.
Ekkor hajlamosak vagyunk behúzódni, kevesebbet tartózkodni a szabadban, esetleg
unaloműzésként étellel kompenzálni. A
szabadban végzett mozgás az oxigénfelvétel miatt viszont a legjobb mozgásforma a
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zsírégetéshez, valamint elűzi a depresszív
hangulatot is!
A fenti program része a rejuvenáló – a
visszafiatalító ayurvédikus programoknak.
A szépség, fiatalság belülről fakad!
További kiegészítő készítmények:
Ashwaganda – nyugalom, vitalitás;
Diabet Guard – enzimatikus folyamatok
serkentése, emésztés segítése.
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

Életmód

9+1 étkezési tanács hogy sikerüljön
betartani az újévi fogadalmat!

A felmérések szerint az újévi fogadalmak legalább kétharmada a több mozgásról, a helyes táplálkozásról és a káros
szenvedélyek mérsékléséről, tehát az életmódváltásról szól. Sajnos közismert, hogy ezeknek a fogadkozásoknak
több mint 80%-a kudarcra van ítélve. Segítségül íme 9+1 megszívlelendő étkezési tanács a formába lendüléshez:
1. Többször együnk keveset! Étkezzünk
naponta legalább 5 alkalommal mértékletesen! Lehetőleg ne érezzünk jóllakottságot,
mert ez azt jelzi, hogy túltelített a rendszer,
és a bevitt táplálék jelentős része zsírpárnaként raktározódik.
2. Energiabevitelünk legyen mindig
egyensúlyban energiafelhasználásunkkal! Ez
fontos nemcsak napi szinten összességében,
hanem napszakokra bontva is. Ezért nem tanácsos nagykanállal enni lefekvés előtt.
3. Csökkentsük az elfogyasztott szénhidrátok mennyiségét, különös tekintettel az
egyszerű cukrokra. Lehetőség szerint válas�szunk összetett szénhidrát tartalmú élelmiszereket, mint barna rizs, zabpehely, quinoa,
amaránt.
4. Táplálkozzunk fehérjedúsan, együnk
több sovány húst, halat, zsírszegény túrót,

sajtot és cottage cheese-t! Mint tudjuk az
izomszövet elsősorban fehérjékből áll, melyek regenerációjához, épüléséhez elengedhetetlen a megfelelő proteinfogyasztás.
5. Soha ne együnk egyszerre nagy men�nyiségű gyümölcsöt, mert a magas egyszerű cukortartalmuk gyors és erőteljes inzulinválaszt vált ki, így fokozva a zsírraktározást.
6. Ne feledjük, a jól működő emésztéshez
szükséges a megfelelő rostbevitel. Minden
étkezésünk tartalmazzon nyers zöldségeket, salátákat és magas rosttartalmú táplálékokat, mint különböző korpafélék valamint
chiamag.
7. Tartsunk mértéket az alkoholtartalmú
italok fogyasztásában, mert a mértékletes
alkoholfogyasztás nem csak a rejtett kalóriák elkerülése, hanem a későbbi betegségek
kockázatának csökkentése miatt is fontos.
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8. Figyeljünk a táplálékaink telített zsírsavtartalmának csökkentésére, és koncentráljunk az omega 3 és 6 zsírsavak fogyasztásának egyensúlyára! Ebben sokat segíthet a
halolaj készítmények rendszeres fogyasztása.
9. Ne igyunk rendszeresen és mértéktelenül cukros üdítőitalokat, energiaitalokat, gyümölcsleveket, mert ezek észrevétlenül hozzájárulnak zsírpárnáink
gyarapodásához.
+1. Figyeljünk szervezetünk hidratációjára!
Mivel testünk közel kétharmada víz, így optimális működéséhez elengedhetetlen a rendszeres folyadékbevitel. A víz fontos szerepet
játszik szervezetünk működésében, többek
között biztosítja a vérkeringést, befolyásolja
a vér megfelelő összetételét; szabályozza a
vérnyomást. Sose várjuk meg, míg szomjasak leszünk, és ha szomjasak vagyunk, akkor
igyunk, és semmiképp se együnk!

Egészség

A máj tisztításáról

Termékajánló:

Az ünnepek elmúltával sokunknak eszünkbe jut a fogyókúra vagy szervezetünk tisztító, méregtelenítő kúrája. Egyre többet lehet erről hallani, olvasni,
ecsetelve ezek fontosságát, vagy akár szükségtelenségét is.

A Freetox® étrend-kiegészítő 12
féle gyógynövényt tartalmaz. Ös�szetevői között van a gyermekláncfű, máriatövis, csalán, articsóka,
kurkuma és gyömbér, melyek javíthatják az anyagcserét, segíthetik a
bélrendszer megtisztítását, fokozzák
a kiválasztószervek hatékonyságát, a
salakanyag eltávolítását, a méregtelenítést.
Öntsön 12,5 ml Freetox® étrend-kiegészítőt 1,5 l vízbe, majd a nap folyamán fokozatosan fogyassza el! Egészségére!

Egy azonban biztos: májunk az egyik
legnagyobb szervünk, melynek sokrétű
feladata van, többek között a szénhidrátanyagcsere keretében a normális vércukorszint fenntartása, a fehérjeanyagcsere
során részt vesz a plazmafehérjék és
véralvadási faktorok előállításában, de
a zsíranyagcserében betöltött szerepe
is szerteágazó. A máj legfőbb feladata a
szervezet méregtelenítése, vagyis a bekerülő toxinok eltávolítása.
Mindezek ismeretében évente egy,
vagy két alkalommal végzett tisztítókúra
hasznos lehet, segítségével tehermentesíthetjük szervezetünket a salakanyagoktól. Hívjuk segítségül a gyógynövények
erejét, használjuk ki a természetben rejlő
kincseket. Ne feledkezzünk meg azonban
arról, hogy a gyógynövények használata
mellett érdemes egy egészséges, főként
növényi alapú táplálkozást folytatni, illetve a megfelelő mennyiségű víz bevitele
is nélkülözhetetlen, hogy a salakanyagok

távozása megtörténhessen. Gondoskodnunk kell a szükséges vitaminokról és ásványi anyagokról is.

Néhány gyógynövény,
mely segíthet:
A kurkuma nemcsak fűszernövényként, hanem gyógynövényként is ismeretes. Az elmúlt egy-két évtizedben kezdték el hatékonyabban kutatni hatását,
mely során kiderült emésztésre és a májra gyakorolt hatása is. Jótékony hatású a
puffadásra és bélgörcsökre. Gátolja a zsírlerakódást és segíti a zsír kiürülését, így is
hozzájárulva a máj munkájához.
Az enciángyökér, vagy másnéven
Sárga tárnics íze keserű, ennek hatására
fokozódik az emésztőnedvek termelődése, javítja a gyomornyálkahártya keringését, ezáltal a nehezebb ételek könnyebb
emésztését.
A gyermekláncfű (Pongyola pitypang)
gyökere vagy levele hasznosítható a máj-
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Forgalmazó:
Sal-Bert Kft.
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Telefon: +36 517-367
működés serkentésére és az epetermelés
fokozására. Csökkentheti a vérzsírt, javíthatja az emésztést, vizelethajtó hatású.
A növény levele ásványi anyagokban és
vitaminokban gazdag, akár önmagában
is fogyasztható.
A csalánnak is számos gyógyhatása
van: kiváló vértisztító, vérképző és vizelethajtó. Máj-, epe- és gyomorbántalmak
esetén használatos, de akár csökkentheti
a vércukorszintet és jótékony hatással lehet a képződő vesehomok ellen is.
A máriatövis termésében található
silymarin kivonatot májbetegségek kezelésében is használják, regenerálhatja
a májsejteket, így segíthet a májbetegségek utókezelésében vagy az alkohol
okozta májkárosodás esetén is.

Mert „az Élet él és élni akar”!

A szerves germaniumról: Ge132
I.-rész
„Nem elég tudás és gyakorlat:
Türelemmel készül az oldat!”
Goethe
Kedves Olvasó!
Ahogy a tevékenysége során elhagyja az
ember a természetközeli környezetet, és
alaposabban utána néz a dolgoknak, társadalmi struktúrákkal találkozik, és ahogy
ezeknek látszólagosan vonzó külsőségei
felfeslenek, az ember a profit szerzés legváltozatosabb, de alapvetően ember ellenes
formájával találja magát szemben mindenütt. A profit és a mögötte álló neoliberális
eszmék érzéketlenek az emberi élet legtöbb fontos elemére, s mi több, támogatás
helyett azok kihasználására törekednek. Törekednek? Dehogyis! Az általuk alapvetően
meghatározott jogi eszközök keretein belül
a hasbeszélésig kifejlesztett marketing ös�szes trükkjével megvezetik az embereket,
kiszolgáltatottakká teszik őket, és hosszú távon a pénz béklyójában tartják! Negatív vagyok? Nem, nem gondolnám, inkább csak
a „Józan Észt” bekapcsolva tartók szemét
próbálom kicsit jobban fókuszálni! Azok,

akik nyitott szemmel járnak, látják és esetleg
meg is tapasztalták, hogy ebben a világban
igazságszolgáltatás helyett csak jogszolgáltatás van! Ez teremti meg az igazságszolgáltatás alóli kibúvás lehetőségét! Nos, lássuk
a leckét!
1966-ban V. F. Mironov orosz kutató és társai egy cikket írtak a germániumról – mely,
mint félvezető elem, adott körülmények
között képes elektronokat leadni és felvenni
is. Először ők állították elő azt az egyedülálló szerves germánium vegyületet, a CEGS-t
vagy másik nevén a Ge132-t (2-karboxil-etilgermánium), amiről most beszélünk. A cikk
felkeltette Dr. Asai japán mérnök figyelmét,
és intenzívebb kutatásba kezdett a germánium élettani hatásával kapcsolatban. Röviddel később munkatársaival együtt népszerűsítették az eredményeket Japánban.
Munkájának eredményeképpen sikerült előállítania az egyik legáltalánosabban ismert
szerves germániumot, a Ge132-t, melynek
csodával határos gyógyító tulajdonságai
vannak. (Az a hír járja, hogy az amerikai
katonák a második világháború idején az
elsősegély csomagjukban szerves germáni-

... a hasbeszélésig kifejlesztett marketing összes trükkjével
megvezetik az embereket, kiszolgáltatottakká teszik őket, és hosszú
távon a pénz béklyójában tartják!
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Mert „az Élet él és élni akar”!
be, miért nem kapható az EU gyógyszertáraiban, drogériáiban? Egyszerűen azért
mert a gyógyszermaffiának ez nem érdeke.
A forgalmazásával kapcsolatosan számtalan korlátozó intézkedéssel találkozhatunk,
miközben pl. Japánban 40 éve a gyógyítás
szolgálatában áll, ahol Ge132-t szintetikusan
állítják elő.

