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Négy év alatt megkétszereződött
a kiirtott nádasok területe
a Balatonnál

A kék vércsékről írt magyar könyv
nyerte el egy neves brit
szakmai szervezet első díját

Az üdülőrégióban a téli nádaratásra engedélyt kérők mintegy fele pedig tavaly is irtást végzett az aratás helyett.

A British Trust for Ornithology (BTO) és az általa kiadott
havilap, a Britsh Birds több évtizede választja meg az év legjobb madártani témájú könyvét.
A norfolki székhelyű patinás szervezet az elmúlt 20 évben a szakmában kiemelkedő alkotásokat díjazott, a tavalyi évben 54 versenyző közül a kék vércse ökológiájáról és megőrzéséről az MME
gondozásában készült magyar, szlovák és angol nyelven is kiadott
Kék könyv (The Blue Vesper) lett az első helyezett - olvasható a közleményben.
A 2012-2018 között futó Kékvércse-védelmi LIFE program munkatársainak tollából a projekt záró évében megszületett könyv a
Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb madarát, a kék vércsét és
védelmét mutatja be. A könyv a faj 15 évnyi kutatásának és megőrzési munkálatainak 240 oldalas összefoglalója művészi kivitelezésben. A magyar kiadást a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülete a Szép magyar könyv elnevezésű megmérettetés során
a legszebb tudományos-ismeretterjesztő műnek választotta 2019ben. A díj értékét növeli, hogy e biológiai témájú alkotás az első
díjat egy művészeti albummal megosztva kapta.
A kék vércse védelmét hazánkban az MME koordinálja, a projektek résztvevői a hazai nemzeti park igazgatóságok és rajtuk keresztül az Agrárminisztérium - áll az összegzésben.

Az új légi fotók elemzései alapján Pomogyi Piroska, a balatoni
nádas-felméréseket több évtizede végző hidrobiológus a Balatoni Szövetség (BSz) balatonfenyvesi elnökségi ülésén felhívta a
balatoni önkormányzatokat tömörítő szervezet vezetőinek a figyelmét arra, hogy a megbontott, megrongált nádas minősége
romlik, erodálódik, és „ha nem lesz nád, végül Balaton sem lesz”. A
tó mintegy 1200 hektárnyi nádasának a vízminőség és a partvédelem mellett jelentős a szerepe a vízi élővilág megőrzése miatt
is - hangsúlyozta.
A szakember elmondta, a 2019 augusztusi fotók alapján 7,5
hektárnyi nádast irtottak ki a négy évvel korábbi állapothoz
képest. Több mint egy-egy hektárnyi nádas tűnt el Balatonakali,
Balatonföldvár és Szántód határáról, valamint Fonyód partjairól,
és ezer négyzetméternél nagyobb területről pusztították ki a növényt Balatonfenyves, Balatonalmádi, Keszthely, Balatonmáriafürdő, Gyenesdiás, Badacsonytomaj, Szárszó, Zamárdi, Siófok, Balatongyörök, Balatonudvari és Badacsonytördemic térségében is.
A balatoni nádasokat jelentősen károsítják az illegális stégek, bejárók, feltöltések is, amelyekből már öt éve is 1700-at
számláltak - a friss összesítés erről még csak részben készült el.
Pomogyi Piroska példaként Balatongyörök légi fotóin mutatta be, hogy a 6 kilométeres partszakasszal rendelkező település
előtti nádasokban már négy éve is 91 illegális stég, bejáró, feltöltés látszott, amelyek száma 2019-re 36-tal nőtt. A szakember
javasolta, hogy a tóparti települések webkamerák segítségével, tanösvények létesítésével, tájékoztató táblákkal hívják
fel a figyelmet a nádasok fontosságára.
Hozzátette, a helyben élőknek és az üdülőknek is érezniük, tudniuk kell, hogy az ő felelőségük is a balatoni nádas megvédése.
-MTI-

Reméljük nálunk is hamarosan sor kerül rá:
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Az elektromos rollerek használatát
szabályozó rendeletet hoztak
Romániában
A kerékpár-használathoz hasonló feltételek mellett lehet ezentúl elektromos rollerekkel közlekedni a romániai utakon.
Az egyre népszerűbbé váló rollerezés körüli joghézagot számolta
fel. Marcel Vela belügyminiszter szerint 2016 óta már csaknem kétszáz
baleset okozói, illetve szenvedő alanyai voltak az elektromos rollerrel
közlekedők, akik közül 37-en súlyos, 156-an könnyebb sérülést szenvedtek, egyikük pedig életét vesztette.
A közúti közlekedési szabályzást módosító rendelet szerint elektromos rollernek minősülnek az óránként legalább 6, és legfeljebb 25
kilométeres sebesség elérésére képes, elektromos motor által meghajtott két- és háromkerekű járművek, amelyekkel csak 14. életévüket
betöltött személyek közlekedhetnek utas nélkül, a kerékpárforgalom
előtt nyitott közutakon.
A kerékpárokhoz hasonlóan a rollereket is lámpával kell felszerelni
és ezentúl tilos az elektromos járművekkel a járdán közlekedni. Ahol
létezik kerékpársáv, ott a rollerezőknek is azt kell használni, egyébként
pedig azokon az utakon közlekedhetnek, amelyeken a megengedett
sebesség nem haladja meg az 50 kilométert óránként. A 16 év alatti
rollerezők számára kötelező a védősisak viselete.
A bukaresti belügyminisztérium szerint Románia a nyolcadik
európai uniós tagállam - Németország, Ausztria, Belgium, Dánia,
Olaszország Franciaország és Hollandia után - amely szabályozza az
elektromos rollerek használatát.
-MTI-

Aktuális

Izraeli tudósok hat datolyapálmafát növesztettek Jézus korabeli magokból
A szakemberek azt remélik, hogy képesek lesznek olyan datolyát termeszteni a júdeai sivatagban talált hím és nőnemű
magokból növesztett fákon, mint amilyet kétezer éve Heródes király ehetett, és küldhetett Rómába, a császári udvarba.

Az Ádámnak, Jónásnak, Urielnek, Boáznak, Juditnak és Hannának
elnevezett magokat különböző régészeti lelőhelyeken fedezték
fel, majd Dél-Izraelben csíráztatták, és palántákat neveltek belőlük.
Nem először keltettek életre több ezer éves datolyát: 2008-ban
arról számoltak be, hogy egy Masszadán, Heródes Holt-tenger melletti várában talált 1900 éves magból csíráztattak ki új, hímnemű növényt, amit akkor Matuzsálemnek neveztek el.
Az új kísérlettel tovább mentek, mert egyszerre több, és mindkét nemű növényeket termesztenek. Azt tervezik, hogy Matuzsálem virágporával fogják Hanna virágait beporozni, hogy ezzel olyan
datolyához jussanak, mint amilyet Jézus korában ehettek errefelé az
emberek.
- Ez mégsem tipikus júdeai datolya lesz - nyilatkozta a kutatásokat vezető Sarah Sallon, a jeruzsálemi Hadassza kórház Louis Borick
Természetgyógyászati Kutatóközpontjának igazgatója. - Ugyanis
akkoriban sem magvakból termesztették a gazdák a datolyapálmát,
hanem akárcsak ma, a nagyon szépen termelő nőnemű növényeket
klónozták.
A datolyát mai tudásunk szerint először az Arab-félszigeten és Mezopotámiában, a mai Irakban termesztették több mint 6000 évvel
ezelőtt, onnan terjedt el az ősi Júdeában és a Földközi-tenger térségében. Különféle betegségek gyógyítására is felhasználták, beleértve a depressziót és a memória romlását.
A híres júdeai datolyát nagyban exportálták erről a vidékről
egészen a muzulmán hódításig, a hetedik század végéig. Az
idősebb Plinius és Hérodotosz is beszámolt a júdeai datolya kiválóságáról és hosszú eltarthatósági idejéről, amelynek révén messzi
vidékekre tudták szállítani.
- Heródes minden évben küldött belőle a római császárnak mondta Sallon.
A térség sok évszázados zűrzavaros hatalmi viszonyai azonban
nem tettek jót a nagy odafigyelést, sok munkát kívánó növényeknek, és a tizenkilencedik századra teljesen eltűntek Izrael földjéről a
datolyaültetvények.
- Hosszú órákat töltöttem a régészeti osztályokon a legjobb magok kiválogatásával. Sokban lukak voltak, ahol rovarok hatoltak be,
mások szétestek, de találtam több teljesen érintetlent, és kiválasztottam a legjobbakat - mesélte el Sallon a Science Advances című
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tudományos lapban publikált tanulmányban leírtakat, hogy miként
keltették életre a régészeti feltárásokon talált magvakat.
Végül hat mag kicsírázott. Az ezeken végzett radiokarbonos
kormeghatározás szerint Hanna és Ádám valamikor az első és a
negyedik század között, Judit és Boáz az i.e. első század közepétől az i.sz. második század közepéig, Uriel és Jónás pedig az
i.sz. első és második század közötti keletkezhetett. A növények
nemét meghatározó genetikai vizsgálat után Éva nevét Ádámra változtatták.
Megállapították, hogy az ősi datolyamagok mintegy harminc
százalékkal nagyobbak a modern, termesztett és vadon növő
datolyapálmák magjainál.
A genetikai elemzésből az is kiderült, hogy minél régebbi volt
egy mag, annál „keletibb” volt, vagyis jobban hasonlított a Perzsa-öböl környékének növényeihez. Ádám és Matuzsálem áll genetikai állományában legközelebb a Perzsa-öböl mai fajtáihoz.
Hanna és Judit a modern iraki datolyákhoz áll közelebb, felmenőiket talán a babiloni fogságból hazatérő zsidók hozták magukkal
az i.e. hatodik század végén. Uriel, Boáz és Jónás viszont inkább az
Egyiptomtól nyugatra eső és a modern marokkói fajtákkal mutat
genetikai rokonságot. A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy őseiket Júdea római megszállása után a római birodalom észak-afrikai
részeiből hozhatták.
-MTI-

Életmód

Magmaxx Gyümölcskristály!

Kik vagyunk és mi a MagMaxx
Gyümölcskristály?
Az emberek évtizedek óta keresik, hogy
mi lehet az egészséges élet titka, hogyan
lehet a mai világban az ásványianyagot és
vitaminszükségletet megfelelő formában
pótolni, amire a rohanó tempó miatt egyre nagyobb szükségünk van. Így voltunk
ezzel magunk is, amíg pár évvel ezelőtt rá
nem találtunk egy megoldásra. Nem gondoljuk, hogy ez lenne az egyetlen megoldás, hiszen annyi kiváló termék létezik a
piacon, de a tapasztalatok azt mutatják,
hogy ez egy rendkívül hatékony és nem
mellesleg nagyon finom módja annak,
hogy magunkat, családunkat illetve bárki
mást, aki fontos számunkra, hozzásegítsük az egészség megőrzéséhez. Csapatunkban van dietetikus, biogazda (Nemes
Mátyás az év biogazdája 2015 címmel
büszkélkedhet), de orvosok, természetgyógyászok is akadnak szép számmal,
akik tudják, mire képesek ezek a készítmények és széleskörben ajánlják is ezeket.

Miért van egyre nagyobb
létjogosultsága ennek
a termékcsaládnak?
Az 1950-esévek óta a gyümölcsökben és
zöldségekben található hatóanyagtartalom
(vitaminok, ásványi-anyagok, enzimek és
minden más...) napjainkra közel a hatodára, egyes esetekben még drasztikusabban
lecsökkent, a termőtalajok kizsigerelése, a
műtrágyázás és a nagyobb terméshozam
érdekében bevetett nagyüzemi eszközök
miatt, nem beszélve a génmódosítás okozta problémákról.
Ennek következtében a szükséges tápanyagok beviteléhez hatszor annyi zöld-

ség- és gyümölcs elfogyasztására lenne
szükségünk. Lássuk be, ez fizikai képtelenség! De van egy jó hírünk! Az általunk használt vegyszermentes alapanyagoknak és a
speciális többlépcsős eljárásoknak köszönhetően termékeinkben a szervezet számára szükséges mennyiségű és minőségű tápanyag vihető be mindez ráadásul
szinergikus összetételben.

Ami nagy különbség!
A szuperkoncentrátumunk készítéséhez csak vegyszermentes gazdálkodásból származó érett, egészséges gyümölcsöket és zöldségeket használunk
fel, és egy olyan kíméletes technológiával dolgozzuk fel, aminek köszönhetően
megmarad a gyümölcsök és zöldségek
eredeti íze és áldásos hatása: a színanyaga, a vitaminok, a makro- és mikroelemek és a biológiailag aktív összetevők
döntő többsége koncentrált formában.
Kereskedelemben kapható sok fajta feldolgozott gyümölcs- és zöldséglevek
és készítmények legnagyobb hátránya,
hogy a legtöbb esetben pasztörizáltak
vagy tartósítószereket, indokolatlanul sok
cukrot vagy édesítőszert tartalmaznak. A
mi termékeink mentesek mindezektől!
Igyekszünk a növényekben lévő különböző beltartalmi összetevőket olyan természetes kötésben megőrizni, ahogy az
a természetben is található, így biztosítva
az egyedülálló jótékony hatást.

2x2 néha több mint gondolnád!
Igen, ezt nevezik szinergiának! A gyümölcskristályról elmondható, hogy nyers,
mikro rostokat tartalmaz és tápegész, ez-
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által tudnak a hasznos vegyületek hatékonyabban felszívódni, a szintetikusakkal
szemben.

Kinek ajánljuk a terméket?
Gyakorlatilag mindenkinek, már fél
éves kortól a legidősebbekig bárki
fogyaszthatja! Aki cukorbetegséggel
küzd, annak az ajánlott napi diétájába
kell beleilleszteni, mivel a gyümölcsök
cukortartalmával számolni kell, vagy aki
valamilyen speciális kezelést kap, annak
is célszerű kikérni a kezelőorvosa véleményét. Jól illeszthető a mindennapjainkba,
hiszen mindig kéznél lehet, instant formája miatt azonnal fogyasztható! Azok is
szívesen fogyasztják, akik egyébként
nem szívesen esznek gyümölcsöt, zöldséget pl. a gyerekek. Sőt, szinte dugdosni
kell előlük.

Legyen részese
Ön is sikerünknek!
Egészen különleges üzleti modellt
alkalmazunk, ahová szeretettel várjuk
a további kedves ügyfeleinket is. Nálunk
bárki jól érezheti magát, legyen az tanácsadó, természetgyógyász, orvos, terapeuta
vagy csak egy lelkes végfelhasználó, aki
ajánlja másoknak a készítményeinket.
Mindenki részesedik a sikereinkből a
számára legmegfelelőbb módon, amit saját maga választhat ki.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését
látogasson el honlapunkra:
magmaxx.hu
vagy ha kérdése van írjon nekünk:
info@mag-maxx.hu

Egészség

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

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

Cran-C-Forte adagolása:

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

Komplex alkalmazás

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

Fűben-fában

Válogat a kendermagban....
Folytassuk cikksorozatunkat egy olyan élelmiszerrel, ami megoldást jelenthetne a gyakori étkezési problémákra. Természetesen ez a növény ismét a KENDER!
Mindenki emlékszik Petőfi versére, ahol az Anyám tyúkja válogat a kendermagban? Ugye! Beugrott!
De ez most nem irodalomóra, tehát folytatom...
Vajon tudják-e, hogy a kendermagban
vannak fehérjék? Mégpedig nem is akármilyenek!
Az emberi szervezet számára a legbarátságosabbak, tehát a legkönnyebben
emészthetők és ráadásul a legközelebb
állnak az emberi fehérjékhez. Vajon tudják-e, hogy egy evőkanálnyi kendermagfehérje /protein/ megfelel egy hatalmas
marhasteak fehérjemennyiségének?