Dióhéjban a germániumról

A Ge132 – germanium-carboxyl-ethil-sesquioxyd - de szerkezeti képlete
eléggé egyszerű és megnyerő! Ez az a szerves germánium vegyület mely
gyógyító hatásával sok meglepetést okozott az orvosoknak is.
umot is kaptak, mert ez a szer felgyorsította a
sebgyógyulást.) A germánium alacsony koncentrációban szinte mindenütt előfordul:
a talajban, a növényben és az állatokban is.
Feltételezték, hogy a Ge132 is megtalálható
a természetben, de ez az Alternativ Medicina
folyóiratának 2004-es cikke alapján ez még
nem bizonyított.
A mai gyógyszeripar több mint 24 000 féle
gyógyszert állít elő, és kis túlzással azt mondhatjuk, hogy gyógyítás céljából majdnem az
egész periódusos rendszer elemeit felhasználja, kivéve a félvezetőket, a szelént, a germániumot és a szilíciumot. Vajon miért?
Ezek az elemek se nem fémek, se nem
szigetelők, viselkedésük a körülményektől
függ. Ennek függvényében adnak le vagy

vesznek fel elektronokat. Az egészség szempontjából ez azért fontos tulajdonság, mert
az élő szervezetben az információáramlás
és a működés alapja az elektronok szabad
áramlása.
Kedves Olvasó, emlékezzünk korábbi
cikkünkben (2019. május) a „szent sóra”, a
szelén működésére és fontosságára, mint
félvezető elemre. A Ge132 szerves germánium használata - külsőleg és belsőleg is
- mellékhatások nélküli gyógyulásokat eredményez, de betegségmegelőző, élettartam
növelő hatása is van. Ezt később részletesebben kifejtjük, és akkor jobban érthetővé
válik, hogy a Ge132 egy széles hatáskörű
szer, ami nem gyógyszer, mert nincs halálos
dózisa sem. De akkor miért nem szerezhető

A germánium alacsony koncentrációban szinte mindenütt
előfordul: a talajban, a növényben és az állatokban is.
27

A periódusos rendszer kitalálója O. Mendelejev, a periódusos táblázatban a germánium helyét kijelölte, főbb tulajdonságait
meghatározta, és „ekasilicon”-nak nevezte
el. Az „ekasilicon”-t 1886-ban egy német vegyész azonosította, és apja iránti tiszteletből, germániumnak nevezte el. A klasszikus
fizika nem sokat tudott kezdeni a félvezetők működésével, és ezért a kvantumfizika
megjelenéséig, a germánium történetében
mintegy 60 év szünet keletkezett. A BellLaboratórium két kutatója mint félvezető
elemet kezdte el vizsgálni a germániumot,
és ennek eredményeképpen születtek meg
1948-ban az első diódák, tranzisztorok, s
majd az integrált áramkörök. A germánium
megkezdte sikerútját!
Egészségi szempontból a tiszta félvezető germánium a szervezet számára
mérgező, és elsősorban veseműködési
problémákat okoz. Sok vegyülete ismert,
közöttük szerves vegyületek is, de itt és
most számunkra csak a Ge132 fontos, aminek neve kicsit kacifántos a nem szakember számára, – germanium-carboxyl-ethilsesquioxyd - de szerkezeti képlete eléggé
egyszerű és megnyerő! Ez az a szerves germánium vegyület mely gyógyító hatásával
sok meglepetést okozott az orvosoknak is.
Az eddig felsorolt félszavakból álló ismertetés alapján is feltehetjük a kérdést, hogy
a gyógyszermaffia gátló intézkedésein túlmenően mégis miért nem tudta a Ge132 a
gyógyításban az őt megillető helyet elfoglalni? Erre némi magyarázatot adhat az, hogy
az 1987-ben végzett és 1988-ban publikált
tudományos vizsgálat – a Kanadai Calgary Egyetem és az Albertai Gyermek Kórház
2004-es vizsgálata alapján – tudományos
értelemben hibás volt és félretájékoztatást
tartalmazott. Külön vizsgálat tárgyát képezi
annak tisztázása, hogy a pozitív állatkísérleteket követően, miért nem indítottak
klinikai vizsgálatokat, legalább a rákos
betegek esetében!
„Ezen adatok vizsgálata során felmerül a
kérdés, miért nem stimulálta ez az információ

Mert „az Élet él és élni akar”!

A Ge132 szerves germánium használata - külsőleg és belsőleg
is - mellékhatások nélküli gyógyulásokat eredményez, de
betegségmegelőző, élettartam növelő hatása is van.
a rákos betegek klinikai vizsgálatát. A választ
ebben a cikkben tárgyaljuk, amely egy 1987es tudományos irodalomban közzétett hibára
utal. A későbbi szerzők másodlagos forrásokra
támaszkodása, amelyek csak a hibát idézik,
nem pedig az 1988-ban közzétett javítást, a
magyarázat részét képezi, miért hagyták figyelmen kívül a CEGS-t. A második tényezőt
is figyelembe vesszük: gondatlan jelentéstétel
a germánium-alapú vegyületekről, mintha a
sok ezer germánium-vegyület ugyanaz lenne.
A közzétételi hiba, a gondatlan írás és a másodlagos forrásokra támaszkodó kombináció
valószínűleg felelős ezen egyedi germániumvegyület a klinikai felhasználásának elhanyagolásáért.”
(GE132_Scientific Error and Misrepresentation,
J Altern Complement Med. 2004 Apr;)
Na, jól nézünk ki! Itt egy rákellenes,
metasztázis-ellenes, mellékhatás nélküli
szer, és a tudományos háttér: idő előtt befejezett vizsgálatok, közzétételi hiba, másodlagos forrásokra való negatív hivatkozások, miközben a daganatellenes hatását
bizonyító irodalom különösen gazdag. Nem
kell azonban kétségbe esnünk, a cikk folytatásának végére - miután megismertük a
hatásmechanizmusokat is, - megtaláljuk a
kiskapukat is.
A Ge132 interferon-gammát indukál, fokozza a gyilkos sejtek természetes aktivitását, gátolja a daganatokat és a metasztatikus

növekedést. Mivel nem fém, nem halmozódik fel a szervezetben, és 16-20 óra alatt
a veséken át kiürül. Nem gyógyszer, hisz
a gyógyszereknek a dózis növelése során
van egy halálos határértéke, (Dosis lethalis)
amikor a vizsgálatban résztvevő populáció
50 %-a elpusztul! A Ge132-nek nincs ilyen

hatása, az ésszerűség határain belül a dózis
növelésének nincs felső határa, mellékhatás
nélkül gyorsan kiürül a szervezetből.
Mielőtt alaposabban tanulmányoznánk a
Ge132 tulajdonságait és a gyógyításban elért, elsősorban japán eredményeket, nézzük
meg a szer európai fogadtatását! Fogódzkodj meg kedves Olvasó! Az Európai Unióban vagy! Bármi más hely is jutna eszedbe...
A germániumot terápiásan alkalmazni
Németországban és más Európai országokban is tilos, éppúgy mint táplálék-kiegészítőként is! De Japánban és az USAban elfogadott szer. Európában szó szerint
vadászat folyik a beszállítók ellen, ezért nem,
vagy nagyon nehezen lehet szerves germániumot találni. Ugyanakkor nagyon nehéz
megbízható, biztonságos forrásokat is találni. A feketepiacon néha túlságosan magasak az árak. Az import a vámhatóságon akad
fenn, ahol az árukat általában elkobozzák és
a megrendelő költségére visszaküldik a feladónak. De akár 1500 Eurós büntetés is
előfordul! A gyógyszeriparban kifejlesztett
szerek 87%-a mérgező, sőt másodlagosan,
még a mellékhatásuk is lehet mérgező. A
gyógyszeriparban nem létezik „árvédelem”
és recept nélkül, étrend-kiegészítőként
pedig az „üzletet” nem lehet ellenőrizni! A
Ge132 egy nagyon hatásos, széles hatókörű,
mellékhatások nélküli szer. Hogyan lehetséges egy ilyen európai fogadtatás? Miért
lehet tiltani egy olyan erős és hatásos szert,
mint a szerves germánium? Európa lakos-

A gyógyszeriparban kifejlesztett szerek 87%-a mérgező, sőt
másodlagosan, még a mellékhatásuk is lehet mérgező.
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Asai munkatársaival ezek alapján belátta, hogy a kutatás nem
annyira az anyagi dolgokon múlik, hanem sokkal inkább a nagyon
magas lelki elkötelezettségen!
sága miért nem ébred már fel? Miért nem
emeli fel a szavát? Itt csak balga birkák élnek
és bégetnek, amíg a karaván csak halad? Aki
nem tud olvasni a sorok között, az értetlenül
bólint a történtekre. Nos, ki érti ezt? Hisz a
germánium jövőbeni fontosságáról a második világháborúban elkobzott német dokumentumokban találtak utalást!
Dr. Asai az orosz szakirodalomból megtudta, hogy a szén germániumot tartalmaz,
másrészt a Japánt megszálló amerikai csapatok tolmácsként felkérték, és a Németországból elkobzott dokumentumokban találkozott a germánium jövőbeni fontosságával.
Munkatársaival megnézték a „Madam Curie”
című lenyűgöző filmet, amiben azzal szembesültek, hogy Madam Curie-nek egy puszta
raktárban, vízforralókkal, vödrökkel, kádakkal, és hasonló primitív eszközökkel sikerült
a rádiumot kiválasztania az alapanyagból,
mely elkülönítve furcsa fényt produkált a
fluoreszkáló képernyőn. Asai munkatársaival ezek alapján belátta, hogy a kutatás nem
annyira az anyagi dolgokon múlik, hanem
sokkal inkább a nagyon magas lelki elkötelezettségen! Rájöttek, hogy szénből kell kivonniuk a germániumot.
Térjünk a lényegre, nézzük meg alaposabban mit is tud ez a Ge132? Mint a fentiek
alapján tudjuk, a történetünk kulcsfigurája
Dr. Asai. Ezért úgy gondolom, a legtisztább
forrás az ő munkája. Lehet ellenőrizni, angol,

japán, és részben magyar nyelven is. Érdemes elgondolkodni Asai szavain: a józan
ész és a tudomány segítségével sem lehet
eligazodni a természetben tapasztalt véletlen természetén. Ezt úgy szoktam magunk
számára megfogalmazni, hogy véletlen pedig nincs! Egy ilyen terület például az embereknél a genezis vonatkozásában az, hogy

matematikailag a férfiak és a nők arányának
100-100-nak kellene lennie. Valójában ez
az arány nem létezik, mert a születések azt
mutatják, hogy 100 nőre 106 férfi születik.
A háború után ez az arány tovább torzul a
férfiak javára. A véletlen elkerülhetetlensége lehet egy megfelelő magyarázat, ami a
természet titokzatos ésszerűségéből fakad.
Asai a germániummal való találkozását és az
azzal való foglalkozását ehhez a képhez hasonlítja. Arról vall, hogy „az életem elválaszthatatlanul kapcsolódik a germániumhoz és a
germánium vegyületet egy valóságos lény révén isteni módon adták az emberiségnek. Bár
nem kaptam formális oktatást a modern orvostudomány területén, azt hiszem, megvan
teljes tiszteletem az emberi élet iránt.” Máshol
pedig azt mondja: „A germánium dicséretére
emeltem a hangomat. Remélem, hogy ez a kis
hang eljuthat mindenki szívébe. A germániummal kapcsolatos tapasztalataim narratív
stílusban írtam, és ennek érdekében behatolok
az emberek szívébe és elméjébe. Terjessze ezt
az értékes tudást habozás nélkül.” Nos, ennek
próbálunk most eleget tenni!

Néhány szót
Dr. Kazuhiko Asai életéről:
1908-ban született, a Tokiói Császári
Egyetem karán jogot végzett. 1934 tavaszán Berlinbe került, itt a Bányászati és kohászati szakon végzett a Charlottenburgi
polytechnikumban. 1945-ben visszatért
Japánba, és létrehozta a Szénkutató Intéze-

A józan ész és a tudomány segítségével sem lehet eligazodni a
természetben tapasztalt véletlen természetén.
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tén is igaz! Ez azt jelenti, hogy az egyéni kezelés sikere úgy értelmezhető, attól függ, hogy
a beteg mennyire képes követni, elfogadni és
betartani a kezelési feltételeket. Általában, a
betegség kiegyensúlyozatlan étrend és/vagy
a túlzott mentális stressz következménye,
amelyben szerepet kap a túlzott aggodalom,
a szellemi irányítás hiánya, az „okosabb” tanácsok elfogadása. A sikeres kezelés feltétele
ezek megszüntetése. Ha valaki ragaszkodik
az általa megismert rendszer „mérgezéseihez” nem sokat tudunk tenni!

Bizonyos mértékben a betegnek saját orvosává is kell válnia,
és nem várhatja passzívan, hogy majd meggyógyul,
vagy meggyógyítják az orvosok!
tet. 1962-ben a Kiotói Egyetemen technológiai doktori fokozatot kapott. 1969-ben
megalapította az Asai Germanium Kutatóintézetet, majd folytatja kutatását a SzervesGermánium Klinika (Organic Germanium
Clinic) vezetőjeként.
Az általa felügyelt germánium klinikán
semmilyen gyógyszert nem használtak, csak
szerves germániumot. Ezért a módszer igen
egyszerű. Amikor egy beteg a klinikára kerül,
alapos orvosi vizsgálaton esik át, és meghatározzák a szerves germániummal való gyógyítás módját, dózisát. Sokan a kezelés célját
már elérték, de megelőzés céljából folytatják
a kezelést, mivel nincsen semmilyen mellékhatás, és a jövőben sem várható az. Azonban
a beteg gyógyulásának van néhány feltétele:

mértékben a betegnek saját orvosává is
kell válnia, és nem várhatja passzívan, hogy
majd meggyógyul, vagy meggyógyítják az
orvosok! A betegnek igazán saját orvosává kell válnia azért, hogy teljes mértékben
támogathassa a test gyógyító erejét, személyes részvételével, és ha kell varázsával
a gyógyítási folyamatban. Szükség van az
elme harmóniájának helyreállítására, akármilyen nagy is a baj! A bioritmuson alapuló
módszereknek itt jelentős szerepe lehet!
A második feltétel a megfelelő étren
fenntartása. Ez azért fontos, mert csak ezzel lehet a test sav-bázis egyensúlyát fenntartani. A megfelelő sav-bázis egyensúly
garantálhatja csak a jó egészséget! Ez nagyon fontos, és ezért maximális erőfeszítést
igényel betartása.
A harmadik feltétel pedig a fenti két
pont szintézise, fenntartása. Azért maradunk életben, mert folyamatos égési folyamat zajlik a testünkben. Ehhez oxigénre van
szükség. Ha nem törekszünk az egészséges
egyensúly fenntartására, stresszmentes
szellemi élet megvalósítása és az egyensúlytalan étrend kikerülése révén, akkor oxigén
hiány keletkezik! Ez pedig a rák előszobája!

Dr. Kazuhiko Asai
Az első a beteg legyen meggyőződve arról, hogy felépül. Magyarán: segíts
magadon és az Isten is megsegít! Bizonyos

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a
germánium gyógyító hatásában a fő tényező az egyén életmódja. Csak halkan jegyzem
meg, ez minden más betegség kezelése ese-
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A szerves germánium a növényekben
különböző mértékben megtalálható. A
vizsgálatok és az elvégzett kísérletek azt
mutatják, hogy a növények ezt az anyagot
a védekezéshez használják fel.
A germánium nagyon fontos szerepet
játszik az élet biokémiai részében. Az orvoslásban felhalmozott tudásra és bölcsességre
utal az a tény, hogy a Kínában gyógynövényként nyilvántartott növények magas
germánium tartalmúak. Asai ilyen irányú kutatásaiban azon gyógynövények germánium
tartalmát vizsgálta meg, melyek rákellenes
tulajdonságokkal rendelkeznek. A növényekben található mennyiségre néhány példa:
(ppm=mg/l, pl. 1 ppm=1 mg/l)
Polcgomba (Trametes cinnabarina Fr.) 800–
2000 ppm, Ganoderma (Ganoderma lucidum)
480-2000 ppm, Ginseng (Shinano körzetből,
Japán) 320 ppm, Gyöngy árpa (Coicis Semen)
50 ppm, Fokhagyma, Gar1ic 754 ppm. Figyelemre méltó a polcgomba, melyet úgy tartanak
nyilván, hogy hatékony a rák ellen.
Szerves germánium, a Ge132, hatékonynak bizonyult mindenféle betegség ellen,
ideértve a tüdő-, hólyag-, gége- és emlőrákokat, neurózist, asztmát, cukorbetegséget,
magas vérnyomást, szívelégtelenséget, mellkasüreg gyulladását, neuralgiát, leukémiát,
a méh myomát és májcirrhosist is. Minden
betegség az oxigénhiányra vezethető vissza!
A szerves germánium pedig nagymértékben
elérhetővé teszi az oxigént a sejtek számára!
Az oxigén nélkülözhetetlen az élet fenntartásához! Kedves Olvasó! Lélegezz! Naponta
többször tarts légzőgyakorlatokat! Legyen
oxigén a testedben. A többit majd megoldja
a Test, s ha szükség van
rá, egy kis Ge132 pedig
rásegít!
Folytatjuk!
Barátsággal,
Erdei István

Zöld megoldások

5 + 1 hulladékmentes alternatíva
az egyszer használatos eszközökre
Műanyag evőeszközök helyett fa evőeszközök

A fa evőeszközök általánosságban könnyebbek és kisebb helyigényűek mint fém társaik, a műanyag evőeszközöknél pedig
praktikusabbak (és költséghatékonyabbak).