Vegák, vegánok! Itt a megoldás! Az emberi szervezetnek szüksége van fehérjére,
alias proteinekre. A kender a legbarátságosabb megoldás erre!
Hozzáteszem, ez a fehérje fogyasztható
IBS és CHRON problémával küzdők esetében is.
Népbetegségnek számít (a teljesség igénye nélkül) a cöliákia, a nem cöliákiás lisztérzékenység és a búzafehérje intolerancia. Bélbaktériumaink, mármint a velünk
szimbiózisban élő „jó” bacik, előszeretettel
táplálkoznak a kenderfehérjével. Fermentációs eljárással a kenderfehérje teljesen
vissza tudná állítani a bélflóra egyensúlyát. Mellette a kender olaja begyógyítja
a sérült bélfalat.
Mellékesen megjegyzem, a kender nem
csodaszer. Nekünk is tennünk kell a cél
érdekében! Teljes életmódváltás, ami magával hozza a gluténes ételek elhagyását
is. Nincs többet gyorsbüfé, nincs többet

teste ezt a „nem tolerálást” és mikor fárad ki
valamelyik mirigy- vagy hormonrendszere,
ez egyénfüggő.
De van megoldás! Ha annyira szeretjük
a tejtermékeket, készíthetünk magunknak
kendermagból tejet, kefirt, joghurtot, és túrót is! Alternatíva lehet a boltokban kapható szója, rizs, vagy kókusztermékek mellett.
Sőt! Mint említettem, a kender áll a legközelebb az emberi szervezethez, a kender az
a növény, amelyik leghamarabb beépül a
CB1 és CB2 receptorokba.
Kendermagtejet készíthetünk áztatással,
vagy fermentálással is.
gyrospogácsa, péksütik, stb…
A következő nagy mumus lett a laktóz- és kazein-érzékenység, tejallergia.
Egyszerűen az ember szervezete nem arra
van kitalálva, hogy más élőlények tejét
elfogyassza. Nem vagyok vegán, sem környezetvédő hiperaktivista, csak józan gondolkodással nézzük meg, mit tanultunk
biológiából. Van a kisboci, vagy bármely
más emlősállat csemetéje. Fajtól függően csak annyi ideig tudják megemészteni
az anyatejet, amíg a fajhoz tartozó élelmet meg nem tudja enni. Tehát pld. egy
kismalac csak 6 hétig tudja a mama tejét
megemészteni, addig termel a szervezete
tejbontó enzimeket. Nincs ez másképp a
farkasoknál, cicáknál, borjúnál, csak az időintervallum változó. Az emberi gyermeknél
ez maximum 4 év! Addig tudja a csecsemő
az anyatejet megemészteni. De ez is anya
és gyermeke kérdése, van, aki csak fél évig,
van, aki csak 2 évig képes erre.
Tehát felnőttkorban - de ne is ugorjuk
ekkorát –, már iskolás korban sem képes
az ember a tejet megemészteni, mert
azokat az enzimeket, amik a tej feldolgozásához szükségesek, a szervezete már
nem termeli. És itt most az ANYAtejről beszélünk, nem más élőlény tejéről!
Tehát kialakul egy intolerancia, ami azt
jelenti, hogy a szervezet nem tolerálja a tejtermékeket. Az, hogy kinek meddig bírja a
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A kendertej laktat, csökkenti az éhségrohamot. A kendermag bármikor fogyasztható, akár nasinak is, pld. szotyi helyett…
9 esszenciális aminosavat tartalmaz, teljes
értékű fehérjeforrás. Mint említettem, egy
kanálnyi kendermag fedezi az egész napi
fehérjeigényt! Kiváló magnézium, arginin
és vas forrás. Nyugtatja az izmokat és az
idegrendszert. A krónikus fáradékonyság
jele lehet a vashiány is, főleg a tavasz közeledtével!

KENDERMAGTEJ
HOZZÁVALÓK:
1.5 l szűrt víz
150g „Detkikender” kendermag
1 csipet só
Az összetevőket rakjuk egy turmixgépbe és alaposan turmixoljuk össze. Szűrni
nem érdemes, mert azzal is pocsékolunk!
Amennyiben hántolatlan kendermagot
használunk, rostban dúsabb léhez jutunk.
Egészségünkre!

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

Életmód

Miért és hogyan méregtelenítsünk
Szervezetünkbe naponta nagy
mennyiségű káros anyag kerül be
a táplálékkal, a vízzel, a levegővel
és a gyógyszerekkel. Ezek egy része kiürül, de a többi megmarad a
szervezetben. A káros anyagok lerakódnak a szervek sejtjeiben, ami
később hatással van az egészségre.

A méregtelenítés a szervezet belső tisztítása, megszabadítása a káros mérgező
anyagoktól, amelyek a tüdő, a máj, a vese, a
bőr és az emésztőrendszer közreműködésével távoznak a szervezetből. Legfontosabb
méregtelenítő szervünk a máj. A máj több
mint ötszáz anyagcsere-folyamatot bonyolít
le. Kiszűri a vérből a mérgező anyagokat, ellenőrzi a vércukorszintet, részt vesz a cukrok,
a fehérjék és zsírok anyagcseréjében, enzimeket és epeváladékot termel. A vastagbél feladata az, hogy eltávolítsa testünkből a mérgező, erjedő és rothadó hulladékanyagokat.
Ezek olyan táplálékból származnak, amelyek
sok zsírt, cukrot és kevés rostot tartalmaznak.
Problémát okozhatnak az antibiotikumok is,
mert hatással vannak a normális bélflórára és
csökkentik a szervezet ellenálló képességét.
Ennek következménye a felfúvódás, a fáradtságérzet, az ellenálló képesség csökkenése, a bélirritáció, az allergiák különféle fajtái, a gyulladások, pattanások és sok
más betegség is.
Méregteleníthetünk megfelelően kialakított étrenddel, az ivási rend betartásával és
hatékony étrend-kiegészítőkkel – az aloe
vera egyértelműen a legkomplexebb méregtelenítő készítmények közé tartozik.
Az emésztőrendszer általános harmonizálása érhető el vele. A máj méregtelenítésén
kívül magába szívja és eltávolítja a vastagbélben található nemkívánatos anyagokat. Itt ki
kell hangsúlyoznunk, hogy a piacon többféle
aloe verát gyártó cég van jelen, amelyek termékei minőségben, de főleg hatékonyságban különböznek egymástól. A termékek
megkülönböztetésére a különféle normák,
tanúsítványok és díjak szolgálnak. A legfontosabb norma – a nyersanyag szárazanyagtartalmában a poliszacharidok aránya nem
kevesebb mint 10%. Az AloeVera FORTE
megfelel ennek a követelménynek.

A poliszacharidok támogatják a legyengült immunrendszer normál működését és
egyben a legkevésbé stabil összetevők közé
tartoznak az aloe vera feldolgozásával előállított késztermékben. A poliszacharidok
magas tartalma a késztermékben azt is garantálja, hogy a friss növényhez hasonlóan a
termék a többi hatóanyagot is tartalmazza.
Az aloe vera levelek nem tökéletes feldolgozása és a nem megfelelő technológiai
eljárás során az aloe vera leve tartalmazhat
hashajtó anyagokat – aloint és emodint. Az
aloin nagy adagokban erős hashajtóként
hat és a kismedencei szervek vérbőséget
okozhatja. Kis adagokban viszont pozitív
hatású, pl. krónikus székrekedés esetén.
A Barny´s ALOE vera FORTE válogatott
növényrészekből készül, a levelek belső
folyadékából, az un. gélből, ezért már az
egyedülálló Qmatrix® feldolgozási folyamatnak köszönhetően magasan teljesíti ezt
az egészségügyi előírást, akár hosszú távú
fogyasztásra is alkalmas.
Ing. Alena Agoštonová Mydlová
táplálkozási szaktanácsadó

AloeVera FORTE

A Barny´s ALOE vera FORTE termék növényi eredetű étrend-kiegészítő, mely szabadalmaztatott, magas minőségű, 100 %-os
aloe gélt – ACTIValoe® – tartalmaz, melyet az
ökológiai termesztésű Aloe barbadensis Mill.
leveleiből nyernek.
Az aloe vera minőségét elsősorban a fon-
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tos poliszacharidok jelenléte biztosítja. A
Barny´s ALOE vera FORTE termék standardizált aloe vera kivonat, melynek poliszacharid
tartalma eléri a súlytömeg szerinti 10 %-ot is,
a Qmatrix® szabadalmaztatott gyártási technológiának köszönhetően. Ezért elegendő
naponta 15 ml-t fogyasztani.
A Barny’s ALOE vera FORTE termék fő
élettani hatással bíró összetevője, az aloe
vera támogatja:
• Az emésztő- és bélrendszert - segíti
az emésztést és hozzájárul a belek normális
működésének fenntartásához; az egészséges életmód részeként hozzájárul a normális
vércukorszint fenntartásához.
• Az immunrendszert - hozzájárul az immunrendszer normális működéséhez; antioxidáns tulajdonságai révén véd a szabad
gyökök ellen.
• A bőrt - hozzájárul a bőr egészségének
megőrzéséhez.
Az ACTIValoe® minőségi nyersanyagot
több mint 700 élenjáró gyógyszerészeti, élelmiszeripari és kozmetikai vállalat használja,
30 országban szerte a világon.
A Barny´s ALOE vera FORTE termék nincs
mesterségesen sűrítve.

Keresse a gyógyszertárakban
és a HerbaHáz áruházban.
Weboldal: www.barnys.co.hu
E-mail: info@barnys.co.hu
Facebook: Barny´s HU
Instagram: barnys_hungary

Novella

Barompiac és a köszörűs
Rezgett a levegő a határban, pedig a
nap még fel se ért a kútgém ostoros
végére. A marhák is abbahagyták a
legelést; – majd délután, mikor már
nem égeti a nyelvüket a fű. A zsellérek azért szaporán rakták a kazlat
minél magasabbra, hogy végre lefekhessenek az árnyékába. Megtehetik, mert ilyenkor még a vadállat
Bogár János se jön határszemlére; ha csak valami fehérnépet meg nem
kíván magának.
Mesélték a népek, hogy a kislegény
még cifra kocsis korában szokott
rá a pendelygyűrésre. Hiszen a néhai Lamotte grófnő tanítgatta. Aztán a sok semmittevéstől elhízott
az özvegy, ezért fogyókúrára ment
a biharpusztai birtokára. Sikerrel,
mert nem sokra rá, soványan jött
vissza. De szegényt hamarosan elvitte az 1812-es kolerajárvány, a fél
faluval együtt.

Időközben delelőre ért a nap, és pihent
egy szusszantásnyit, mert magas volt
odáig. A parasztok is elterültek a magukrakta árnyékban.
A szerelmeseket senki sem kereste. Hiszen Búzás Rózsa szárazlázzal fekszik odahaza, Gombkötő Jani meg az áztatóban
forgatja a kendert. Majdnem így is volt.
Csak éppen Rózsa nem volt beteg, és nem
volt otthon, hanem éppen egymásnak
örültek a kenderhalmon. Később, mikor
megpihentek, Rózsa tétován belesúgott
valamit a legény fülébe. Janinak erre elállt
a lélegzete és egy darabig csak makogni
tudott. Aztán, ahogy levegőt kapott, boldogan felordított, hogy alattuk az áztatásra
váró kender közt beledermedt a pócegér.
A lány csak bólogatott, mert a legény már

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
tizedszer kérdezte, hogy igaz-e? – Ilyet is
csak férfi kérdezhet. Egy nő megérzi; pláne, ha a szíve alatt a baba egy rúgással
figyelmezteti rá, ha elfelejtené.
– Kár hogy nem élhette meg az anyám
–, felhősödött el egy pillanatra a legény
homloka.
– Na, de hagyjuk ezt – derült jókedvre
Jani arca, és egy nagyot cuppantott Rózsa nyakára.
– Holnap megyek Königstein úrhoz.
Bejelentem, hogy megesküszünk. Ben-
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ce öcsém a nyáron úgyis inasnak megy
Gajzágó Samuhoz, Szépvízre. Nála kitanulja a marhakereskedést. De először jó
köszörűst nevel belőle.
– Ez hogy vág össze? – kapta fel Rózsa
a fejét.
– Úgy, hogy mint vándorköszörűs, nyitva tartja szemét, fülét, és ügyesen beszél
a kuncsaftokkal. Időre kikémleli, hogy
azon a vidéken, mennyiért vesztegeti
majd a gulyát a tiszttartó. Miheztartás
végett; –, hogyha majd vásárolni megy a