Műanyag hajkefe helyett fa hajkefe

Fa hajkeféket régóta lehet kapni, azonban mostanában kezdenek csak újra elterjedni. Nem csak a környezetet, de a hajadat is
jobban kímélik.

Műanyag szívószál helyett bambusz szívószál

A szívószálak nem csak a gyerekek körében népszerűek – sok
felnőtt is előszeretettel iszik szívószállal, ráadásul a legtöbb
vendéglátóipari egységben automatikusan jár az italok nagy
része mellé. Jó alternatíva rá a bambusz szívószál, amely olcsón
beszerezhető, könnyen tisztítható, és a legkisebb női táskában is
elfér.

Műanyag zacskó helyett vászonszatyor

A műanyagokkal az a legnagyobb probléma, hogy sosem
bomlanak le teljesen, csupán egyre kisebb részekre aprózódnak. Rengeteg kőolajra van szükség előállításukhoz, emellett
az egészségre gyakorolt hosszú távú negatív hatásait egyelőre
még csak vizsgálják a kutatók. A vászonszatyrokat ezzel szemben évekig használhatod, és nem csak praktikusak, de stílusos
divatkiegészítőnek is számítanak.

Arctisztító vattakorong helyett
mosható arctisztító korong

Egy átlagos fogyasztónál az arctisztítás/sminklemosás során
éves szinten rengeteg hulladék keletkezik, ha azonban áttérsz
a mosható korongok használatára, jelentősen leredukálhatod az
általad termelt hulladék mennyiségét. A legtöbb korong mosógépben is mosható, így tisztításuk sem jár igazán plusz erőfeszítéssel.

Palackos víz helyett szűrt csapvíz

Palackos víz helyett természetesen sima csapvizet is lehet
fogyasztani, azonban sok településen kifogásolható annak minősége és/vagy íze. Erre jelentenek megoldást a különböző vízszűrő készülékek, amelyek minden árkategóriában fellelhetők.
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Érdekes

Egy ország, ahol betiltották a napkrémeket
Palau, az alig 20 ezres, csendesóceániai szigetcsoport lett
a világ első országa, amely
2020. január elsejétől teljesen
betiltotta a kereskedelmi
forgalomban lévő naptejek,
napolajok, krémek használatát
és értékesítését. Tilos használni
és értékesíteni az oxibenzontartalmú kozmetikumokat.
A döntés hátterében az áll, hogy kifejezetten veszélyesnek ítélik őket a környezetre nézve. A szigeteken szinte mindenki
az idegenforgalomból, esetleg a kókuszdió-termesztésből él, így érthető, hogy a
kis állam nagyon szeretné óvni búvárparadicsomait és korallképződményeit. A
kutatások szerint évi több ezer ezer tonna
naptej csapódik le a korallokon világszerte, amely pusztítja a korallokat is, de a zátonyok körül élő halfajok fiatal egyedeit is.
A tiltás tíz olyan összetevőt sorol fel,
amelyek közül bármelyik megléte kizárást
jelent, mert azok veszélyesek a természetre - hirdette ki Tommy Remengesau elnök.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oxybenzone (benzophenone-3)
Octinoxate (octyl methoxycinnamate)
Octocrylene
4-methyl-benzylidene camphor
Methyl paraben
Ethyl paraben
Butyl paraben
Benzyl paraben
Triclosan
Phenoxyethanol

Palauban ezeket a vegyi anyagokat tartalmazó fényvédő termékeket a repülő-

tereken elkobozzák, és azok illegális árusítása, behozatala, használata akár 1000
dollár bírságot von maga után.
Korábban Hawaii, az Egyesült Államok
szigetállama jelentett be hasonló intézkedést, a 2021-re ígért tiltásra máris
több kozmetikai cég azzal reagált, hogy
‚minden mentes’, vagyis a korallokat nem
károsító, de mégis védelmet jelentő napvédőszereket fejleszt ki.
Várható, hogy a jövőben sok turisztikai
paradicsom jelent be hasonló szigorítást.

Így készíthetünk lisztmentes, de nagyon finom kenyeret
A hagyományos kenyérrel csak egy baj van: rengeteg benne a szénhidrát, amiből ha túl sokat fogyasztunk, könnyen elhízhatunk. Sokan
vannak olyanok is, akiknek a szervezete nem tolerálja a glutént. Érdemes kipróbálni ezt a receptet. Garantáltan gluténmentes!

Hozzávalók:

Elkészítés:

4 tojásfehérje
100 ml víz
90 g dió
90 g lenmag
90 g napraforgómag
90 g szezámmag
90 g tökmag
egy csipet só
fél teáskanál szódabikarbóna

A tojásokat válasszuk ketté, a fehérjét a
csipet sóval verjük fel. Adjuk hozzá a vizet
és a szódabikarbónát.
A magokat őröljük meg, adjuk hozzá a
tojáshabos keverékhez, a tojások sárgájával együtt.
A tésztát tetszés szerinti formába, vagy
akár muffin formákba is önthetjük és 180
fokos sütőben nagyjából 50 perc alatt
megsütjük.
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Bőrápolás

Ujjongó ajkak
A hideg téli időjárás nem csak a bőrünket teszi szárazzá és érzékennyé, de az
ajkak puha, vékony bőrét is kikezdheti.
Repedezetté, cserepessé válhatnak, sőt
akár sebesek is lehetnek, ha nem figyelünk rájuk. Használjunk természetes
alapanyagokból álló natúrkozmetikumot, melyek csomagolása a környezetet is kíméli. A Napvirág Manufaktúra
ajakbalzsama pont ilyen.

Különlegesek és érzékenyek

Az ajkak az egyik olyan felület a testünkön,
mely állandóan szem előtt van, és bőre rendkívül sebezhető. Olyan könnyen elveszthetik
bársonyos puhaságukat. Pedig milyen vonzóak is tudnak lenni, ha üdék, élettel teliek,
megfelelően hidratáltak. Érzékenységük
több okból is adódik, először is rendkívül vékony rajta a bőr, nagyon kevés vizet képesek
megkötni, és a faggyútermelésük is sokkal
mérsékeltebb, mint a bőrünk más részein,
nem utolsó sorban pedig a szánkban található nyál savas kémhatása is kikezdheti az
ajkakat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az
ajkakból hiányzik az a pigment, mely az UV
sugárzás ellen nyújt védelmet, nevezetesen
a melanin.

Tartózkodj a következőktől

Éppen a fentebb elsoroltak miatt télen fokozottabban figyelnünk kell arra, hogy ha lehet, ne nyaljuk meg az ajkainkat, a szánk szé-

lét, hiszen a nyálunk a hidegben igaz, hogy
jól esik abban a pillanatban, de nagyon gyorsan elpárolog az ajkakról, tovább szárítva
azokat. Nem beszélve arról, hogy a nyálban
található emésztő enzimek is irritálhatják az
ajkak finom bőrét. Az ajkak belső felének a
fogakkal való harapása is rendkívül rossz szokás. Ez utóbbit a legtöbben nem is tudatosan
végzik, általában a stressz levezetésére használják. Ám a sérült, beszakadt ajkak még nehezebben és fájdalmasabban gyógyulnak,
sőt táptalajt adhatnak a baktériumoknak,
vírusoknak is.

Használj természetes ajakápolót

Naponta többször is bekenhetjük az ajkaink olyan természetes anyagokat tartalmazó balzsammal, mint amilyen a Napvirág Manufaktúra ápoló ajakíre. Ezek a
natúrkozmetikumok ugyanis nem tartalmaznak szintetikumokat, mesterséges
színező, vagy illatanyagokat. Ellenben
olyan gazdag, tápláló olajokból készülnek,
mint a szőlőmag, az extra szűz olíva, az organikus kókusz, vagy a kakaó, és a shea vaj. A
diós mézes ápoló balzsam különleges ös�szetevőivel egy extra védelemmel is szolgál
a különösen száraz ajkaknak a mindennapi
ápoláson túl a diómag olajnak és a méznek
köszönhetően. Csökkentik az irritációt és a
gyulladásokat, rövid időn belül begyógyítják
a sebeket. A rendszeres használat folyamán
az ajkak nem csak ragyogóakká válnak, de
teltebbek, puhák és selymes tapintásúak
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lesznek, ha a Napvirág ajakbalzsamjait használjuk. Az ápoló olajokat tartalmazó Napvirág ajakbalzsam egy leheletvékony filmréteget képez az ajkak felszínén, így azok nem
fognak kiszáradni. A természetes vanília, és
édesnarancs illat pedig stresszoldó, nyugtató hatással is bír, és persze finom aromái mosolyt csalnak az arcra.

Környezettudatos csomagolás

Végezetül szólni kell a Napvirág ajakbalzsamok környezettudatos csomagolásáról is,
hiszen azoknak, akik egészségükre, és szépségüket illetően is felelősen gondolkoznak,
azok számára fontos, hogy ne szennyezzük
és terheljük feleslegesen a környezetünket.
A Napvirág Manufaktúra komoly lépéseket
tett ez ügyben, hiszen termékeik tégelyeit
visszaveszik.
Ha fontos az egészséges, természetesen
szép ajak, és a világ ahol élünk, akkor a Napvirág ajakbalzsamjait válasszuk!