Novella
csíki kereskedő… – Éppen itt tartott, mikor megállt benne az ütő. Mint a végzet,
robogott feléjük a kasznár hintaja. Már
meglátta őket. Jani még magára rántotta
a gatyáját, és megkötötte a madzagot, de
Rózsa csak mélyebbre fúrta magát a kévék
közé, mert hirtelenjében nem lelte a pendelyét. Mióta az a kender alá csúszott, boldogan hentergett rajta a pócegér. Gombkötő
dobogó szívvel a kenderkupac elé állt, de
nem magát féltette. Csak nézte a vörös fejű
Bogár Jánost, ahogy ostorát markolva közeledett.
Érthető, hogy dühös volt a hajcsár, mert
már rég kívánta Rózsát. Igaz, arra csak a
reggeli melegben jött rá. Az elébb a cselédházban is kereste, hiszen az ágyat nyomja,
ahogyan hallotta. Persze, hogy majd megőrült, mikor csak a macska dorombolt a lány
helyén.
– Takarodj paraszt! – ordította, ahogy Jani
elé ért, és az arcába vágott az ostornyéllel.
Persze, hogy a legény rögtön visszaütött.
Erre a kasznár felbődült, mint egy vadkan:
– Ezért megdöglesz! – kést rántott, s szúrásra lendült a karja.
A ló közömbösen álldogált a hintó előtt.
Még a bőr sem rebbent a hátán, mikor a
gazdája felsikoltott, mint akit szíven szúrtak.
Pedig ez történt. Ahogy előrelendült a késsel, Jani, mint a villám, megragadta a kasznár markát és csak hagyta, hogy az egyensúlyát vesztett test, a saját visszafordított
pengéjébe zuhanjon. - Így végezte Bogár
János az életét, akit még a nagykedvű grófnő emelt maga elé parádés kocsisnak.
- Az isten is ló mögé teremtette, - gondolta akkor a grófnő, mikor meglátta a patakban az izmos kis pucér kamaszt. Egyébként
azelőtt is özvegyként élt, mert a nyolcvanéves Lamotte gróf nem zaklatta. Inkább Napóleonhoz pártolt, mert az öreg hugenotta
lojális maradt; - hiába éltek már kétszáz éve
Erdélyben. Mikor elárulták, és jöttek érte a
poroszlók, fejbe lőtte magát. Vagyonát meg
elkobozta a császár. A birtokot az emberséges Königstein gróf vette bérbe ötven évre.
Megengedte az özvegy grófnőnek, hogy
haláláig maradhat. Igaz, szegény csak pár
hétig élt az engedéllyel…
Azóta sok víz lefolyt a Maroson, míg a kislegényből szíven szúrt, öreg-kasznár lett.
A ló éppen az elmúlásról és az élet hiábavalóságáról elmélkedett, mikor nagy
hirtelen Gombkötő pattant a bakra, és faron verte a gyeplővéggel. Erre megugrott a
vérig sértett herélt, és meg se álltak hazáig.
Az udvarban Jani a diófához kötötte a lovat

az árnyékba, közel a vályúhoz. A vén paripa
erre engedett; nem volt haragtartó. Aztán
Gombkötő tisztát rántott és az öccse után
sietett a vásárba. Rózsára gondolt. Még jó,
hogy ő mindent látott. Kérte, hogy szaladjon Gábor atyához, és mesélje el, hogy történt a balesetet. Hiszen a lány látta, hogy ő
vétlen ölt.
Éppen elült a harangszó a piactér felett,
mikor a kocsma udvarában rázendített a
banda. A bajszos őrmester akkorát kurjantott a földbe szúrt sasos zászló mellől, hogy
belerezegtek a templomban a Mária ablakok. Aztán a kocsmáros ordította, hogy:
- ingyen a bor! –, mert azt az őrmester elfelejtette kihirdetni. A kontót meg úgyis
a kommendatúra fizeti, mint az egy-két
mundérba bújtatott fehérnépet is, akik a
napidíjért vidáman ringatták a ringatnivalót. Persze, hogy a parasztlegények is megéljeneztek a vendéglőst. Megállás nélkül
ürültek a kupák, s már egy-két kótyagos
legény forgott is a katonaruhás menyecskékkel. Persze a pár parasztkobakon már
csákó billegett.
Bence messzire elkerülte a zajos kocsmaudvart. Inkább a barompiac felé került
a mesteremberek utcája felé. A várakozó
nyájaknál azért megállt. Szerette a barmo-
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kat. Itt még gazdát cseréltek Gyergyó, Csík
és Moldova vidékéről az erre hajtott kövér
csordák, majd innen mentek tovább sorsuk
szerint Pestre, Bécsbe, vagy Majlandba. Hirtelen Bence nekiiramodott Gajzágó Samu
bódéja felé, mert felhallatszott a köszörűhöz ért bádog sivalkodása. Azt jelezte, hogy
jöhetnek baltát, kést élezni.
- Jöttek is! Ahogy befutott a kislegény,
rögtön Emma néni helyére állt. Megörült
Samu öreganyja, mert rögtön leülhetett
a sámlira. Eddig ő tekerte a köszörűkövet,
de úgy, hogy közben a hajtókarba kapaszkodott, hogy el ne essen; - de sajnos, köszvényre ezt a mozgást javasolta neki a kenőasszony.
Gajzágó fel sem emelte fejét, mikor a kő
őrült forgásba váltott. Csak jóval később pillantott fel Bencére.
– Te vagy az? Azt hittem, hogy a mama
teker ilyen lassan –, de azért somolyogva a gyerekre kacsintott. Aztán már csak
dolgoztak szünet nélkül, míg elfogytak a
kuncsaftok, és végre az utolsó szekercével is hazanyargalt a mészáros inas. Most,
hogy elpihent a fenőkő, már Gajzágóhoz
is elért a zenebona hangja a kocsma felől.
- Már megint verbuválnak - köpött egyet,
és meghúzta a borosüveget, amit Emma

Érdekes
mama nyomott a kezébe, és a gyerekhez
fordult.
- Aztán mikor jön a bátyád?
- Este, ha bevégzett a kender – válaszolta,
de megállt benne az ütő, mert ott termett
Jani, tiszta gatyában. Gajzágó Samu is meglepődött, de nem mutatta. Elküldte Bencét
Armida nénivel paszományért, és aztán jó
darabig csak a legény tragédiáját hallgatta.
Nem szólt közbe, csak mikor Jani befejezte,
megkérdezte:
- Otthonról egyenesen ide jöttél?
- Nem. Megálltam még inni a kocsmába,
ahol verbuválnak; - hogy emlékezzenek
rám, ha kerestetne Königstein báró.
Gajzágó csak hümmögött, és mikor
Emma néni megtért a gyerekkel, átment a
komájához a barompiacra, Nemova baromkupechez. Kétfertálynyira, már derűs képpel nyugtatta Janit, hogy hamarosan érte
jön a komája; aztán irány Moldva. Gombkötő nem szólt, csak átölelte az aranyszívű
gulya-fürkészt. Bence megnyugodott a

nagy ijedségre, mert féltette bátyját. Érezte,
hogy neki meg jó helye lesz Gajzágó bácsinál. Armida mama éppen kenyeret rakott az
asztalra, mikor, mint egy jelenés, csendesen
Gábor atya lépett a bódéba. Rózsa is vele
volt. A pap nyugtatólag felemelte a kezét, s
leült a székre, amit Bence tolt elé.
– Jani, nincs sok időm, mert haldoklóhoz
hívtak; - beszéltem Königstein gróffal. Nem
kerestet, mert hitt nekem, hogy véletlen
történt a szerencsétlenség. De javasolja,
hogy jobb, ha pár évig nem mutatkozol errefelé. Gajzágó úr meg magával viszi Rózsát,
mert úgysem lenne maradása a faluban, azt
te is jól tudod; - nézett komolyan a legény
szemébe. Gombkötő elpirult, de nem hajtotta le a fejét. Érezte, hogy valami végzeteset mond még a pap, amit nem akar meghallani, de megkeményítette a szívét. Gábor
atya folytatta:
- Emondom, mert nincs más választásom.
Gombkötőné annak idején halott csecsemőt szült. Szegény, majd beleőrült a fájda-

lomba. Két nappal később, mikor grófnő
maga is világra hozta Biharpusztán a nem
kívánt babát, odaadta az asszonynak vigasztalásul; - na meg azért, hogy ne legyen
nyoma a szégyenének. Te voltál az a csecsemő, fiam. Itt a keresztleveled, amit Lamotte
asszony átadott nekem a halála előtt. Titkát
sose mondta el senkinek. Gombkötőné is
meghalt huszonkettőben, Bence születése után. Mért mondtam volna el neked?
Nem változott volna semmi. Ez meg itt az
örökséged. Nálam volt letétben – evvel egy
bőrtárcát és egy pénzzel tömött bőrzacskót
nyomott Jani kezébe.
- De hiszen a grófnőnek semmije sem
volt!
Az igaz, nem is tőle van; hanem Bogár Jánostól. - Az apádtól. Én őriztem neki az aranyat, mert félt, hogy kirabolják, hiszen állandóan úton volt. Egyébként, ő azt sem tudta,
hogy létezel. - Evvel kiitta a pohár bort, amit
Emma néni nyomott a kezébe, majd egy „Isten velük”-kel, kilépett a sötétbe.
Kisslaki László

Tényleg káros szalonna? Ezt 5 pontban cáfoljuk!
Számos mítosz létezik a szalonna fogyasztásával kapcsolatban. Azok, akik
hisznek ezekben, ha nem is zárják ki teljesen az étrendjükből, de jelentősen
korlátozzák annak mennyiségét. Tisztázni kellene ezeket a kérdéseket, és akkor megdőlne a szalonnával kapcsolatos, széles körben elterjedt pár mítosz.

1. A szalonna - színtiszta zsír

Igen, természetesen zsír. De enélkül az
anyag nélkül nem mehetne végbe egyetlen immunrendszeri folyamat sem a szervezetben. Ezen felül zsírra van szükség a
koleszterin feldolgozásához is.

2. A szalonna nem egyéb, mint
puszta koleszterin

Mint minden más állati eredetű termék,
a szalonna is tartalmaz koleszterint. Ez az
összetevő pedig egyáltalán nem ismeretlen az emberi szervezet számára. Fontos
funkciókkal rendelkezik, például részt vesz
a vérképzésben, és a sejthártya felépítésében is fontos szerepe van.
A közhiedelemmel ellentétben, a szalonnában található koleszterin szintje nem
olyan magas. Összehasonlításként: 100 g
szalonna 70-100 mg koleszterint tartalmaz,
míg ugyanennyi borjúmáj 240-400 mg-ot.
Természetesen csak a friss szalonna előnyeiről beszélünk, semmilyen füstölt hús
nem tartozik ebbe a kategóriába.

3. A szalonna hizlal

A szalonna esetében, és minden más
élelmiszer esetében is számít a mérték.
Kalóriaértéke egyértelmű: 770 kcal 100
grammban. Azonban a szalonna azok
közé az ételek közé tartozik, amelyeknek
a kalóriatartalma hosszabb ideig kitart,
gyorsan felszívódik és lebomlik, de hos�szú távú teltségérzetet biztosít.
A napi fogyasztás értéke ne haladja
meg a 20-80 grammot, az aktivitás mértékének függvényében. Gondolj az energiamérlegre: a fogyás szempontjából nem
maga az élelmiszer számít, hanem annak
mennyisége.

4. Nem szabad kenyeret enni
szalonnával

A szalonna és a rozskenyér egymásnak
lettek teremtve! Együttesen jótékony hatással vannak az emésztésre. Egy szelet
friss szalonna egy kis fokhagymával vagy
lilahagymával egy szelet kenyéren az influenza megelőzésének kiváló és ízletes
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módja. Természetesen ezt a finomságot
nem este kell fogyasztani, vacsorára válassz inkább valami könnyebbet.

5. Nem ajánlott az ételeket
szalonna zsírjában sütni

Az angliai Montfort Egyetem tudósai
a legújabb kutatások alapján azt állítják,
hogy a szalonna, a disznózsír sokkal biztonságosabb a főzéshez, mint a növényi
olajok. Az olíva- kukorica- és napraforgóolajok előnyei nyilvánvalóak, de csak akkor, ha nyers formában használjuk ezeket.

Bio-logikus

Bemutatjuk az ÉV BIOTERMÉKE 2019 győzteseit
A termékverseny a hazai előállítású, feldolgozott biotermékek megmérettetése. Először 1996-ban hirdette meg a Magyar Biokultúra Szövetség elődje. Idén nemcsak az ökológiai előállítás volt a beugró, hanem az is, hogy az alapanyagok legalább 60 %-a magyarországi gazdaságból származzon. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindkét díjazott
termék kizárólag hazai alapanyagból készül.
Szakmai és közönségdíjra lehetett nevezni.
A szakmai bírálatra a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület szakembereit
Magyar Biokultúra Szövetség
kértük fel. Szigorúan ellenőrizték, hogy a csomagoláson feltüntetett információk megfelelnek-e az előírásoknak. Ezt követte a termék érzékszervi bírálata: színe, állaga, illata, 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
íze. A szakmai zsűri a fenti szempontok alapján a Peiba Kft. bio tökmag olaját ítélte a
www.facebook.com/
legjobbnak.
A közönségdíjra a Biokultúra Ökopiac vásárlói szavazhattak egy szép napsütéses késő
BiokulturaSzovetseg
őszi szombaton. A nevezők kóstoltatás mellett élő szóban mutatták be termékeiket. Itt a
biokultura@biokultura.org
legtöbb szavazatot Zabodál Imre Mandulateje kapta.
www.biokultura.org

BIO tökmagolaj – az Év Bioterméke 2019 szakmai díjasa
Gyártó: Peiba Kft.

Miből és hogyan készül?
A héjnélküli tökmag hazai termeltetésével, kereskedelmével már 30 éve foglalkozunk, nemesvámosi
olajsajtolónkat 2012-ben építettük. Tökmagolajunkat gondosan válogatott szemekből készítjük, a hagyományokat tisztelve, szerető odafigyeléssel. A tisztított héjnélküli tökmagot megdaráljuk, vízzel és
adalékanyag-mentes sóval átgyúrjuk, majd folyamatos kevergetés mellett a tűz erejével feltárjuk a
magban rejlő olajat, amit a préseléssel végleg elválasztunk a fehérjétől. Olajunkat néhány napig pihenni hagyjuk, majd palackozzuk. Minden művelet, minden mozzanat arról szól, hogy az olajban a
harmonikus ízek megjelenése mellett megmaradjon a tökmag természetes ereje.
Mihez ajánljuk?
Tökmagolajunkat ajánljuk krémlevesekhez, salátákhoz, főtt krumplihoz és pirítóshoz egyaránt,
valamint mindenkit arra biztatunk, hogy bátran kísérletezzen, hiszen bársonyos íze sok és sokféle
étellel lehet barátságban. Első kísérletként érdemes például vanília nyalattal is megkóstolni.
Hol vásárolható meg?
Rendelhető: rendeles@pepopapa.com

Mandulatej – az Év Bioterméke 2019 közönségdíjasa
Gyártó: Zabodál Imre

Miből és hogyan készül?
A mandulatejet minden héten frissen készítjük, 10 dkg mandulát használunk egy liter tej készítéséhez. A ledarált mandulából először vajat készítünk, vízzel keverjük, homogenizáljuk. Pasztőrözéssel tartósítjuk, de így is kb. egy hét alatt el kell fogyasztani.
Mihez ajánljuk?
Kiváló és ízletes helyettesítője a tehéntejnek, bármibe használható, amibe egyébként tehéntejet tennénk, pl. kakaó, puding, madártej, főzelékek. Természetesen glutén- és laktózmentes.
Hol vásárolható meg?
Kizárólag a Biokultúra Ökopiacon (1124 Bp. Csörsz u. 18.) Zabodál Imre standján, szombatonként.
A rendelésre félretett üvegeken felül csak korlátozott mennyiségben tudjuk az igényeket kielégíteni,
ezért ha nincs megrendelve, kérjük, ne hagyják a nyitvatartás végére a vásárlást!
Rendelhető a +36 70 638 1793 telefonszámon
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Egészség

Mi az egészség? Hogyan tartható fenn?
- Hogy vagy? -kérded
minden nap többször.
- Jól! – jön az automatikus válasz.
Persze nem mindig. Sőt!
Annyian megfogalmazták már,
hogy mi az egészség!
Szerintem a testünk,
a lelkünk és az energiatestünk
egysége, harmóniája alkotja
azt az állapotot, amikor úgy
mondhatjuk, egészségesek,
boldogok, kiegyensúlyozottak
vagyunk.
De mégis miért bomlik meg annyiszor
ez a hármasság, és vajon mit tehetünk
azért, hogy a rendet, azaz az egészséget
helyreállítsuk?
Röviden összefoglalom, hogy mit értek
én a gyógyítás alatt. Talán kemény leszek
azzal, ha azt állítom, hogy az orvos nem is
gyógyít, legfeljebb eszközt, lehetőséget nyújt a paciensnek, hogy önmagát
meggyógyítsa.