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

Fűben-fában
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Egészség

Milyen veszélyekkel jár a magas koleszterinszint?
Magas koleszterinszintről
akkor ábeszélünk, ha az
összkoleszterinszint vagy az
LDL koleszterinszint magasabb a normálértéktől.
A magas koleszterinszint lassan károsítja érrendszerünket,
ezért mindenképp tenni kell
ellene!
Mi számít magas
koleszterinszintnek?
Önnek akkor magas a koleszterinszintje,
ha a vérképelemzés során 5.2 mmol/L-nél
magasabb értéket mérnek. Figyeljen arra
is, hogy LDL, azaz „rossz koleszterin” értéke 3,4 mmol/L alatt legyen.

Milyen veszélyekkel jár?
Ha túl magas a koleszterinszint (különösen az LDL szintje) akkor az lerakódik
az erek falában, és érszűkületet okozó
ÉRRENDSZERI PLAKKOK alakulnak ki. A
magas koleszterinszint az érelmeszesedés
és az ezzel összefüggő szív- és érrendszeri
betegségek (koszorúér-betegség, szívinfarktus, stroke) egyik fő rizikótényezője.
A magas koleszterinszint lassan és
jellegzetes tünetek nélkül, ám visszafordíthatatlan módon károsítja érrendszerünket.

Mi okozhatja a koleszterinszint
emelkedését?
• A koleszterinszint emelkedésének oka
lehet örökletes tényező, családi hajlam, de
az egészségtelen életmód, a rossz táplálkozási szokások is előidézhetik.
• A magas koleszterinszintért leginkább
a nagy mennyiségben bevitt magas koleszterin tartalmú ételek (belsőségek, tojás, zsíros húsok) a felelősek.
• Terhesség során is megemelkedhet a
koleszterin értéke, amely általában visszaáll a szülést követő 6 héten belül a normális szintre.

• Az örökletes tényezők mellett szerzett
betegségek is állhatnak a háttérben, mint
vesebetegség, májbetegség, pajzsmirigy
alulműködése, cukorbetegség.
• Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is kialakulhat. Néhány készítmény
rendszeres szedése okozhat koleszterinszint emelkedést. Ilyen a D-vitamin, illetve
bizonyos vérnyomáscsökkentők, orális fogamzásgátlók szedése.
• Legritkábban egy öröklött anyagcsere betegség áll a háttérben, ezt
hiperkoleszterinémiának nevezzük.

ArmoLIPID PLUS (30db)

Rizikótényezők

Mielőtt a koleszterin csökkentő
gyógyszereket kezdené el szedni,
érdemes első körben az ArmoLIPID
PLUS készítménnyel próbálkozni,
mert számtalan esetben hatékony,
nem kell a sok mellékhatással járó
szintetikus készítményeket szedni.
Az ArmoLIPID PLUS étrend-kiegészítő készítmény természetes összetevői
bizonyítottan csökkentik a koleszterin
szintet és a triglicerid szintet. Ezek a
természetes összetevők ezenkívül még
hatékonyan támogatják a funkcionalitást a keringési rendszerben, semmiféle mellékhatás nem jelentkezik.

Fokozott a kockázat, ezért gyakrabban
szükséges ellenőriztetni koleszterinszintet, ha
• a családban van/volt szívkoszorúér-beteg, infarktuson átesett beteg;
• a családban másnak is magas a koleszterinszintje;
• magas a vérnyomása;
• változó korban van (menopauza);
• elhízott, túlsúlya van;
• elmúlt 40 éves
• cukorbeteg, vagy
• egészségtelen életmódot folytat.
A fenti tényezők vagy a magas koleszterinszintért felelősek, vagy a magas
koleszterin szinttel együtt fokozott kockázatot jelentenek a szövődmények kialakulására.
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www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 149. rész

I

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

Immunitás – természetes immunerősítés 2. rész
Az immunrendszer erősítésének
természetes módjai
Táplálkozás
Immunrendszerünk erősítésében, működésének helyreállításában elsődleges
szerep jut az egészséges táplálkozásnak,
amely biztosítja a szervezet sav-bázis
egyensúlyát. A testünkben végbemenő
kémiai folyamatok nagy része lúgos közeget igényel. Sok baktérium csak savas
közegben képes szaporodni, így a savas
közeg melegágya a kórokozók elszaporodásának.
A természetes étrend számos eleme (főként a gyümölcsök, a citrusfélék, a hagyma, az A- és a C-vitamin) gyulladásgátló
és immunerősítő hatású.
Elsődleges savképzők a magas fehérjetartalmú ételek (hús, tojás, tej, tejtermékek, magvak, hüvelyesek), a finomított fehér cukor, az állati zsír és az ecetes ételek.
Lúgosítók azonban a nyers zöldségek és
a zöldséglevek, a héjában sült burgonya,
a nyers gyümölcsök önmagukban fogyasztva, a hántolatlan gabonák – főként
a köles – és a csírák.
Bélflórapótlás
Immunrendszerünk 85 százaléka a tápcsatornában helyezkedik el, és csak egészséges bélflórával képes a kifogástalan
működésre. Az antibiotikum-szedés, valamint a civilizációs életmód és táplálkozás
következtében azonban a bélflóra szinte
mindenkinél nagymértékben károsodott.
A normál bélflóra képes megakadályozni a kórokozó baktériumok, paraziták
és gombák elszaporodását, elősegíti az
emésztést, javítja a tápanyagok felszívódását, megszünteti a puffadások jelentős
részét, B-vitaminokat és folsavat termel,

lebontja a tejcukrot és fokozza az immunrendszer reakciókészségét. Regenerálhatjuk Acidophilus-kúrával, továbbá azzal,
hogy tudatosan odafigyelünk táplálkozásunkra. Egészséges bélmiliő a teljes értékű táplálkozás révén képződik, amely
bővelkedik a friss, nyers, rostos ételekben.
Nehézfémterheltség
A természetes szerek közül a Chlorella
megköti és kivezeti a nehézfémeket és
a többi méreganyagot a szervezetből, a
Spirulina pedig vitalizál, ezáltal a szervezet
képes beindítani az önregenerációt. Mindkét alga lúgosító hatással is rendelkezik. A
fokhagyma és a koriander megkötik és kivezetik a higanyt a szervezetből, a szeléntabletta pedig segíti a méregtelenítést.
Fitoterápia
Közismert immunerősítő és antikarcinogén a fokhagyma. Segít a fertőzések leküzdésében is, ezért érdemes fokhagymakúrát tartanunk, melynek során 6
héten át fogyasszunk el a vacsorához napi
3 gerezdet.
A bíborlevelű kasvirág (Echinacea)
vírusellenes hatású, továbbá meghűlés,
influenza és középfülgyulladás kezelésére
is használható.
A csalán minden része gyógyhatású.
A-, B-, C-, K- és U-vitamint tartalmaz, és
magas a vas-, magnézium-, cink- és réztartalma is. Általános méregtelenítő, vér- és
bőrtisztító, erősítő hatású. Betegség és
már meglévő panaszok esetén 6 héten át
érdemes mindennap elfogyasztani egy
liter csalánteát. Szezonális szénanátha,
virágpor-allergia esetében már a virágzás
kezdete előtt három hónappal elkezdhetjük a kúrát.
Immunerősítés céljára szolgáló gyógynövények: édesgyökér, citromfű, le-
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vendula, bazsalikom, apróbojtorján,
macskakarom, továbbá a homoktöviskészítmények.
Ortomolekuláris medicina
Az immunfolyamatokban részt vevő
sejtek, szövetek anyagcseréje vitaminfüggő, ezért a napi vitaminszükséglet fedezése meghatározó az immunrendszer
aktivitása szempontjából.
Az A-vitamin zsírban oldódik, a szervezet jól raktározza. Specifikus hatást fejt ki
az immunrendszerre: növeli a T-limfociták
számát. Elővitaminja a béta-karotin, melyet a sárgás színű gyümölcsök, a sötétzöld levelű zöldségek, valamint az alábbi
zöldségek és gyümölcsök tartalmaznak:
sárgarépa, sütőtök, paradicsom, kelkáposzta, nitrátmentes spenótlevél, csicsóka, brokkoli, sárgabarack.
A B6-vitamin (piridoxin) segíti a zsírok, aminosavak felszívódását, a triptofán
niacinná alakulását, enyhíti a hányingert,
az éjszakai izomgörcsöket, vizelethajtó és
immunerősítő hatású, hiánya esetén a
limfociták száma lecsökken. Természetes
forrásai: burgonya (héjában sütve), búzacsíra, sörélesztő, vöröshagyma, napraforgómag, káposzta.
A C-vitamin (aszkorbinsav) aktivizálja
az élettani folyamatokat. Minél aktívabb
az ember, annál több C-vitaminra van
szüksége. Elősegíti a sebgyógyulást,
csökkenti a koleszterinszintet, fokozza az immunrendszer működését,
antikarcinogén hatású, megelőzhetők
vele a fertőzések. Természetes forrása:
bodza, kivi, citrusfélék, csipkebogyó, málna, paradicsom, kelkáposzta, brokkoli,
petrezselyem, fehér káposzta.
Az E-vitamin fontossága is ismert,
megtalálható a hidegen sajtolt olajokban,
illetve az olajos magvakban.

Öngyógyítás abc-je
A nyomelemek közül immunerősítő a
cink, ami segíti a T-limfociták érését, valamint a szelén, melynek hatására nő az
antitestek száma.
Homeopátia
Az immunrendszert két homeopátiás
szer hetenként váltakozó alkalmazásával támogathatjuk. Az egyik héten az
Echinacea D4-ből szopogassunk el napi
2×5 golyót, a következő héten pedig a
Vincetoxicum D30-ból két alkalommal
(például kedden és pénteken) szedjünk
1×5 golyót. Előbbi a baktériumok, utóbbi
a vírusok elleni védelemben segít. Fontos
az egyhetes váltakozó ritmus, így tudja kifejteni segítő hatását!
Schüssler-sók
Nagy segítség a szervezet védelmének kialakításában és megőrzésében
a Ferrum phosporicum D12, amely
növeli a sejtek energiáját. A Calcium
phosporicum D6 kiváló roboráló szer,
a sejtek regenerálódását segíti. Megelőzésre naponta 2×1 tablettát, panaszok
esetén naponta 2×3 tablettát alkalmazhatunk belőlük 3–6 héten át.

Aromaterápia
Az immunrendszert erősítő illóolajokat – eukaliptusz-, édeskömény-, fokhagyma-, levendula-, citromfű-, borsmenta- és rozmaringolaj – használhatjuk
belsőleg, illetve fürdővízbe cseppentve
vagy párologtatva.
Frissítő, élénkítő és immunerősítő hatású a frottírozás: egy nedves
törülközővel alaposan végigdörzsöljük az egész testfelületet, majd vékonyan bekenjük valamelyik immunerősítő illóolaj mandulaolajban
hígított változatával. (Egy evőkanál mandulaolajba 5 csepp illóolajat kell tenni.)
Hidroterápia
A hidroterápiás módszerek közül kifejezetten immunerősítő a váltózuhany, a
hideg vizes ledörzsölés és a szauna.
Masszázs, reflexológia
Hasonlóan jó hatású a gerinc-, a kötőszöveti és a metamorf masszázs, valamint
az immunrendszer működésében fontos
szerepet játszó szervek (mandulák, lép,
vakbél, vastagbél és nyirokrendszer) zónáit is érdemes masszírozni a lábon.
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Mozgás
Immunitásunk fokozása érdekében
ajánlott a rendszeres, heti 2-3 alkalommal
a friss levegőn végzett, legalább 30-40
percig tartó testmozgás – futás, kerékpározás, kirándulás –, illetve az úszás.
Lelki aspektusok
Immungyengeség esetén túlzott védekezés zajlik a tudat szintjén. Ahelyett,
hogy az érintett a tudatába emelné a
zavaró dolgokat, a testét nyitja meg a
kórokozók számára. Az illető mindenre nemet mond, képtelen a lelki megnyílásra. A lelki gyógyulás gesztusa az,
hogy megnyitom magam a másik embernek és a szeretetnek. Csak ott védekezzünk, ahol ténylegesen szükséges!
Zárógondolatként álljanak itt dr. Bernie
Siegel szavai: „Meg vagyok győződve arról,
hogy minden gyógyulásnak köze van ahhoz, hogy feltétel nélkül adhatunk és kaphatunk szeretetet; ez immunrendszerünk
legerősebb ingerléséhez vezet.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Zöld megoldások

Csak együtt változtathatjuk meg a jövőt!
Egyre növekszik a tudatosan élők
száma, akik hangsúlyt fektetnek
a környezetük, otthonuk
hulladék- és vegyszermentes
meglétére, egyszerűbb életre.
Sokat hallott szavak lettek
a ZEROWASTE (nulla hulladék),
PLASTICFREE (műanyagmentes),
SUSTAINABLE (fenntarthatóság).
De mik is ezek valójában?
Szemléletváltásról beszélünk, ahol a cél
az, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat elsősorban a szeméttel és a műanyag felhasználással kapcsolatosan, ezzel
támogatva bolygónk megóvását. Ez egyben
a mindennapi költségeinket is csökkenti, annak ellenére, hogy sokan pont az ellenkezőjét gondolják.
Mi az oka ennek a tévhitnek? Például az,
hogy a gazdaságosság sokszor azt is jelentheti, hogy nagyobb kiszerelésű terméket vásárolunk, aminek egyösszegű kifizetése elsőre
soknak hangzik, de ha ezt az összeget lebontjuk hónapokra vagy egyszeri felhasználásra,
sokkal kevesebb költséget jelent számunkra.
Sőt, ha olyan terméket vásárolunk, ami utántölthető, akkor még tovább csökkentjük a kiadásainkat illetve kevesebb szemetet is gyártunk, ezzel is csökkentve a környezetünket
megterhelő nem lebomló anyagok felhasználását (pl. a műanyag).
Vegyszer- és műanyagmentesség mellett
érdemes odafigyelni arra is, hogy a termék ne
legyen állatokon tesztelve. Sajnos sok áldozata van az emberiség életvitelének.
Mi van, ha nem csinálom jól? Sokan félnek elkezdeni, mert szeretik tökéletesen csinálni, amit csinálnak, vagy nem tudják, hol
kezdjék. Ehhez a felfogáshoz nem a tökéletesség kell, hanem elkötelezettség. Ha
tudunk valamin változtatni, akkor tegyük is
meg! Minden apró környezetkímélő változtatást meghálál ezt a gyönyörű bolygó.
Sok dolgot tehetünk, sok területen hozhatunk változást. Itt van néhány ötlet a
teljesség igénye nélkül:

• vegyszermentes mosószerrek, újratölthető mosótojás,
• bambusz törlőkendő, mely teljes mértékben helyettesíti a papír törlőkendőt és még
mosható is,
• mosható arctisztító párna, -tisztasági betét, -popsitörlő,
• pamut/vászon bevásárló szatyrok, zsákok, műanyag helyett
• vegyszermentes kozmetikai és higiéniai
termékek,
műanyagmentes csomagolóanyagok, újrahasznosított vagy alumínium dobozok.
Sok ember kis tette nagy eredményeket hoz!
Minél többen tekintjük küldetésünknek
ezt az életvitelt, és kezdünk el ennek megfelelően gondolkodni és élni, úgy csökkenni
fog a földünket szennyező anyagok men�nyisége. A gyártóknak nem fogja megérni a
káros anyagokat/termékeket gyártani, mert
nem lesz rá kereslet. Ezzel párhuzamosan, ha
a kereslet megnő a műanyagmentes vagy
újrahasznosított illetve vegyszermentes termékek iránt, akkor a gyártók át fognak állni
olyan termékek gyártására.
Mi irányítjuk a gyártókat azzal, hogy mit
vásárolunk. Csak együtt változtathatjuk meg
a jövőt.
Elkezdeni talán nehéz, de utána elárasztanak az ötletek. A mi webáruházunk
is ehhez igyekszik segítséget nyújtani. Termékpalettánk királya (vagy királynője) az
Ecoegg Mosótojás, mely legfőbb jellemző-
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je, hogy vegyszermentes, környezetbarát és
rendkívül pénztárcakímélő. Többszörösen
kitüntetett, díjnyertes termék. Akár a mosótojásra való átállás is lehet az első lépés.
Maga a tojás újrahasznosított anyagokból készült. Ami
benne van, az két
különböző típusú
golyócska, melyből
az egyik egy szürke
színű (tourmaline)
ásványi golyó, mely
segíti a mosógolyócskák munkáját, a másik pedig
maga a természetes alapú mosószer. Ezen
golyócskák együttes munkája által lesznek
szép tiszták a ruháink, illetve mivel természetes vízlágyító hatásuk is van, így az adalékok
használatát is mellőzhetjük. A mosótojást
nem tesztelték állatokon, kiválóan alkalmas
érzékeny bőrűeknek, ekcémásoknak vagy
babaruhák mosásához is. Különböző kiszerelésben kapható, így akár egy vegyszermentes mosás kevesebb, mint 14 Ft-ba kerülhet. Melyik más mosószer tudja ezt megadni
nekünk?
Több
információért
látogass
el
webáruházunkba, vagy keress bátran bennünket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.
www.ecohaztartás.hu,
hello@ecohaztartas.hu.
30/70 384-5061,
FB/Instagram: ecoháztartás

Környezetünk

Az erdei fülesbagoly lett a 2020-as év madara, az év
hüllője a keresztes vipera, az év hala pedig a süllő
lékát kisrágcsálók képezik, de helyenként és
időszakonként jelentős lehet énekesmadár
zsákmányolása is. A hazai köpetvizsgálatok
alapján leggyakrabban mezei pockot, erdeiegér-fajokat és házi egeret fog. Őszönként
hatalmas, települési szinten akár több százas
csapatokban jelenik meg a falvak, városok
fáin, hogy itt áttelelve, éjszakánként innen
kijárva vadásszanak.
Emberkövető viselkedése miatt az elektromos szabadvezeték-hálózaton az áramütés, az autók és vonatok általi elütés számos
madár pusztulását okozza minden évben. A
gyéríthető varjúfélék fészkeiben kotló tojókra, a tojásokra és a fiókákra egyaránt veszélyt
jelent az illegális „belepuskázás”, amikor a vadászok a tiltást figyelmen kívül hagyva alulról belelőnek a fészekbe. A varjúfélék, mint
a legfontosabb fészekgazdák helyenkénti
megritkulása negatívan hat a fészkelő párok
számának alakulására.