De mégis hogyan?
1. Lelki egészség megteremtése
2. Belső energiáink egyensúlyba hozása 3. Testünk, fizikai lényünk ápolása

test könnyebben betegszik meg. Ennek
rendbetételéhez az Omega 3 olaj tud sok
mindenben hozzájárulni. (Következő cikkemben írok róla.)

Az 1.-2. ponttal hely szűke miatt most
nem foglalkozom, de a 3. pont legalább
ugyanolyan fontos. Ebbe a hármasba
ugyanis bármely ponton beavatkozva
a másik kettőre is hatok. Ismerjük ugye
mindannyian, hogy a gyász, a veszteség
rövid úton testi betegségekhez vezet?

A sejtek belső működését a különböző vitaminok és mikroelemek, valamint ionok tartják fitten, vagyis ezek
bevitele hatalmasat lendít az immunrendszer működésén, az idegrendszer
épségén és minden máson. Ha bármiből
hiány lép fel, akkor az fogja meghatározni, mint a leggyengébb láncszem a sejtek
elégtelen teljesítményét.

A TEST egészsége:
Ahhoz, hogy a testünk harmóniába kerülhessen, először is a sejtjeinkkel kell foglalkoznunk.
A sejtmembrán ugyanis az, ami minden
egyes fehérjét, cukrot, vagy zsírmolekulát,
oxigént, ionokat ki-be ereszt a két oldal
között. Ha ez a fal gyenge, akkor az
egész test elgyengül, a sejtanyagcsere folyamatok elégtelenek lesznek. A

A következő fontos dolog a sejtek
közötti kommunikáció megfelelő támogatása, melynek egyik legfontosabb szereplői az endokannabinoidok,
melyet külső forrásból is segíthetünk a
CBD olaj segítségével. Ha sejtjeink kommunikációja megfelelő, akkor a testünk
integritása, belső és külső ellenség elleni
reakciója, idegrendszerünk, hormonjaink
működése lesz szabályosabb. A vérnyo-
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másunk, vércukrunk, kedvünk, szexualitásunk, immunitásunk, egyszerűen minden
jobban fog működni bennünk.
Ezen felül az izomzatunkat mozgással, a beleinket és a bennük élő, számunkra oly fontos mikrobiomot (jó baktériumok milliárdjai) a magas rosttartalmú,
alacsony szénhidrát-, glutén- és tejcukor tartalmú ételekkel tudjuk jó állapotban tartani.
Ha minderről gondoskodna mindenki,
akkor egy sokkal egészségesebb, jobb világban élhetnénk!
Ha a témáról többet szeretne tudni, látogasson el oldalamra, nézze meg az ott
található videó anyagot, vagy írjon!

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

Egészség

Még nincs vége a télnek,
vigyázzon egészségére!
Nincs annál nagyobb kincs, mint
a természetet járva, az üdítően
ropogós levegőt beszívva,
felfedezni a különböző fákat,
virágokat, növényeket. Egyszerre
sport és kikapcsolódás ez, amely az
egészségre is rendkívül jó hatással
van. Különösen, ha érdeklődünk
a gyógynövények iránt, tudjuk,
hogy melyiket hol találjuk és melyik
mire való. Nagyszerű program ez
kora tavasztól késő őszig, minden
korosztály számára.
A jó időre azonban még várni kell és
a hideg hónapokban sajnos nem lehet
ezekhez az áldásos hatású növényekhez
frissen hozzájutni. A szervezetnek viszont
éppen ebben az időszakban van a leginkább szüksége a védelemre! A nyirkos,
hűvös időjárás, a kevés napfény és a sok,
négy fal között töltött idő melegágya a
járványoknak, és gyenge immunrendszert
eredményez.

Nem szabad megvárni, míg lebetegszik
az ember, hiszen ahogyan a mondás is
tartja, jobb megelőzni, mint gyógyítani!
A gyógynövények koncentrált, védelmező hatását pedig szerencsére magunkhoz
vehetjük nap mint nap, az Eredeti Maria
Treben Alkoholmentes Svédkeserűnek
köszönhetően.

tásával történik. Óriási előnye ennek a
svédkeserűnek, hogy egy különleges gyártási technológiának köszönhetően az alkohol utólagos kivonásával szinte bármely
korosztály használhatja. Gyermekeknek 1
éves kortól ajánlatos fogyasztani, reggel és
este egy fél kávéskanállal, némi vízzel vagy
teával hígítva.

Maria Treben egy súlyos
betegségből épült fel,
hála a Svédkeserűnek

„A svédcsepp felélénkíti a lelkierőt
és megerősíti az életerőt, amelyre
a mai korunkban oly égetően
szükségünk van. Őrizze meg ezáltal
a csodálatos elixír által egészségét,
munkaerejét, örömét hivatásában a
családja és embertársai javára.”
Maria Treben

Treben asszony, miután a Svédkeserűnek
köszönhetően felgyógyult súlyos betegségéből, a tinktúra legnagyobb úttörőjévé
vált. A Régi kézirat receptjén folyamatosan
dolgozott, tökéletesítette és fejlesztette,
hogy a mai kor elvárásainak megfelelően is
forgalmazható legyen.
Az „original nach Maria Treben” termékcsalád egyik legkivételesebb terméke
a 100%-ban alkoholmentesen előállított
svédkeserű, amely szintén Maria Treben
receptjét alapul véve kerül gyártásra. Természetesen az alkoholmentes svédkeserű
gyártása is a megszokott, hagyományos
módon, a hozzávalók alkoholos ázta-
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A Maria Treben termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

Forgácsok
„A szférák zenéje: a gömbhéjak
forgásából születő csodás,
földöntúli összhangzat, amit
csak Isten hallhat”

Forgácsok...

Szférák zenéje
és a fény hangjai
A fény hangjaival kapcsolatos gondolatokat egy 1880-ban tartott előadás indította el. A hangok láthatóvá tétele volt az
a gondolat, mely számtalan kísérletezés
után nagyon érdekes és kézzelfogható
eredményeket hozott. A gondolat Alexander Graham Bell apjától származik, aki a
siketeken akart segíteni, azzal hogy a hangot láthatóvá teszik. (Bár a telefont Bell nevéhez kötik, ma már hivatalosan is tudjuk,
hogy nem őt illeti meg ennek a találmánynak a joga.)
A készülék a napfényt használta fel, amit
egy vékony, tükröződő fémlemezre irányítottak, a lemez másik oldalán elhelyezett
tölcséren keresztül pedig hangrezgéseket
sugároztak a lemezre. A lemez rezgéseit
egy távoli pontra vetítették, ami egy parabolatükör volt. A parabolatükör fókuszába
egy fényérzékeny szelén rudat helyeztek,
amiről a közvetített hang levehetővé vált.
A szabadtéri napfény azonban nem bizonyult megfelelő vivőnek, és a két pont

nemes fából...
közötti láthatóságot sem lehetett folyamatosan biztosítani. A téma így lassan
feledésbe merült, megmaradt azonban a
fotoakusztikus téma felhasználásának későbbi lehetősége.
A Bell kísérleteit követően, csak 1938ban foglalkoztak a témával, amikor egy
szovjet akadémikus (M. L. Viengerov)
gázmintákat vizsgálva, a fotoakusztikus
jel nagyságából próbálta megállapítani a
gáz koncentrációját. Így született meg a

fotoakusztikus spektográfia. A Bell Laboratórium munkatársai, 1980-as években
hatalmas lépést tettek a fejlesztésben, és
elérték azt, hogy 1000-szer kisebb tömeget is ki tudtak mutatni a hagyományos
spektroszkópokhoz képest.
A módszer orvosi alkalmazását is hamarosan kidolgozták, mert a vizsgálatokat
vágás, szúrás, nélkül is el lehet végezni.
Ugyanígy alkalmas a módszer a kilélegzett levegő összetételének vizsgálatára
is. Valós idejű és fertőzésmentes vizsgálatot tesz lehetővé. A fejlesztési irányok pl.
a vércukorszint ilyen jellegű mérését is
célba vették. Számtalan új eszköz fejlesztése, és sok különleges megoldás rejlik a
fotoakusztikus jelenség gyakorlati alkalmazásában.
A fotoakusztikus jelenség különös esetét tapasztalhatjuk meg a sarki fénynél.
A belépő anyagrészek ionizálják a levegő
összetevőit, és így különböző színek keletkeznek. Pl. az oxigénre a vörös és a zöld, a
nitrogénre pedig a kék és az ibolya színek
a jellemzőek. Az északi népek legendáiban
olyan ismereteket találunk, melyek szerint
az északi fényt gyakran hangjelenség is
kíséri. Ezt azonban csak a múlt században
sikerült mérésekkel kimutatni. A terület
feltérképezésében az űrutazás is jelentős
szerepet kapott. Az érdeklődő a témáról
az interneten számtalan linket találhat.
Forrás: Dr.Madarász László A fény hangjai

Erdei István
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Életmód

Miért öregszünk
és miért betegszünk meg?
Életfolyamataink (légzés, energiatermelés) melléktermékeként folyamatosan termelődnek toxikus anyagok
a szervezetünkben. Ilyenek a szabadgyököknek nevezett atomok, molekula részek is, melyek rövid életük
során az avasodáshoz hasonló károsodást idéznek elő. Oxidálják sejthártyáinkat, fehérjéinket, örökítő
anyagunkat, végső soron testünk legkisebb egységéi, sejtjeink elfajulását, idő előtti öregedését, működési
zavarát okozzák.
A környezeti ártalmak,
a rossz minőségű ételek,
a stressz, az intenzív sport,
fizikai munka tovább fokozza a szabadgyökök
keletkezését. Az öregedő
szervezetben gyengül a
legfontosabb antioxidáns
védelmet jelentő enzimrendszer is.
Az állatkísérletekben a
szabadgyökök kiiktatása
az állatok életét meghosszabbította.
Joggal
feltételezhetjük, hogy az
öregedési folyamatokat
Molekuláris hidrogén alkalmazása a fokozott
fékezhetjük és az élettarszabadgyök képződéssel járó állapotokban
tamot meghosszabbíthatjuk a szabadgyökök
ellen védő antioxidánsokkal. Az antioxidánsok saját elektronjaikat adják át a szabadgyököknek, stabilizálják azokat, így gátolják meg a sejtek károsodását.

Egyre népszerűbbek a magnéziumtartalmú ásványianyag
készítmények, melyek a gyomorban segítik elő a hidrogén molekula képződését.
Ismerje meg a HEALTH &
YOUTH Recovery plus Q10
étrendkiegészítőt, mely kapható a patikákban is.

Nem minden szabadgyök káros!

A kutatások rámutattak arra, hogy egyes szabadgyökök közvetlenül részt vesznek a
kórokozók elleni harcban, míg mások jelző funkciót töltenek be. Antioxidáns rendszerünk nem a teljes eliminálásukra törekszik. Az antioxidánsok túlzott mennyiségű fogyasztása emiatt legalább annyira káros, mint a hiányuk!
Létezik-e olyan antioxidáns, amely képes különbséget tenni
a káros és hasznos szabadgyökök között?
Egyetlen szelektív antioxidánst ismerünk: a molekuláris hidrogént (H2). Képes áthatolni minden határon, eljut a mitokondriumokba és a sejtmaghoz. Egy az egyben
semlegesíti a káros szabadgyököket és az antioxidáns enzimek termelődését aktiválva
indirekt antioxidáns hatást is nyújt. Használata biztonságos, nagy adagban sem okoz
mellékhatásokat. A molekuláris hidrogén új távlatokat nyit a szabadgyök elleni védekezésben és az öregedés elleni küzdelemben.
Forrás:
Ichihara et al. Medical Gas Research (2015) 5:1 Beneficial biological effects and the underlying mechanisms of
molecular hydrogen - comprehensive review of 321 original articles
Shigeo Ohta , Molecular hydrogen as a preventive and therapeutic medical gas: initiation, development and
potential of hydrogen medicine, Pharmacology & Therapeutics 144 (2014)

összeállította:
Dr. József Erika
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Életmód

Lassítsa le a biológiai óráját!
Míg kronológiai korunk (mely a
születéstől ténylegesen eltelt időt
jelenti) visszafordítására nincs
lehetőség, addig étrendünkkel
és életmódunkkal nagyban
befolyásolhatjuk biológiai korunkat.
Hiába 40 éves valaki a kronológiai kora
szerint, ha egészséges életet él, akár
egy 25 évesnek megfelelő energiával és
életerővel rendelkezhet.
Habár az első jeleit a külsőnkön kezdjük
észre venni, az öregedés valójában egy folyamat, mely sejtszinten kezdődik és hatással
van az egész szervezetünkre. A sejtöregedés
gyorsasága egyénenként változó és számos
egyéb tényező is hatással van rá. A táplálkozás- és életmódbeli szokásaink rajtunk állnak.
Sajnos túl gyakran tekintjük magától értetődőnek jó egészségi állapotunkat és figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy sejtjeinknek mi
lenne a legjobb. Hány alkalommal hagyta ki
az esti sétát és ült helyette otthon a TV előtt?
Vagy döntött egy gyorsétterem kényelme
mellett? Vagy vásárolt egészségtelen rágcsálnivalót egy automatából?
A jó hír az, hogy változtatni soha sem késő;
a jelenben meghozott helyes döntéssel sejtszinten lassíthatjuk le az öregedés folyamatát
és tarthatjuk fiatalosan testünket hosszú évekig. Az életkor semmi más, mindössze egy
adat. Célunk az, hogy segítsünk abban,

hogy Ön minél tovább fiatalos, életerős
maradhasson.

Apró változások most,
nagy eredmények később
Az életkorral járó egészségügyi kérdések
a felnőttkor korai szakaszában kezdődnek,
de a tápanyagokban gazdag ételek, a
helyes táplálkozási szokások, valamint a
rendszeres testmozgás segítenek a megfelelő egészségi állapot megtartásában és
megvédenek bennünket a későbbiekben
felmerülő problémáktól. A gyümölcsök és
zöldségek olyan más ételekben nem fellelhe-

tő tápanyagokat tartalmaznak, mint egyes
fitonutriensek és vitaminok. Többek között
kiemelendő az a zöldség-gyümölcs koncentrátum, mely az immunrendszer szolgálatában 20 nap alatt 37%-ot ér el a Carotenoid
Complex
A karotinok először az 1970-es évek közepén kerültek a figyelem középpontjába, mint
védő tápanyagok, amikor a CDC, Betegségellenőrző és megelőző Központ rámutatott
a betegségek kockázatának csökkenésében
betöltött szerepükre. 1986-ban a Nemzet
Rákkutató Intézet tudósa, Regina Ziegler további vizsgálatokkal felfedte az összefüggést
a karotinok és a tüdőrák megelőzése között,
és kimutatta, hogy azoknál az embereknél,
akik nagy mennyiségben fogyasztanak karotinokat, az átlagosnál sokkal kisebb mértékben fordul elő rákos megbetegedés. A
karotinoknak a szív egészségében is fontos szerepük van. A jótékony hatásokra vonatkozó bizonyítékok rövidesen kiterjedtek a
szem egészségére és a látás élességére, valamint az immunfunkcióra is, továbbá 40%al csökkenti az ischemiás stroke (agyi infarktus) előfordulásának kockázatát, Csökkenti a
PSA szintet, fokozza a szellemi teljesítményt,
jelentős mértékben csökkenti a gyulladásos betegségeket.
További érdekességeket oldalunkon talál,
vagy hívjon telefonon:
Király Vilma
06-20/9469-793
www.munka-szorakozas.hu
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Életmód
A kurkuma a gyömbérfélék családjába tartozó fűszer és gyógynövény, látszatra éppen olyan, mint
a gyömbér gyökérzete, csak éppen élénksárga húsa van. Őshazája dél- illetve délkelet Ázsia, ahol
legalább annyira a hétköznapi élet
része, mint amennyire a piros paprika a magyar konyha sajátja. Jótékony hatásai részben igazoltak,
részben megmagyarázatlanok, de
tény, hogy népszerűsége egyre fokozódik. Mi lehet ennek az oka?

Legutóbb a The New York Times hasábjain látott napvilágot a fenti kérdésre választ kereső esszé. A cikk első körben arra
mutat rá, hogy bár a kurkuminnak – mint
a kurkuma hatóanyagának – klinikailag
továbbra is több a vélt, mint a bizonyított jótékony hatása, ennek ellenére csak
az Egyesült Államokban hétszeresére
nőtt a kurkumint tartalmazó étrendkiegészítők iránti kereslet 2018-ban, s
becslések szerint 328 millió dollár eladást
termel, azaz valamivel több, mint 100 milliárd forintot. A megszólaltatott szakértők
egyetértenek abban, hogy India esetében
a kurkuma nem csak kulturális jelentőséggel bír, de régidők óta a természetes
gyógyászat egyik legfőbb és legfontosabb eszköze, és valóban lehet elvi
összefüggésekről beszéni. Dr. Anupama
Kizhakkeveettil elmondása szerint, a
mai tudomány egyik legfőbb kihívása a
kurkumával szemben, hogy bizonyítani
tudja hatóanyagainak az emberi szervezetre gyakorolt hatását, amelyet az idő
szerinte már egyértelműen alátámasztott
a kurkumát rendszeresen fogyasztó kultúrkörökben.

A kurkuma erejébe vetett hit
és a tények
Azok az ázsiai népek, amelyek évezredek óta használják a gyógynövényt, úgy
tartják, hogy a kurkuma májvédő, méregtelenítő és vértisztító hatású, szív- és
érvédő tulajdonsággal bír, fokozza az
epe működését, gátolja az epekő kiala-

Mi a kurkuma népszerűségének titka?
kulását, egyensúlyban tartja a koleszterinszintet, erősíti az immunrendszert,
enyhíti a reumás panaszokat, valamint
összefüggést látnak a kurkuma fogyasztás és a rákmegelőzés között.
De mit mondanak a tények?
A Journal of Medicinal Chemistry 2017ben a „bolondok aranyának” nevezte
a kurkumát, utalva ezzel arra, hogy tudományos magyarázat továbbra sincs,
amely igazolná a kurkuma csodatevő
voltát. A Natural Medicines szaklap szintén foglalkozott a kurkumát övező kérdésekkel, s ha egyértelmű tudományos
bizonyítékkal vagy éppen cáfolattal neki
sem sikerült szolgálnia, az ellentmondások tekintetében a laikusok számára is
érthető magyarázatot adott. E szerint a
laboratóriumi vizsgálatok teljes mértékben pozitív eredményt hoztak, bizonyítva több, a kurkumához kapcsolódó
gyógyászati hiedelmet. Másfelől ezekre
a vizsgálatokra épülő klinikai tesztek,
gyógyszerkísérletek azonban nem a várt
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eredményt hozták. A laboratóriumi vizsgálatok, illetve a klinikai tesztek közötti
ellentmondás pedig csak tovább erősíti a
kurkumát övező kettős megítélést, miközben az ilyen tudományos viták lendületet
adnak a vita tárgyát képező alanynak, jelen esetben a kurkumának.

***
Kurkuma étrend-kiegészítőkről
további információk elérhetők
www.vitalvar.hu oldalon!

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

Életmód

Kis faluból indul a méz forradalma
Ecuadori kakaó; liofilizált bio eper
és bio kék áfonya; mézeskalács
és fahéj. Kezdjük csak a legérdekesebb alapanyagokkal, melyek
a különleges krémmézek elemeit
képezik és egy Nógrád megyei
kis falu méhészetéből indulnak a
nagyvilágnak. Ezek az innovatív
készítmények gondosan összeválogatott 100%-ban természetes
alapanyagokból tevődnek össze.
A naturális tisztaságából adódóan olyan ízvilágú szuperélelmiszerek jönnek létre, amelyeknek
egyelőre nincs párja a magyar
piacon.

Szuperélelmiszer
az egészségért
A precízen kiválasztott bio alapanyagoknak köszönhetően az összetevők
emberi szervezetre gyakorolt pozitív
hatásai felerősödnek, így igazi szuperélelmiszerekké formálódnak. Ebből
adódóan, az átlagosnál jóval nagyobb
mennyiségben tartalmazzák az emberi
szervezet számára nélkülözhetetlen
tápanyagokat, ásványi anyagokat és
vitaminokat.
Az alap alkotóelem, mint méz tekintetében is több fajtamézet és tényezőt
vesznek figyelembe. Minden készítményük rendkívül hatásos gyomorsav és
gyomorbántalmak esetén, immunerősítés szempontjából első osztályúak és
gyulladásgátló, regeneráló képességükben is kimagaslóak.

Ecuadori Kakaó méz
A szuperélelmiszerek legerősebb vonalát
képviseli, melynek csupán két fő alkotó eleme van, a 100% kakaó és 100% akácméz.

Ehhez a bio kakaót egészen Dél-Amerikából rendelik és a megfelelő arányok
majd keverési sebesség mellett adagolják
a díjnyertes akácmézükhöz. Az így keletkezett ízkombináció tele van értékes enzimekkel, antioxidánsokkal, vitaminokkal
és temérdek ásványi anyaggal látja el a
szervezetet.
Rendkívül hatásos köhögés csillapítására, gyomorsavtúltengésre, a szervezet
általános fertőtlenítésére. Ez a 100%-ban
természetes és cukormentes készítmény
kitűnő megoldás Nutella és egyéb csokis
terápiák helyett, nem hiába vált a des�szertek, kávék, koktélok tudatos naturális
ízesítőjévé.
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Mézeskalács krémméz
Egy igazán selymes különlegesség,
mely az országos mézverseny díjazása
mellett már annyira népszerűvé vált, hogy
kilós kiszerelésben is elérhetővé tették.
Ez a készítmény ötvözi a szolidágó
(aranyvessző) méz, gyömbér, fahéj, szerecsendió, édeskömény, szegfűszeg, csillagánizs szervezetre gyakorolt jótékony
hatásait.
A temérdek összetevő kombinációjából adódóan jótékonyan hat a májra és
emésztésre. Vesetisztító idegnyugtató,
görcsoldó és immunerősítő tulajdonságokkal rendelkezik, valamint tartalmaz

Életmód
A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot,
foszfort, káliumot, vasat és cinket is.
Igazi szuperélelmiszer, mely rendkívül
kellemes, mézeskalács illatot áraszt, és
méltán nőtte ki magát a gyerekek és felnőttek kedvencévé.

Liofilizált bio földieper
és bio kékáfonya
A Mézzz szakít a hazai piacokon népszerű, hagyományos aszalt, kandírozott
termékek mézbe keverésével, hogy elkerülje ezen összetevők tartósítására használt cukor vagy egyéb adalékanyagok,
aromák bevitelét. Így biztosítja, hogy a
legtermészetesebb, tápanyagokban leggazdagabb különlegességet varázsolják a
fogyasztóik asztalára.
A két legújabb termékükhöz bio
földiepert és bio kék áfonyát használnak, melyek liofilizált állapotban kerülnek a krémmézbe. Ezzel a technikával,
az értékes összetevők nem károsodnak,
a vitaminok nem bomlanak le, az ízek és
aromák változatlanok maradnak.
Rengeteg vitamint és ásványi anya-

got tartalmaznak, melyek a szervezet
megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Erősítik az immunrendszert,
egyes biokémiai folyamatokban nélkülözhetetlen koenzimek, fontosak az anyagcsere és idegrendszer működésében, a
sav-bázis egyensúly, és belső környezet
állandóságának fenntartásában.
Alacsony kalóriatartalmúak, így fogyókúrába is beilleszthetők édes ízüknek köszönhetően pedig még az édesség iránti
vágyat is enyhítik. Rostokban gazdagok,
így támogatják az emésztőrendszer
megfelelő működését és a salakanyagok
kiürülését elősegítik. A vér koleszterin
szintjét is csökkentik, hozzájárulva ezzel
a szívbetegségek rizikójának csökkentéséhez.

Egyenesen a kaptárból
a fogyasztónak
Nem csak összetevőkben történik ez a
gondos precizitás. A tiszta virágpor, propolisz mellett a színtiszta lépesmézet is
különleges módon kínálják, a hagyományos mézzel felöntött helyett. Így garan-
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tálva, hogy a mézzel teli lép eredeti formájában kerüljön a könnyedén nyitható/
zárható dobozkába.
A Mézzz ilyen megoldásokkal törekszik
úttörő lenni a mézes szuperélelmiszerek
előállításában, és hisz abban, hogy ezen
100% tisztaságú készítményekkel hozzájárulhatnak a különleges ízvilággal dúsított egészséges életmódhoz. A nyugati
országokban tudatosan illesztik ezen típusú termékeket a mindennapokba, így
nagyszerű , hogy már hazai termelőtől is
eljuthat az asztalunkra.

Keresse termékeinket
webáruházunban:
www.mezzz.hu

Egészség

Az epesavak szerepe az epekövesség kezelésében és az epehólyag
műtét utáni emésztési problémák enyhítésében
Hogyan előzhető
meg az epekövesség?
Az epekőképződés megelőzésének egyik
legfontosabb eleme, hogy a máj termeljen
elég epét és segítsük az epeürülést. Tehát
minél hígabb legyen, és minél könnyebben
ürüljön az epehólyagból. Fontos a tartalmas, kiegyensúlyozott étkezés. Reggelire
érdemes lágytojást, szalonnát, vajas pirítós
kenyeret enni, ezek„megszólítják” az epehólyagot és kiürül belőle az éjszaka folyamán
termelődött epe. Reggel étkezzünk úgy,
mint a királyok, délben mint a polgárok, este
pedig mint a koldusok.

Mitől alakul ki az epekövesség?
• Az epekőképződés egyik oka genetika,
tehát családon belül főleg a nőknél öröklődik.
• Nők esetében a terhesség időszakában
is gyakran előfordul.
• Egyik ok lehet a napi 3, de minimum 2
liternél kevesebb szénsav és egyéb adalék
mentes vízbevitel.
• Leggyakrabban a túlzott mértékű zsírfogyasztás állhat a háttérben. Tehát a túlsúly és a magas koleszterinszint is hajlamossá teszi az embereket az epekövességre.
• Másik esetben pedig ennek ellenkezőjekor a diétázóknál alakul ki, mert nem
fogyasztanak elegendő mennyiségű zsíros,
olajos ételt, amely megfelelő epetermelésre
serkenti az epehólyagot.

Az epekő főbb tünetei:
• puffadás,
• görcsölő has,
• jobb oldali bordaív alatti fájdalom,
• hátba kisugárzó, szúró fájdalom.

Mit tehet, akinél már
kialakult az epekövesség?
• Epesavat és esetleg mellé keserű anyagokból álló, gyógynövényeket tartalmazó
szereket szed.
• Epesavak fogyasztásával tünet mentesíthető, sőt feloldható a legfeljebb 1015 mm úgynevezett puha koleszterinkő.
• a kevésbé stresszes életmód enyhíti az
epekövesség tüneteit.

Epekő kihajtására, feloldására az
alábbi módokon van lehetőség, melyeket javasolt szakorvossal is egyeztetni:

Mit tehetünk az epehólyagműtét után fellépő emésztési
panaszok esetén?

• A maximum 6-8 mm-es epeköveket
ki lehet hajtani keserű gyógynövények,
illóolajok és epesav tartalmú kapszulák
fogyasztásával.
• Magnézium szedése is nagyon fontos, mert ellazítja az izmokat és így a korábban görcsbe rándult vater-papillán
keresztül könnyebben tud ürülni az epe
a patkóbélbe. Emellett a magnézium tágítja az epeutakat, amely szintén a kisebb
epekövek kihajtásához szükséges.
• Magnézium szulfát tartalmú gyógyvizek fogyasztása.
• A fekete reteklé kúrának szintén a kisebb kövek felpuhításában és a könnyebb
elfolyatásában van szerepe.
• Articsóka és avokádó is hajtja az epét.
• A reggelire elfogyasztott vajas pirítós
lágytojással is hatásos. Nagyon fontos,
hogy nem keménytojás, mert az órákon
keresztül “ülhet” a gyomorban.
• Nagyobb epeköveknél az epekőzúzás
is megoldás lehet.
• Nagyon fontos, hogy a krónikus diétázók és fogyókúrázók kapjanak epehajtó
szereket, mert náluk az epekőképződés
veszélye nagy. Magas koleszterin miatti
diéta esetén is ajánlott epesav tartalmú szerek és keserű gyógynövények fogyasztása.

Az epehólyag feladata, hogy a májban
képződő epét tárolja. Ha eltávolítják az epehólyagot, akkor ez a raktárfunkció megszűnik és a termelődő epe folyamatosan csordogál. A zsírosabb ételek fogyasztása esetén
nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű epe
az étel lebontásához, mivel az epe tárolására
szolgáló tartalék epe, így a zsír bontásának
hatásfoka csökken és az emésztés romlik,
ami például puffadáshoz vezet.
Amennyiben az epe mennyisége nem
elégséges, úgy elmarad a különböző betegségeket okozó endotoxinok semlegesítése is
a belekben, ami más betegségek kiváltója is
lehet
Ekkor a termelődő epe a máj epekapillárisaiban és az epevezetékben tárolódik,
másrészt viszont folyamatosan csordogál a
patkóbélbe, így hiányozni fog, amikor szükség lenne rá.
Az epehólyag eltávolítása után emésztési
zavarok léphetnek fel, azonban az étkezéskor
fellépő epehiány pótlása epesav tartalmú
készítmények és gyógynövények adagolásával lehetséges.
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Többet megtudhat
a honlapunkon:
www.gallmet.hu

Életmód
Hűvös az idő, a Víz elem dominál
a december végi januári és
februári hónapokban. A Víz elem
gyengesége egyes egyéneknél
specifikus problémákat –
betegségeket hozhat felszínre.
A Víz elemhez a vese-húgyutak,
kismedence szervei tartoznak.
Úgy érezhetjük, könnyű ilyenkor
felfázni, többet fájhat a derék,
a csípő, az alhasban feszítő
érzések, gyulladások frusztrálttá
tesznek. A régebbi alvó panaszok
is felerősödhetnek.