Az év madara címmel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
a különböző fajok vagy madárcsoportok és
azok élőhelyeinek védelmére szeretné felhívni a társadalom figyelmét. A négy évtizede
futó programban a lakosság tavaly három
fajra szavazhatott: az erdei fülesbagoly mellett a füleskuvikra és az uráli bagolyra.
A szavazáson győztes erdei fülesbagoly
Magyarország legismertebb és lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja. Közepes

termetű, álcázó mintás tollazatú, hosszú felmereszthető tollfülű bagoly. Szárnya hosszú
és keskeny, röpte csapongó. A fiókák első tollazatát fehéres pehelytollak alkotják.
Hatalmas elterjedési területű madár, Európában, Ázsiában, Északnyugat-Afrikában és
Észak-Amerikában egyaránt költ. A világállomány mintegy 28 százaléka él Európában.
Magyarország leggyakoribb bagolyfajának
állománya 6,5-12 ezer pár közé becsülhető.
Ragadozó életmódot folytató faj, fő táplá-
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Az év hüllője a keresztes vipera lett. Az
MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya
„Nem minden mérges, ami fekete!” címmel
hirdette meg 2020 év hüllőjének a keresztes
viperát. A felhívó szlogen célja annak a tévhitnek az eloszlatása, hogy minden fekete
kígyótól tartani kell, hiszen a hazai, nem mérges siklófajok között is akadnak sötét színváltozatok.
A győztes keresztes vipera nem nő nagyra,
egy 60-80 centiméteres példány már hos�szúnak számít. A hímek alapszíne szürke
vagy hamvasszürke, fekete cikk-cakk mintázattal, de előfordulnak sárgás vagy éppen
vöröses árnyalatú példányok is. A nőstények
barnásak és a hátszalagjuk is barna. Itthon
azonban előfordulnak koromfekete példányai is, a sík- és dombvidéki vizes élőhelyek
közelében, Somogyban, Zalában és a Beregben. Van, hogy az egész kígyó éjfekete, vörös
szemekkel, sokuknál az ajakpikkelyek azért
fehérek. Pupillájuk nappali fényben függőlegesen hasított, ez Magyarországon egyértelműen megkülönbözteti őket a siklóktól.
Ugyan hazánkban csak szigetszerűen fordul elő, az egyik, ha nem a legnagyobb elterjedésű hüllő a földön: Nyugat-Európától
egészen a Távol-Keletig elterjedt, északon
a sarkkörön túl hatol. Elsősorban domb- és
síkvidéki erdőszegélyeken, sokszor vizes,

Környezetünk

mocsaras élőhelyeken él, de megtalálható
magas hegyvidékeken is, mint a Kárpátok.
A keresztes vipera ragadozó. Zsákmányát
elsősorban kisemlősök képezik, de fogyaszt
békákat, gyíkokat és madarakat is. Általában
lesben várja meg áldozatát és villámgyorsan
lecsap rá. Maráskor a nyugalmi állapotban a
szájpadlásra felfekvő méregfogak a bicska
pengéjéhez hasonlóan kinyílnak, és az áldozat testébe mélyednek.
A keresztes viperát itthon és Európa más
részein is elsősorban az élőhelyeinek eltűnése veszélyezteti. Emellett a klímaváltozás
is veszélyt jelent a fajra, amely Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 250
ezer forint.
A hiedelmekkel ellentétben a keresztes vipera ritkán támad emberre. Leggyakrabban
sokkal azelőtt elmenekül, hogy az ember
észrevenné. Menekülési út hiányában hangos sziszegéssel, fújtatással próbálja elijeszteni a támadóját, majd villámgyorsan mar.
A marások többsége riasztó jellegű, amikor az állat nem fecskendez mérget a támadójába. Tényleges mérgezés legtöbbször
az állat kézbevétele esetén következik be. A
keresztes vipera mérge alapvetően a keringést gátló és véralvasztó hatású vérméreg,
vérömlenyt okozó és izomműködést gátló
aktivitással. A méregben a véralvadásra ható
anyagok dominálnak, a vér alakos elemeit és
vérerek belső falát roncsolja, melynek következtében véralvadási zavarok, súlyos esetekben keringési sokk áll be. Hazánkban a viperamarás nagyon ritka, egy-két alkalommal

fordul elő évente, mindkét mérgeskígyófaj,
azaz a keresztes és a rákosi vipera marását
együttesen értve. Az elmúlt 60 évben mindössze két halálos keresztes vipera marás történt hazánkban.
A süllő kapta a legtöbb szavazatot a Magyar Haltani Társaság által hagyományosan
meghirdetett év hala közönségszavazáson.
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2010 óta minden évben megtartott verseny idei fordulóját 2019 őszén hirdette
meg a társaság. Az internetes szavazáson
ezúttal minden korábbit felülmúló érdeklődés mellett rekordszámú, 14 642 voks érkezett a három jelöltre: a végül 44 százalékos
támogatottsággal diadalmaskodó süllőre, a
38 százalékkal második helyen végzett csukára (Esox lucius) és a 18 százaléknyi szavazatot kapott német bucóra (Zingel streber).
A süllő nagyra növő, megnyúlt testű, őshonos ragadozó hal. Csúcsba nyíló szájában
erős fogak ülnek, melyek közül kiemelkednek ebfogai. Oldalán elmosódó sötétebb
sávok, néha foltok találhatók. Két hátúszóját, valamint farokúszóját fekete foltsorok
díszítik.
A süllő Magyarországon elterjedt, nagyobb folyókban gyakori, kisebb folyókban azonban csak a bővebb vizű alsóbb
szakaszokon lehet rá számítani. A víz oldott
oxigéntartalmára érzékeny, ezért kerüli a
duzzasztott, feliszapolódott folyószakaszokat, állóvizeink közül pedig inkább a jobb
oxigénviszonyokkal rendelkező, nagyobb
tavakban fordul elő. Táplálékának zömét elsősorban a küsz képezi. Húsa szálkamentes,
kiváló minőségű, a halgasztronómia egyik
kedvelt alapanyaga. A horgászok körében
a legnemesebb ragadozóként ismert, a
Magyarországon horoggal kifogott legnagyobb, 15,5 kilós példányt 2014-ben zsákmányolták.

Zöld megoldások

Érzékenyebbek a gyerekek az elektroszmogra?
A saját állapotunkon túl nagyon
fontos, hogy barátaink, családunk és gyermekeink egészségét is megőrizzük! Ami látható
számunkra, azt könnyebben
felismerjük, és tudunk ellene
védekezni! Az elektroszmog nem
látható, ezért sokan nem is veszik
komolyan. Fülünk és szemünk is
csak korlátozott frekvenciatartományban „működik”! De modern,
speciális műszerekkel érzékelhetővé és mérhetővé váltak az
érzékszerveink által már nem
érzékelhető rezgések is, ezért
tudjuk, hogy jelen vannak, olykor
az egészségre káros mértékben is!

Miért érzékenyebbek a gyerekek
az elektroszmogra?
A gyermekek testének nagyobb százaléka víz, mint a felnőtteké. A szervezetünk pedig a rezgéseket a vizen keresztül
veszi fel!

Gyermekekkel kapcsolatos
tapasztalatok:

Nem csak az elektroszmog veszélyes a gyermekeink szervezetére, hanem az a tény
is, hogy ha mobiltelefont adunk a kezükbe, az olyan, mintha egyesítenék a három
kínai kis szobrocskát! Nem látnak, nem hallanak, nem beszélnek! Megszűnik a
kapcsolat az őket körülvevő valósággal, és a telefonon keresztüli kapcsolatot
érzik igaznak. Ez is a numerikus demenciához vezethet! Lásd Prof. Erdei Edit
tanulmányát.
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1984-ben a svéd Aronsson és Johansson
professzorok, valamint a svájci S.E.I.C. intézet kutatói által 1989-ben a WHO felkérésére készített tanulmányok kimutatták,
hogy a bekapcsolt képernyő előtt eltöltött
négyórányi tartózkodás után az adrenalin
(stresszhormon) kiválasztása csökken a felnőtt szervezetben. Ennek oka, hogy a szervezet az adrenalint visszatartja, és egy huzamosabb adrenalin telítettségi állapotról
beszélhetünk a képernyő használójánál
– úgy, mint az extrém sportok esetében.
A gyermeki (pubertás kor körüli) szervezetre vonatkozóan ez az érték négy óra
helyett csupán 50 perc volt. 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, vagy videó filme-

Zöld megoldások
ket két óránál tovább, illetve hét közben
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, agres�szivitás és az erőszakos viselkedés háromszorosára nő.
A WHO-IARC, sugárzással foglalkozó
nemzetközi központ a kilencvenes évek
végén felhívta a figyelmet arra, hogy az
átlagosan 0,3-0,4 mikroteslát meghaladó
mágneses térrel exponált lakosságban
kétszer több gyermeknél alakulhat ki leukémia, mint az alacsonyabb expozíciójú
lakosság körében.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agresszívabb viselkedésben és „felpörgetett” lelki állapotban nyilvánul
meg, ezen a ponton kell 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.
Napjainkban egyre elterjedtebb a mobiltelefonok és tabletek mindennapos
használata a gyerekek körében is. A közelmúltban megjelent, Dél-Koreában készült
tanulmány szerint ez az ország van a világon a legjobban felszerelve vezeték nélküli telekommunikációs eszközökkel. A
megvizsgált 160.000 gyermek közül a 16
éven felüliek 67%-ának van okostelefonja.
Körükben a mobil használat 7 óra/nap,
ami az USA-ban is „csak” 58 perc/nap.
Fontos kihangsúlyozni, hogy 20 perc
mobilhasználat már káros hatással lehet
a szervezetre. A felmérés kapcsán bevezetésre került a „numerikus demencia”
fogalma, ami egyfajta addikció, mely során a bal agyfélteke túlzott fejlődése mellett a jobb jelentősen lemarad: ez korai
demenciához vezet.
A mobiltelefonok és tabletek használata egyre fiatalabb életkorban kez-
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dődik, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni
a felelős eszközhasználat megismertetésére már gyermekkorban.
Elsősorban az eszközhasználati időt kell
korlátozni a fent említett egészségkárosító hatások elkerülése végett.
(Részlet Professzor Erdei Edit tanulmányából)
A Tanulmány teljes egészében elolvasható a www.sugarzaspajzs.hu oldalon.