Férfi gondok

Ilyenkor nagyobb figyelmet kell szentelnünk az elővigyázatosságnak az öltözködés
területén! Alulról melegen, rétegesen öltözködjünk! Meleg cipőt, csizmát húzzunk! A
derékra különösen vigyázzunk, hosszú pulóvert, alatta réteges viseletet hordjunk.
Bár nőknél és férfiaknál is hasonló problémákkal számolhatunk, most mégis a férfiakat érintően folytatnám írásomat.
Manapság egyre többet hallunk lappangó, idejében nem felismert, majd később
bonyodalmakat okozó prosztata bántalmakról. Régebben úgy tartották, hogy időskori
betegség. Ma azt látjuk, hogy egyre több
fiatalkorú férfit érint!
A Víz elem idejében minden apró probléma érezhetőbbé válik, így könnyebb észlelni
férfitársainknak testük jelzéseit, ha szükséges orvoshoz fordulni, és rendszeresen prevencióban, azaz megelőzésként speciális
gyógynövényeket fogyasztani.
A prosztata a férfiak kicsiny, sérülékeny,
érzékeny szerve, melynek a leggyakrabban
gyulladásos problémái jelentkeznek. A gyulladás okán megnagyobbodik és két oldalról
a közrefogott húgycsőre nyomást gyakorol, ami a vizelet eltávolítását akadályozza.
A prosztata fertőzéses megbetegedése
(prosztatitisz) többnyire másodlagosan lép
fel, általában a jóindulatú megnagyobbodás következményeképpen. Meglehetősen
fájdalmas, veszélyes és titokzatos betegség.

tása, a rossz vérkeringés, a ritka ejakuláció,
- hormonális eredetű – a tesztoszteron hormon alacsony szintje okozza - lelki eredetű

A prosztatagyulladás lehet:

- Fontos a rendszeres orvosi szűrővizsgálat, vérvétel, specifikus urológiai értékek
vizsgálatával.
- szoros nadrág kerülése.
- táplálkozásból a savasító ételek, sok hús,
cukor, finomított pékáru kerülése.

- bakteriális eredetű,
- kórokozó jelenléte nélküli, úgynevezett
steril prosztatagyulladás, melynek oka a sok
ülés, a görnyedt testtartás, a vizelet tartoga-

A prosztatagyulladás tünetei
változatosak:
- fájdalom az alhasban,
- fájdalom deréktájban,
- fájdalom a gát tájékán és a here környékén,
- súlyosabb esetekben láz, véres vizelet
- a fentiek mellett tünete még a gyakori vizelési inger
- vizelettartási nehézség
- vizelet csöpögés, akadozó ürítés

A prosztata gyulladás lelki okai:
- szexuális frusztráció, vagyis a férfi nincs
megelégedve az intim kapcsolatával, esetleg úgy érzi, hogy nem felel meg a partnerének ezen a téren.
- folyamatosan dühös, vagy frusztrált és
szorong
- önértékelési zavarokkal küzd
Felismerve a lelki okokat és azon dolgozva, a testi betegség elkerülhető vagy kön�nyebben orvosolható.

Helyezzünk hangsúlyt
a megelőzésre!
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- vitamindús
tápláló kön�nyű ételek.
- gyógyteák, mint csalán, törpepálma.
Kombinált hatóanyagú ayurvédikus
szerként a Prosguard, mely egy természetes, gyógynövényeket tartalmazó
étrend-kiegészítő , mely biztosíthatja a
prosztata normál működését, valamint
megkönnyítheti a vizelet áramlását.
Gyógyszeres kezelések mellett, egyeztessen kezelő orvosával a termék használatát illetően!
Csizmadia Ágnes ( Ayu. Phil. Dr.)
Ayurvéda szakértő:
Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Oktató, terapeuta:
Aryan Oktató és Egészségnevelő Kp.
Bejelentkezés folyamatosan induló
ayurvéda képzésekre, ayurvédikus mas�százs tanfolyamokra, egyéni tanácsadásra:
06-30/383-2023,
www.termeszetgyogyaszkepzes.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

Ajánló
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Egészség

Kollagén: bőrünk, hajunk, ízületeink
egészségéért
Általánosságban elmondhatjuk, hogy szeretünk jól kinézni és
nagyszerűen érezni magunkat a bőrünkben. Az időt viszont nem
állíthatjuk meg, és ahogy nő a gyertyák száma a tortán, ez a tükörképünkön is meglátszik. A genetika adott, viszont kis praktikákkal
tehetünk azért, hogy picit lassítsuk a folyamatot és hozzájáruljunk
egészségünk megőrzéséhez.
Ha valaki rendelkezik növényi italkészítő
készülékkel, akkor könnyedén kísérletezgethet, hogy melyik számára a legmegfelelőbb alapanyag, amelyből elkészítheti kedvelt italát. Talán a legnépszerűbb a kókusz-,
mandula vagy rizs ital, de sokan készítenek
tejhelyettesítőket olajos magvak, gabonák
keverékéből. Ha már belejöttünk a növényi
tejhelyettesítők készítésébe és megtaláltuk
a kedvencünket, akkor érdemes odafigyelni
a beltartalmára is.
A Vegitalnál alaptörekvésünk, hogy a
tejhelyettesítő italok ne csak ízletesek
legyenek, hanem az egészség minden
építőkövét, zsírt, fehérjét és szénhidrátot
is tartalmazzák, méghozzá megfelelő mértékben. Mivel ezek közül alapvetően nem
biztos, hogy mindegyik adott (a gabonákban például alig van vagy egyáltalán nincs
fehérje), így ezeket az alkotókat nekünk kell
hozzáadni az italhoz.
Ha biztosak szeretnénk lenni abban, hogy
italunk fehérjét is tartalmaz, kiváló szolgálatot tesz egy-egy evőkanálnyi kollagén
peptid (állati eredetű alapanyag!). Ezáltal
nem csak a beltartalom növekedik, de rendszeres alkalmazásával javulhat ízületünk, hajunk, bőrünk állapota is.

Mi is az a kollagén?

A kollagén egy óriásfehérje, ami összeköti az izmokat, a bőr kötőszöveteit, a szalagokat, a porcokat, az inakat. Az állati bőr,
csont és porcok elfogyasztásával (például
csontleves, kocsonya) hozzá is juthatunk sok
kollagénhez, azonban ez nagyon nehezen
emészthető. A kollagén az emésztés során
kisebb alkotóira, peptidekre bomlik, amik
egy része utána aminosavakra, így jut a véráramba, hogy aztán a bőrben és az ízületekben kifejthesse hatását.

Mivel a szervezet kollagén termelő képessége az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken, azt az étkezéssel kell bevinni
a szervezetünkbe. Erre a célra azonban nem
megfelelőek az óriás molekulás kollagén
készítmények. Jól felszívódni és hasznosulni csak az azoknak a peptidekre bontott
formája képes. Erre mindenképpen oda
kell figyelni a kollagén készítmények vásárlásakor.
A kollagén megnöveli az italok fehérjetartalmát: 10 g kollagén (1 púpozott evőkanálnyi) 9 grammal emeli a fehérje men�nyiséget, ami azért fontos, mert a növényi
tejhelyettesítők nagy része – különösen a
gabona alapúak – fehérjében szegények.
Ezen kívül jól homogenizálja az egyébként
szétválásra hajlamos kókusz, és egyéb olajos mag alapú tejhelyettesítőket, amelyek
keményítő hiányában hajlamosak a kettéválásra. A fermentálásra váró, és egyéb célra
használatos tejszín-helyettesítőknek akár
kötelező elemévé is válhat a kollagén, hiszen nem csak szervezetünk számára hasznos, de még a növényi „tejszínt” is remekül
sűríti. Ezeken túl bármilyen más folyadékhoz is adható, akár forró levesekbe, krémlevesekbe, teákba, turmixokba. Adhatunk
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hozzá müzlit, gyümölcsöket, egyéb ízesítőket, egészséges és finom ételt, italt kapunk
végeredményül.
Webáruházunkban többféle kollagén
is található: sertés-, marha- és halkollagén.
A sertés és marhakollagénekhez képest a
halkollagén több glicint tartalmaz és elsősorban pajzsmirigy autoimmun betegeknek ajánlott. Aki azonban nem szereti a
kollagén minimálisan kiérezhető ízét, vagy
nem tudja, hogy milyen italban keverje el,
annak bátran ajánljuk a kakaós ízesítésű kollagén italport, amely c-vitamint is tartalmaz.
A kollagén peptid használatát leginkább azoknak ajánljuk, akiknek fáj a
térde, dereka, egyéb ízülete és ezen javítani szeretnének. Azoknak is tanácsoljuk
használatát, akik hajukat, bőrüket szeretnék
kondicionálni. A kollagén peptidet legalább
3 hónapig kell szedni legalább napi 1 evőkanál mennyiségben ahhoz, hogy eredményt érhessünk el, de nagyon érdemes.
Weboldal: www.vegital.hu
Facebook:
www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Mert „az Élet él és élni akar”!

A szerves germaniumról: Ge132
II.-rész
„Nem elég tudás és gyakorlat:
Türelemmel készül az oldat!”
Goethe

Kedves Olvasó!
Tovább követjük Dr. Asai szerves germániummal kapcsolatos kutatásait. Az
előző cikkünkből már nyilvánvalóvá vált,
hogy ez az anyag elsősorban a növé-

nyekben található meg. A kutatás iránya
azért fordult a növények felé, mert Asai
a kőszénben sok germániumot talált.
Feltételezte, hogy ez nem utólag, a szén

Dr. Asai azt feltételezte, hogy a germánium valamilyen
kapcsolatban van a klorofillal, és a katalizátorokhoz hasonló
feladatot lát el a növény életében.
26

Mert „az Élet él és élni akar”!

A kőszén sok germániumot tartalmaz, amely a növényi
maradványokból származik.
környezetéből, hanem az élő anyagból, az
elszenesedett növényekből kerülnek bele.
Sok növényt megvizsgált, vagy 40 féle
bambuszt, bambuszfüvet, tealeveleket,
tölgy leveleket, stb. Azt feltételezte, hogy
a germánium valamilyen kapcsolatban
van a klorofillal, és a katalizátorokhoz hasonló feladatot lát el a növény életében.
Azonban annak idején (1970) még nem
rendelkeztek olyan hatékony anyagvizsgálati eszközökkel mint ma, ezért az ilyen
jellegű vizsgálatok időigényesek voltak és
nagyon lassan haladtak.

ppm. A termelésre vonatkozóan pedig
az, hogy például a koreai ginzeng esetében egy jó termés után 30 év is eltelhet,
mire ugyanabból a talajból jó minőségű
ginzeng takarítható be.
Dr. Asai természetesen kísérletezett

is, melynek során az is kiderült, hogy ha
a ginzenghajtást germánium-acetáttal
megpermetezte, az háromszor olyan magasra nőtt mint az etalon, és sokkal erősebben érződött rajta a ginzeng illata a
másikhoz képest. További vizsgálatok azt
is kiderítették, hogy milyen jelentős szerepe van a germániumnak a növények
önvédelmében. Az erre vonatkozó kísérletek, melyek lényege az volt, hogy összehasonlította a germániummal kezelt és az
etalonnak számító germániummal nem
kezelt táptalajon vizsgált baktériumok,
növények fejlődését.
Egyértelművé vált az a tény, hogy a
germánium hatására a különböző baktériumok elpusztultak. Az is kiderült, hogy
a germánium a hideg-meleg környezeti
változás tekintetében is növeli a növények tűrőképességét. Kijelenthetjük,
hogy a germánium a növények esetében
fegyver az önvédelemhez!
Nos, ha felfedeztünk egy ilyen jó vegyületet, akkor a kérdés az, hogyan
juthatunk hozzá?
- Az egyik út évezredek óta ismert a
kínai gyógyászatban, ezek a gyógynövények. Ez pusztán annyit jelent, hogy
felfedtük azokat a dolgokat, melyek ed-

A Honda-Fujishima
hatás felfedezése
A víz elektrokémiai fotolízise (1972)
azonban igazolni látszott a feltételezést a
germánium katalizátor hatásáról. Ugyanis
ha félvezetőt vízbe helyezünk és napfényre tesszük, a víz oxigénre és hidrogénre
bomlik szét. A növények biokémiai műveleteinek ez az alapja. Mivel a kínai gyógynövények mindegyike jelentős mennyiségű germániumot tartalmaz, Dr. Asai
figyelme határozottan a germánium élettani szerepének és gyógyító hatásának
tisztázására irányult.
A szerteágazó vizsgálat nagyon sok
érdekes dolgot tárt fel. Kiderült, hogy a
különböző növényi részek germánium
tartalma más és más. Van olyan növényi
rész, ahol a germánium előfordulása 4000

A germánium a növények esetében fegyver az önvédelemhez!
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„A találmány 90% izzadságból és 10% szürkeanyagból áll”
dig ismeretlenek voltak. Ez nem jelenti a
természet meghódítását.
- A másik út pedig, - ami sokkal rögösebb, a szerves germánium előállítása.
A kiindulás a tiszta germánium, ami a
félvezető ipari felhasználása miatt már
megoldott kérdés volt.
Ezt az előállítási folyamatot itt és most
nem tárgyaljuk, bár Dr. Asai erre vonatkozóan is kidolgozott egy technológiát.
Korábbi kutatásai és szabadalmai után
kapott díjakból finanszírozta a további
kutatásait. Azonban a szénipar megtorpanása miatt ezek az összegek 1960-tól
megcsappantak, ezért gyakran mondogatta, hogy „szegénység és szenvedés a
találmányok anyja!”
Dr. Reppe, Nobel-díjas német tudós
egyszer azt mondta neki: „A találmány
90% izzadságból és 10% szürkeanyagból áll”, ezért a kreatív szellemre, mint
megoldásra kezdte fordítani figyelmét.
Vallás, tudomány, Zen, íjászat, minden
előkerült. Kijegyzetelte nagy férfiak gondolatait, mondásait, és közben folytatta
a kutatásokat. A végén, nagy örömükre,
1967 novemberében sikerült vízben
oldható szerves germániumot előállítaniuk.

nyítani a szerves germánium - melynek
műszaki neve „Germánium Sesquioxid”,
és ezt követően erre csak Ge132 néven
hivatkozunk - hatásosságát, és azt, hogy
alkalmazását nem követik mellékhatások. Meg kell vizsgálni az esetleges toxicitást is. Ezek a vizsgálatok és tesztek
hosszú időt vesznek igénybe és általá-

ban költségesek. Dr. Asainak nem sikerült megőriznie egészségét a kutatások
során. Az orvosok súlyos artritiszt diagnosztizáltak nála. Ezért - eddigi vizsgálatai és kutatási eredményei alapján - úgy
döntött, hogy ő maga lesz az első „kísérleti” személy. Ez a döntése tehát nem
teljesen a vakhiten alapult! Biztos volt
abban, hogy a hatás összességében előnyös lenne, nem okozna kárt, nem lenne
mellékhatása. Támogatta döntését az a
tény, hogy a szovjet tudományos irodalomban megjelent egyik cikk, melyben
jelezték, hogy a szerves germánium
nem mérgező.
A Ge132 szedése előtt egy akupunktúrás kezelésben vett részt azért, hogy
fájdalmát csökkentse. Tíz nappal később,
miután minden nap Ge132-t szedett,
már körbe tudta sétálni a házat. Ezután
ismét elment az akupunktőrhöz, aki
megdöbbenve tapasztalta a javulást.
Majd később a többi betege számára
is kért a Ge132-ből. Dr. Asai csak akkor
adott neki, miután hosszabb ideig szedte, és meggyőződött arról, hogy nincsen
mellékhatása és nem halmozódott fel
testében a szer.
Újra megdöbbent, mert egy sor gyógyíthatatlannak hit betegségnél - rák,
epilepszia, májcirrózis és mások - jelentős gyógyulást ért el a Ge132 használatával. Azonban az akupunktőrnek abba

Első lépések:
Ezt követően egy nagyon kemény időszak következett, mert be kellett bizo-

A Ge132-t nem lehet túl adagolni, és minél nagyobb a dózis annál
hatékonyabb a hatás.
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kellett hagynia a Ge132 használatát a
japán gyógyszerhasználatot szabályozó
törvény miatt.

Kísérletek, vizsgálatok, a Ge132
hatása az állatorvosi
gyakorlatban:
Számtalan meglepően hatásos állat
gyógyulást tapasztalt meg a macskáknál, kutyáknál, lovaknál, sőt még halaknál is. Ezek a kísérletek annyira pozitív
eredménnyel jártak, hogy több állatorvos kérte, tegyék elérhetővé a gyógyítás számára a szerves germániumot. A
Ge132-t nem lehet túl adagolni, és minél nagyobb a dózis, annál hatékonyabb
a hatás. A Ge132-nek nincsen halálos
mennyiségi adagja, mint ahogy azt
megfogalmazták a kábítószer, kozmetikai és gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos törvényekben. Így alapvetően
nem is tekinthető gyógyszernek!

Kísérletek, vizsgálatok,
a Ge132 hatása az
humánorvosi gyakorlatban:
Egy független kutatóintézet teljes körű
állatkísérleteket folytatott a Ge132 toxikus hatásának vizsgálatára. A tesztek
között akut, szubakut és krónikus esetek
vizsgálata is szerepelt. A vizsgálat összes
eredménye azt mutatta ki, hogy a Ge132
nem mérgező és teljesen ártalmatlan.
Ez az eredmény lehetővé tette számára
- mivel a szer nem volt mérgező -, hogy
forrásokat szerezzen és így Tokió szélén
egy klinikát nyitott. Az itt kezelt betegek mindegyikénél hasonlóan pozitív
eredmények jelentkeztek, és rendkívüli
gyógyulásokat dokumentáltak.
Hátra volt azonban még a Ge132 működési mechanizmusának feltárása. A szer
beadását követő változások arra utaltak,
hogy a szer gyógyító ereje az oxigénellátás megnövekedésével magyarázható.
Erre utalt a melegérzés, az ásítások megszűnése, az arcbőr egészséges ragyogása, a nyugodt alvás és a vidám ébredés.
A hatásmechanizmus feltárására végzett
kísérletek azt igazolták, hogy a Ge132nek bizonyos vonatkozásban oxigén pótló szerepe van és hozzájárul a hidrogén
ionok - melyek pozitív töltésűek - eltávolításához. Maga a germánium eliminálja
a szervezetben a betegséget okozó káros

A szer gyógyító ereje az oxigénellátás megnövekedésével
magyarázható. Erre utalt a melegérzés, az ásítások megszűnése, az
arcbőr egészséges ragyogása, a nyugodt alvás.
anyagokat, majd kiürül a szervezetből.
A vegyület dehidrogénező vagy oxidáló
hatása révén nemcsak a hidrogénionokat, de a rendellenes fehérjéket és egyéb
idegen anyagokat is eltávolítja a vérből.
A vegyület oxidáló hatása tehát a vér tisztítását szolgálja. Ez a működés alapelve.
Mindezt egy mondatban megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy a Ge132 növeli
az élő test oxigén-ellátottságát. Ezt a
tényt további kísérletek sokasága csak
tovább erősítette.
Ezzel a minimális alapokat összefoglaltuk.

A Ge132 általános
egészségügyi hatása:
A Ge132 sem csodaszer. A hatékony
működéséhez kiegyensúlyozott életvitel szükséges, melynek egyik része a
sav-lúg egyensúly fenntartása, a másik
pedig a stresszmentes élet.
A hatékony gyógyításhoz ezeket a feltételeket meg kell teremteni vagy ki kell
egészíteni. A savasság-lúgosság kérdésével itt és most nem foglalkozunk, mivel korábban ezt a kérdést önálló cikkben már megvizsgáltuk.
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Az erre vonatkozó intelmek betartása
azért indokolt, mert a nem megfelelő,
nem természetes, nem kiegyensúlyozott táplálkozás az élet megrövidítését eredményezi.
A Ge132 hatékonyságát számtalan esettanulmány igazolja. Álljon itt
néhány terület felsorolása: terhesség,
egészséges gyermekek születése, oxigénhiány felszámolása, stressz felszámolása, koleszterinszint szabályozása,
hipertónia kezelés, stb.
A következő részben az alkalmazási területeket, esettanulmányokat és az ajánlott dózisokat részletesen ismertetjük.
Barátsággal,
Erdei István

Jó tudni!

Figyelmezető jel lehet a hirtelen
gyengeségérzés karban, kézben, lábban!

Ismerd fel időben a stroke-ot!
A stroke a harmadik leggyakoribb halálok világszerte. Becsült adatok szerint hazánkban 200-250 ezer szélütést elszenvedett és még életben lévő beteg él közöttünk. A stroke kifejezés angol szó, amely ütést, csapást
jelent, a magyar köznyelv sem véletlenül hívja a betegséget szélütésnek vagy gutaütésnek. Nevezik még
agylágyulásnak, agyvérzésnek is annak ellenére, hogy csupán minden ötödik stroke-os betegnél van szó
konkrétan agyvérzésről.
Az interneten jóideje kószál egy körlevél, melynek eredetijét egy nővér küldte.
Sajnos egyáltalán nem vesztett aktualitá-

sából. A levél lényege három betű – mely
akár életet is menthet.
„Egy kerti-partyn, egy barátnőm kissé

Szintén figyelmezető jel,
ha soha nem tapasztalt
intenzitású fejfájást érzünk!

megingott, el is ejtette a tányérját, de ezután mindenkit megnyugtatott, hogy jól
van (ugyanis a többiek orvost akartak hívni). Ő azt állította, hogy csak az új cipője
miatt csúszott meg egy téglán. Felsegítették, kapott egy másik tányér ételt és bár egy
kissé gyengének tűnt, tovább szórakozott.
Később felhívott a férje, hogy elmondja,
a feleségét kórházba vitte, ahol el is hunyt.
A parti során STROKE-ja volt. Ha tudták volna, hogyan kell beazonosítani a stroke jeleit, talán ma is velünk lehetne. Mások nem
halnak meg, de reménytelen, tehetetlen
helyzetbe kerülnek.”
Ha a stroke áldozatát 3 órán belül
elkezdhetik kezelni, teljesen visszafordítható az állapot, TELJESEN. A stroke
felismerésének és diagnosztizálásának
egyszerű a trükkje, azután pedig 3 órán
belül el kell kezdeni a kezelését.
Néha nehéz beazonosítani a stroke jeleit. Sajnos, a tudatosság hiánya katasztró-
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Jó tudni!
• nem érezzük testünk vagy arcunk
egyik felét;
• váratlanul csak egyik szemünkre látunk;
• hirtelen nehézkessé válik a szavak
megformálása, a beszéd;
• nem értjük beszélgetőpartnerünk szavait;
• egyre erősbödő fejfájásunk van, olyan,
amilyet még soha nem éreztünk;
• szédülés, egyensúlyvesztés érzése;
• átmeneti emlékezetkiesés-eszméletvesztés.

Kockázati tényezők

Stoke-ra utalhat, ha nem érezzük
testünk vagy arcunk egyik felét!
fát okozhat. A stroke áldozata súlyos agykárosodást szenvedhet, ha a környezete
nem ismeri fel a stroke jeleit.

Ne feledd a 3 betűt: M – B – E
Az orvosok szerint bárki felismerheti
a stroke-ot, ha három egyszerű kérést
mond az illetőnek:
1. M: Meg kell kérni az illetőt, hogy MOSOLYOGJON.
2. B: Meg kell kérni, hogy BESZÉLJEN,
mondjon egy egyszerű mondatot (összefüggően: pl. Szép napunk van.)
3. E: meg kell kérni, hogy EMELJE FEL
mindkét karját.
Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének bármelyikével nehézsége van,
azonnal hívd a mentőket és mondd el a
tüneteket.
Még egy jel: Mondd az illetőnek, hogy
ÖLTSE KI A NYELVÉT.
Ha a nyelv „kicsavarodott”, ha egyik
vagy másik oldalra megy a nyelv, ez is a
stroke jele lehet.

regeneratív képessége a hiedelmekkel
ellentétben igen hatékony. Igaz, a korral
lassúbbodik. A kitartó rehabilitációval,
gyógytornával, beszédgyakorlatokkal a
legsúlyosabb esetek után is lényeges javulást és teljes felépülést lehet elérni. A
gyógyszeres kezelések fontosak, de a rehabilitáció, és az életvitel megváltoztatása nélkül nem tudnak semmilyen pozitív
változást létrehozni.

Figyelmezető jelek
Ha önmagunkon, hozzátartozónkon
vagy közvetlen környezetünkben észleljük a következőket, haladéktalanul forduljunk orvoshoz:
• hirtelen bekövetkező gyengeségérzés
karban, kézben, lábban;

Magas vérnyomás: A stroke-os betegek több mint 2/3-ának magas a vérnyomása
Dohányzás: az agyérbetegségek kialakulásának 10-15 százalékáért felelős.
Fokozza az érelmeszesedést, a trombózis kialakulását és emeli a vérnyomást. A
dohányzás abbahagyása után a kockázat
fokozatosan megszűnik.
Cukorbetegség: a kockázat 2-3-szoros.
Szívbetegségek: általában 2-3-szorosára növelik a kockázatot a szívinfarktus,
a szívkoszorúér betegség, a szívelégtelenség, a bal kamra megnagyobbodás, a
szívbillentyű betegségek. A legnagyobb
kockázat a pitvarfibrilláció.
Egyéb tényezők: a zsíranyagcsere zavarok, a magas konyhasó bevitel, a túlzott
alkoholfogyasztás 3-szoros stroke-kockázat. A fizikai aktivitás növelése csökkenti
a stroke gyakoriságot – tehát az edzésben
lévő szervezet ellenállása nagyobb.

Ha váratlanul csak egyik
szemünkre látunk, azonnal
forduljunk orvoshoz!

Agyvérzés esetén a vér beszabadul az
idegsejtek közé, ami azért roncsolja őket,
mert a vérnek nagy az oxidáló ereje. A
vörösvértestekhez kötött oxigén azonnal
elkezd reakcióba lépni az idegszövettel,
és amolyan biológiai rozsdásodási folyamatot indít el. A sejtek pusztulása miatt
egy agyvérzésből nehezebben lehet felgyógyulni, ezért érdemes minél előbb
kórházba vinni a beteget.
Később rehabilitációval a sérült agyterület funkcióit gond nélkül át tudják venni más sejtek is. Az agyszövet
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Egészség

Lélegezz az egészségedért!
Köztudott, hogy légzésünk szoros kapcsolatban áll közérzetünkkel. Ha például ellazított állapotban vagyunk vagy alszunk,
légzésünk is mélyebb és lassúbb.
Ezzel ellentétben, amikor például megijedünk, légzésünk gyors
és felületes lesz. Ha sokk ér, teljesen le is állhat a légzésünk. Mennél kevésbé mélyen lélegzünk,
annál kevesebb teret kapnak az
érzéseink. Ezért a terápiát végző
orvos sokszor arra biztatja a beteget, hogy mélyen lélegezzen,
hogy ezzel is felszabadítsa benne az érzéseket. Testünk maga is
természetes módon arra törekszik, hogy helyreállítsa az egyensúlyt, például azzal, hogy ásítást
kezdeményez, ha már túl sokáig voltunk ‚mozdulatlan helyzetben. Az izmokba jutó több oxigén több energiát is jelent, és
ezzel nagyobb elevenséget.

Ismerkedjünk meg most négy olyan
légzőgyakorlattal, melyek helyes elvégzése
átsegíthet bennünket a stresszesebb időszakokon, testünket-lelkünket pedig energiával tölti fel.

Fújtató légzés

Hatása: a test valamennyi sejtjét oxigénnel látja el.
Álljunk fel, szorítsuk ökölbe a kezünket,
és orrunkon keresztül kezdjünk szaporán
lélegezni. Használjuk az egész testünket, és
hagyjuk, hogy a karunk is segítsen a levegő szivattyúzásában. Folytassuk, ameddig
csak tudjuk, és hagyjuk abba, ha elfáradunk. Hagyjuk, hogy a testünk együtt mozogjon a légzésünkkel. Körülbelül öt perc
rendszerint elegendő.

Váltott orrnyílású légzés

Hatása: kiegyensúlyozza a jin- és a jangenergiákat. Üljünk vagy térdeljünk le. Fogjuk be a jobb orrlyukunkat a jobb hüvelykujjunkkal, és a bal orrlyukunkon keresztül
mélyen lélegezzünk be. Tartsuk benn a
lélegzetet, ameddig ötig számolunk. Ekkor
a jobb mutatóujjunkkal fogjuk be a bal orrlyukunkat, eresszük el a jobb orrlyukunkat,
és lélegezzünk ki rajta. Jobb mutatóujjunkkal továbbra is tartsuk befogva a bal orrlyukunkat, és lélegezzünk be a jobb orrlyukunkon. Ezután fogjuk be a jobb orrlyukunkat
a jobb hüvelykujjunkkal, és lélegezzünk ki a
bal orrlyukunkon.

Nyújtózkodó légzés

Hatása: nagyobb összpontosítás.
Összekulcsolt ujjakkal fogjuk össze a két
kezünket. Nyújtsuk ki a karunkat magunk
előtt, fel egészen a fejünk fölé, olyan magasra, amilyen magasra csak fel tudunk
nyúlni. Közben hosszan és mélyen lélegezzünk be. Tartsuk bent a levegőt, és tartsuk
meg a pózt is, amíg ötig számolunk, azután
összekulcsolt kezünket hozzuk le a nyakunk mögött, majd vissza a fejünk fölé, azután vissza a kiinduló helyzetbe, amikor is
kezünk a mellünk előtt van összekulcsolva.
A leeresztés közben lassan lélegezzünk ki.
Igyekezzünk a tüdőnket teljes egészében
levegővel megtölteni. Ismételjük az egész
gyakorlatot addig, amíg jólesik.
A gyakorlatnak van olyan változata is,
amelyben a véghelyzetben a karunk a testünk mellett van, nem előtte.
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Hara-légzés

Hatása: központosító, nyugtató, erősítő.
A keleti népek úgy tekintik, hogy a testünk és életerőink központja a hara, hasunknak a köldök alatti és a szeméremdomb feletti része. A „harával rendelkező
ember” olyan, akit nem könnyű kibillenteni
az egyensúlyából. Energikus, életerős, magabiztos és bátor, rámenős. A küzdősportokban az egyik alapvető dolog, amit meg
kell tanulni, az, hogy hogyan lehet a harára
összpontosítani.
A harát számos módon feltölthetjük energiával. Az egyik ilyen mód a hara-légzés. Üljünk úgy, hogy kezünk a haránkon legyen.
Kezdjünk hasunk alsó részébe be- és kilélegezni, miközben különös súlyt fektetünk
a beáramló lélegzetre. Képzeljük azt, hogy
hasunk alsó részében egy léggömb van,
melyet felváltva felfújunk és leeresztünk.
Mindezt folytassuk annyi ideig, amíg ezt
kellemesnek találjuk.