Kérdéseivel forduljon bizalommal
Erdős László Természetgyógyászhoz
a 0670 9497787-es telefonszámon vagy a
sugarzaspajzs@gmail.com e-mail címen!

Ajánló
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Kutyavilág

2020-ban is kedvenceink egészségért!
Kedves Gazdi! Legelőször is megragadnám az alkalmat, hogy egy
Nagyon Boldog Új Évet Kívánjak
Önnek és kedvencének. Ezenkívül
őszintén kívánok egészséget, sok
örömöt, értékes és emlékezetes
együtt töltött pillanatokat.
Rohanó világunk miatt sajnos jelentősen kevesebb időnk marad egymásra, a
családunkra, beleértve kedvenceinket is,
éppen ezért rendkívül fontosnak tartom,
hogy az az idő, amit együtt tudunk velünk
tölteni az valóban értékes és emlékezetes
maradjon.
Mi is nagyon sokat dolgozunk, és ami
számunkra a lehető legideálisabb pihenést és kikapcsolódást jelenti, az az,
amikor kedvenceinkkel kisétálunk a környékünkön lévő legszebb erdőbe és elmélyülünk a természet adta csodákba,
legyen szó a madarak csicsergéséről, az
ágak ropogásáról, a fák leveleinek suhogásáról, a beszűrődő napfényről, amely
megcsillantja kutyáink pofiján az önfeledt
boldogságot…
Ezek az aprónak tűnő, mégis sokunknak valóságos csodát jelentő dolgok
azok, amelyek miatt újra és újra feltöltődünk energiával testileg és lelkileg is.
Így tudatosan kihasználva a karácsonyi
időszakot, ismét csodás élményekkel gazdagodva, kipihenve a múlt év fáradalmait, mondhatom újult erővel és felfrissült
elmével, rengeteg elképzeléssel, izgalmas
tervekkel és célokkal léptünk át az új esztendőbe.

Mi a célunk? Miért csináljuk?

Az értékes pillanatokért, amit kedvenceinkkel töltünk erőben és egészségben.
Szeretnénk, ha egyre többen lennénk
azok, akik át tudják élni és értékelni azokat vagy az azokhoz hasonló pillanatokat,
amikről fentebb ejtettem szót, és hangsúlyoznám, hogy igazán önfeledtek és nyugodtak csak akkor lehetünk, ha nemcsak
a saját, hanem kutyáink egészsége is stabil lábakon áll. Ezért mi azért dolgozunk,
hogy az ehhez szükséges alapanyagokat
beszerezzük.
Mert az életvitelünk és a meglátásaink
nagyban tiltakoznak a mesterséges úton

előállított, természetellenes „műanyag”
mérgező világgal.
Így minden törekvésünket kutyáink biológiai szükségleteikre építjük, mindezt
természetes, adalékanyagoktól mentes
táplálékokkal, kiegészítőkkel, vitaminokkal támogatva.
Szóval ebben az évben még több újdonsággal és meglepetéssel készülünk,
sok – sok játékkal és ajándékkal, amely
még szórakoztatóbbá teszi a hónapokat.
A Természetes kutyavilág indulásának
1. évfordulója Május 6- án lesz. Egyelőre
mást nem mondhatok róla - a meglepetés varázsa miatt még korai lenne -, csak
annyit, hogy egy értékes és izgalmas nyereményjátékkal készülünk erre az alkalomra.
Soraimat kedvenc idézetemmel zárom,
ami igazán idevágó:
„– Isten veled – mondta a róka.
– Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű:
jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán
lényeges, az a szemnek láthatatlan.
– Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – ismételte a kis herceg, hogy jól az
emlékezetébe vésse.
– Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az
teszi olyan fontossá a rózsádat.
– Az idő, amit a rózsámra veszteget-
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tem… – ismételte a kis herceg, hogy jól az
emlékezetébe vésse.
– Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. – Neked azonban
nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
Antoine de Saint-Exupéry:
A kis herceg
Ha nem szeretne lemaradni újdonságainkról, akcióinkról, ajánlatainkról vagy
nyereményjátékainkról, akkor kövessen
bennünket, a Természetes kutyavilág oldalát a Facebookon.
https://www.facebook.com/termeszetes.
kutyavilag/
Ha a táplálással, étrenddel vagy bármivel kapcsolatban, amiben tudunk Önöknek segíteni, bátran keressenek bennünket elérhetőségeinken.
Készséggel és örömmel állunk rendelkezésükre!
Tel.: 06-70/292-74-60
E-mail cím:
natural.dog.world18@gmail.com
Ha szeretne nézelődni, válogatni termékeink közül, vagy olvasgatni a sok
hasznos összegyűjtött információt, akkor
látogasson el weboldalunkra.
www.termeszeteskutyavilag.hu

Zöld megoldások

Hogyan készítsen házilag szőnyegtisztítószert?
A szőnyeg akkor igazán szép, ha
tiszta. A piszkos és elhanyagolt
szőnyeg nem csupán esztétikai,
hanem egészségügyi okokból is
ártalmas, ugyanis a szennyezett
szőnyeg olyan allergéneket
tartalmazhat, amelyek felsőlégúti
megbetegedéseket is okozhatnak.
Emiatt fontos a szőnyegek
rendszeres karbantartása. Jó
hír azonban, hogy nem muszáj
szintetikus szerekkel takarítania
a szőnyegét, mert házilag is
előállíthat szőnyegtisztítószert
természetes alapanyagokból.

Ma, amikor egyre nagyobb hangsúly
van az öko lábnyom csökkentésén, és előtérbe kerül a fenntarthatóság, valamint
a környezetvédelem, egyre fontosabb
lesz, hogy a háztartásban is olyan szereket használjunk, amelyek nem ártalmasak a környezetre és az élővilágra. Emiatt
sokan térnek át a drogériákban kapható
szintetikus termékekről a vegyszermentes zöld tisztítószerekre. Amennyiben
ön is úgy dönt, hogy háztartásában inkább természetes összetevőkből álló
szereket használna, a www.bioforce.hu
webáruházában nagy választékban megtalálhat mindent, amire szüksége lehet.

Miket használhat
az egyes foltok ellen?
A szőnyeget igen sokféle folt fenyegeti.
Ilyen például a bor- és kávéfolt, esetleg a
vér és egyéb szennyeződések. A folt típusától függetlenül fontos hangsúlyozni, hogy nem szabad dörzsölni, minden
esetben próbálja felitatni a szőnyegről a
rákerült szennyeződést. Erre legalkalmasabb a papírtörlő és az óvatos mozdulatok. Ha a folt terjedését sikerült megállítani, valamint a nagyját felitatni, jöhet a
foltspecifikus tisztítás.

Kávé- és teafoltra kiváló megoldás lehet a sör vagy a vízben feloldott ecet is. Az
ecet a gyümölcslé foltokat is egyszerűen
eltávolítja, amikre akár még a borotvahab
is bevethető.
A vörösbor esetében pedig nyugodtan
használjon sót, amivel vastagon szórja be
a foltot, majd tegyen rá citromlevet.
A szőnyegbe ragadt rágógumit kön�nyedén eltávolíthatja, ha jégkockát tesz
rá. Miután a rágó megszilárdult, kön�nyedén felszedhető úgy, hogy nyomot
sem hagy.
Az olaj- és zsírfoltok ellensége a borotvahab vagy a kukoricakeményítő. Ez
utóbbit a foltra szórva, néhány órán át rajta hagyva egyszerűen kiszedhető. A kukoricakeményítő még a tintafoltra is jó. Tejben elkeverve és a pasztát a foltra kenve
a legmakacsabb tintapaca is eltávolítható.

Szőnyegtisztítószer
készítése otthon
Ha azonban olyan módszert keres,
amely nem csupán egy konkrét folt esetében bevethető, hanem általánosságban
alkalmazható a szőnyeg tisztítására, nagyszerű megoldást jelent a szódabikarbóna.

48

Illóolaj és szódabikarbóna összekeverésével ugyanis egy olyan szőnyegtisztító szert tud készíteni, amit nyugodtan
használhat a szőnyeg rendszeres felfrissítéséhez is. A szert a szőnyegre kell szórni,
hagyja rajta egy órán át, majd a szokásos
módon porszívózzon fel. A szódabikarbónának köszönhetően a szőnyeg ragyogó
tiszta lesz, míg az illóolaj friss és kellemes
illatot biztosít.

Természetes
szőnyegtisztítószer
Amennyiben olyan természetes tisztítószert keres, amely hatékony a legmakacsabb foltok ellen is, jó szívvel ajánljuk a hajtógázoktól mentes BIOFORCE
STREAM szőnyegtisztító sprayt. Ez egy
olyan enzimalapú folttisztító, amely a
különböző foltokat lebontva távolítja el
azokat. Kizárólag környezetbarát összetevőket tartalmaz és az olaj-, zsír-, kávé-, utcai piszok-, vér-, valamint borfoltok ellen
is alkalmazható.

A BIOFORCE STREAM sok más termékkel együtt megtalálható
a www.bioforce.hu
webshopunkban.
Forduljon hozzánk bizalommal!

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

2020. február 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/11. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Azt mondja, fázik a füle.
A beküldők közül
Kocsis Sándorné (Salgótarjarján)
Szabóné Kató Klára (Recsk)
Vajai Andrea (Agárd)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

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

Nyomdai kivitelezés: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: A Kft. ügyvezetője
ISSN: 1785-4911
Hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A cikkek, grafikai megoldások utánközlése a kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos!
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