Figyelem!

A leírt légzőgyakorlatok rendkívül nagy
hatásúak, ne vigyük túlzásba őket. Ne erőltessük a dolgot, hagyjuk abba, ha ezt jobbnak érezzük. Ha az ujjaink reszketni kezdenek, ez azt jelzi, hogy hiperventilálunk (túl
sok oxigén került a szervezetünkbe). Ekkor
azonnal álljunk le!
Nem ajánlatos a leírt mély légzőgyakorlatokat olyankor végezni, amikor meg
vagyunk fázva, vagy szív-, mellhártya-illetve
mellkasi panaszaink vannak.

Bőrápolás

Tudatos kézmosás a Napvirág Manufaktúrával
Még tart a tél szorítása, melyet leginkább a kezünk bőrén érezhetünk. A hideg, a szél és a gyakori, nem megfelelő rutinnal végzett kézmosások is kiszárítják a kezeinket, annak bőrét ráncossá, érdessé, sőt sebessé is tehetik. Óvjuk kezeinket a hidegben, viseljünk kesztyűt, és reggel és este is kényeztessük
olyan kézmosó szappannal és ápoló krémmel, mely természetes hatóanyagokat tartalmaz és nem károsítja sem a bőrünket, sem a környezetet. Ilyenek
a Napvirág Manufaktúra natúrszappanjai és ápoló kézkrémei.
Bárkivel is beszélünk, férfival vagy nővel,
a kéz a top három testrész, amit megfigyelünk a másikon. A kezünk állapota pedig
nagyon is sokat elárul rólunk. Ápoljuk és
vigyázzunk rájuk, hiszen a kéz az egyik
legfontosabb kommunikációs eszközünk,
szépsége, bőrének rugalmassága, állapota
és tapintása az egyik legfőbb társunk és
segítőnk.

Változtass kézmosási rutinodon

A tél a vírusok, kórokozók kedvenc
időszaka, így mi emberek még többet
mosunk kezet, ami nagyon is fontos a betegségek megelőzésében és a kórokozók
terjedésnek megállításában. Azonban a
legtöbbünk mindig csak rohan, és azon
túl, hogy szintetikus tisztító- és fertőtlenítő
szerekkel terheljük a kezünk bőrét naponta
többször is, még nagyobb kárt teszünk azzal, hogy nem szárítjuk meg kellőképpen.
Mit lehet akkor tenni? Elég sokat. Az egyik
legfontosabb, hogy olyan kozmetikummal
mossunk kezet, mely nem csak biztosítja
a hatékony tisztítást, de kézbőrünkre is
„tekintettel” van, azaz nem szárítja azt ki.
A legjobb választás lehet erre a Napvirág
Manufaktúra natúr szappanjai, azok közül is a mi kedvencünk, a Napvirág levendulás szappan, mely prémium minőségű,
extra szűz olíva olajból, regeneráló hatású
shea vajból készült. Organikus bio minősítésű orvosi levendula illóolajjal (Lavandula
angustifolia) illatosították, de nem csupán
az édes, virágos illat miatt. Az orvosi levendula illóolajról ugyanis köztudott, hogy
erős vírus- és baktériumölő hatással rendelkezik, egyfajta természetes fertőtlenítő,
amellett, hogy hatékonyan regenerálja a
bőrt és csökkenti a gyulladást is. A Napvirág kézmosó szappanja tehát az első
lépés az ideális kézmosási rutin felé. Ám
arra is figyelnünk kell, hogy a kézmosás
langyos és ne hideg vízzel történjen. Végül,
de nem utolsó sorban mindig fordítsunk rá

megfelelő időt – ami egyébként alig egy
perc az életünkből – hogy megfelelően
megszárítsuk a kezeinket vagy szárazra töröljük azokat tiszta kendővel, törölközővel.

Esti ápoló szertartás
a selymes bőrű kezekért

A szép kezekért mi magunk tehetünk
a legtöbbet. Például elég folyadékot fogyasztunk nap közben, nem stresszelünk
annyit, vagy ha igen, akkor gondoskodunk
annak feloldásáról, és nem terheljük őket
maró anyagokkal, például a nagytakarítás során gumikesztyűt húzunk. Hiszen a
bőrünkön keresztül nagyon gyorsan szí-

vódnak fel a mérgező, toxikus vegyületek
– pl. vízkőoldó folyadék- csakúgy, mint
a regeneráló hatóanyagokat tartalmazó kézkrémek. A kéz bőre rendkívül sok
környezeti ártalomnak van kitéve. Éppen
ezért fontos, hogy gondoskodjunk annak
hidratáltságáról is, melyben lényeges szerepet kapnak a kézápoló krémek is. Ám
nem mindegy, mit és hogyan kenünk a
kezünkre, ahogyan az sem, hogy mikor. A
legkiválóbb alkalom a kéz bőrének ápolására az esti időszak, amikor már fogat
mostunk, elmosogattunk és valószínűleg
nem fogja érni a kezünket már víz. Szenteljünk időt a kezeinknek, és a megfelelő
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bőrünk állapotához választott natúrkozmetikumot alkalmazva kényeztessük egy
kicsit a kezeinket, körkörös, finom mozdulatokkal vigyük fel a bőrünkre a krémet,
majd azt gyengéden masszírozzuk be a
bőrbe. Ez kezenként kb. két- két és fél percet vehet igénybe. Ez egy kézre lebontva nagyon is soknak tűnhet, de pár nap
után már látszani fog az eredmény. Főleg
akkor, ha az a natúrkozmetikum megfizethető, de mégis extra hatóanyagokat
tartalmaz, mint a Napvirág Manufaktúra
kézkréme, melyet üvegtégelyben árusítanak, melyet visszavesznek, így csökkentve ezzel az ökológiai lábnyomot. A
Napvirág kézkréme olíva és körömvirág
olajat is tartalmaz az organikus shea vaj
mellett, és az illatát a citrom friss illóolaja
adja. Allantoin tartalma pedig helyreállítja a bőr struktúráját. A környezettudatos
vásárlók számára tehát, akik egészségtudatosak is, akik prémium natúrkozmetikumot keresnek Napvirág Manufaktúra a
legjobb választás.

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

Fűben-fában
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Egészség

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

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

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

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

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Az impotencia megelőzése és szelíd gyógymódjai
A latin eredetű impotencia kifejezés
erőtlenséget, képtelenséget, gyengeséget jelent. Orvosi értelemben két típusát
különböztetjük meg: a nemzőképtelenséget, illetve az erekcióképesség hiányát.
Holisztikus szempontból testi-lelki okaik
és gyógymódjaik lényegében azonosak,
ezért cikkünkben együtt foglalkozunk
velük.
Érdekes, hogy viszonylag sok olyan
férfi küzd ezzel a problémával, aki az élet
egyéb területein kimondottan sikeres,
„potens”. Nézzük meg, milyen kiváltó
okok állhatnak a háttérben!

40 millió spermiumot tartalmaz.
A jeruzsálemi Héber Egyetem 2017-es
összefoglaló elemzése a férfiak spermiumának minőségét és mennyiségét vizsgáló tanulmányok százait összegezve arra az
eredményre jutott, hogy a vizsgált négy
évtizedes időszak (1973–2011) alatt az
egy milliliterre jutó spermiumszám átlagosan közel 60%-kal csökkent a fejlett
országokban, évente átlagosan 1,4%kal. Jelenleg Nyugat-Európában minden
hatodik, Magyarországon pedig minden
ötödik párkapcsolat valamelyik fél problémája folytán meddő.

A nemi szervek szerepe

Az impotencia kiváltó okai

A férfi nemi rendszer csak úgy tud harmonikusan működni, ha a külső és belső nemi szervek egészségesek és nemi
hormonokból is megfelelő mennyiségű
termelődik. A herék a testüregen kívül, a
herezacskóban helyezkednek el, és egy
életen át termelik a spermiumokat. Az
ondóhólyag feladata a spermiumok tárolása, és az azokat tápláló ondóváladék
termelése. A prosztata az együttlét során
a hímivarsejtek mozgását segítő anyagokkal dúsítja tovább az ondóváladékot.
Szexuális inger hatására megnövekedett
mennyiségű vér áramlik a hímvesszőbe,
és az aktus végéig annak barlangos testeiben marad. Ez okozza a merevedést.
Az ejakuláció során a spermiumokat tartalmazó ondóváladék a hüvelybe lövell,
majd a hímivarsejtek a méh nyakcsatornája felé veszik útjukat, hogy megtalálják
és megtermékenyítsék a petesejtet.
Az egy ejakulátumban található spermiumok száma a férfitermékenység
egyik kulcsfontosságú meghatározója. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint egy egészséges ejakulátum milliliterenként 15 millió, vagy összesen mintegy

Stressz hatására, legyen az bármilyen eredetű, a férfi „túlélés” üzemmódra kapcsol. Ilyenkor nagy mennyiségű
stresszhormon (kortizol) szabadul fel, lecsökken a nemi hormonok képződése, ezáltal a szexuális vágy, a teljesítőképesség
és a megtermékenyítő képesség is.
A spermiumszám csökkenése nagyrészt a környezeti ártalmakra és az életmódra vezethető vissza, mint például a
szűk nadrágok viselése és a nadrágzsebben hordott mobiltelefon sugárzása is.
Káros hatású az alkoholfogyasztás is,
hiszen egyrészt idegkárosodást és keringési zavarokat okoz, ami akár impotencia kialakulásához is vezethet, másrészt
károsítja a máj működését, felborul a
férfi hormonháztartása, megnő a női
nemi hormonok aránya a szervezetben.
A dohányzás érszűkületet okozva befolyásolhatja a merevedési képességet is, a
kábítószerek pedig a központi idegrendszerre kifejtett hatásukkal gátolják a szexuális ingerre adott válaszkészséget.
Impotenciához vezethetnek a belső
nemi szervek krónikus gyulladásos be-
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tegségei is, például a prosztata- vagy a
mellékhere-gyulladás.
A cukorbeteg férfiak körében háromszor gyakoribb a merevedési zavar, mint
egészséges férfitársaiknál. Ezt részben az
erek fokozottabb meszesedése, részben a
magas cukorszint miatti idegkárosodások
okozzák. Érelmeszesedéshez vezethet továbbá a magas koleszterinszint, a magas
vérnyomás és a dohányzás is. Hosszú távon
a székrekedés is okozhat problémákat.
Impotenciát okozhatnak a szklerózis multiplex és az idegrendszer egyéb degeneratív
jellegű elváltozásai, valamint számos
gyógyszer (egyes vérnyomáscsökkentők,
gyulladásgátlók, koleszterinszint-csökkentők, antidepresszánsok stb.) is.
Az impotencia megelőzése és megszüntetésének természetes gyógymódjai
A táplálkozás területén a legfontosabb
a hormonokat is tartalmazó állati eredetű élelmiszerek (hús, tojás, tej) kerülése
vagy fogyasztásuk csökkentése. Ajánlott a
magas zsírtartalmú ételek helyett magas
ómega-3-tartalmú, hidegen sajtolt olajok
fogyasztása. Kerülendő a dohányzás és a
droghasználat, valamint az alkaloidákat
tartalmazó ételek és italok (kávé, tea, csokoládé) fogyasztása is.
A szója- és az egyéb fitoösztrogéntartalmú ételek fogyasztásának mérséklése is jótékony hatású lehet. Érdemes
előnyben részesíteni a magas rosttartalmú ételeket a székrekedés elkerülése végett. Fontos továbbá a megfelelő folsavés cinkellátottság, valamint antioxidánsok
(pl. szelén, C- és E-vitamin, koenzim Q10,
L-karnitin) bevitele is.
Néhány élelmiszerről kimutatták, hogy
kedvezően befolyásolja a spermiumszámot. Ilyen például a banán, a citrus- és
a diófélék, a brokkoli, a kelkáposzta, a

Öngyógyítás abc-je
leveles zöldségek, a spárga és a spenót.
Kedvező hatású még a ginzeng, a fokhagyma, a kurkuma, és a teljes kiőrlésű
gabonákból készült ételek. A méregtelenítő kúrák, például a tavaszi böjtkúra és az
őszi gyümölcskúra tehermentesíti a szervezetet, ezáltal segíti a nemi működést.
Fontos az altest reggelenként végzett
erősítése intim tornával és hasizomgyakorlatokkal. Szintén jótékony a nemi szervek időnkénti 5-10 perces napoztatása
(helioterápia). A számos hidroterápiás
fürdő, borogatás közül az egyik leghatékonyabb az „életfürdő”, melynek során a
nemi tájékot hideg vízzel kell lemosni, miközben a lábfej legalább 40 oC-os vízben
van. Ezt átmelegítő jellegű ledörzsölés,
majd meleg ruha felvétele kövesse. Kedvező hatású még a herezacskó bekenése
majoránna- vagy orbáncfűolajjal, esetleg
körömvirágkenőccsel.
A gyógynövényteák közül a kisvirágú
füzike, a palástfű, a kamilla, a csalán, a
kendermag vagy a korpafűtea valamelyikének fogyasztása ajánlott napi két
csészével. Aromaterápiát is bevethetünk:
párologtassunk ánizs-, fahéj-, jázmin-, roz-

maring-, szegfűszeg- vagy ylang-ylangolajat, illetve dörzsöljük be külsőleg a
lágyéktájékot mandulaolajba kevert pár
csepp szantál- vagy ylang-ylang-olajjal.
Jótékony lehet egy apró karneol, holdkő vagy borostyán nadrágzsebben hordása a mobiltelefon helyett.
A homeopátiás szerek közül az első választás mindenképpen az Agnus castus
legyen, mely az impotencia legtöbb fajtáját orvosolja. Félénkebb, szégyenlősebb
alkatú férfiaknál Phosphorus alkalmazása,
kifejezetten nagy stressznek kitett helyzetben pedig Nux vomica nyújthat segítséget. Mindegyik esetben D12-es (vagy
C9-es) erősségből kell 3×5 golyót elszopogatni a kívánt eredmény eléréséig. Komolyabb esetben orvosi konzultáció ajánlott.
A Bach-virágesszenciák is segítséget
nyújthatnak, mind az általános stresszszint csökkentésében (elsősegélycsepp,
szilfa), mind egyéb esetekben: túlzott
teljesítménykényszerre a tölgyfa, az önbizalom erősítésére a vörösfenyő, a „kudarctól” való félelemre bohócvirág, tárnics
és ernyős madártej esszenciái javasoltak
napi 3×4 csepp formájában.
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A spermiumszám növelése érdekében
ajánlott a bő alsónemű viselése, a stressz
csökkentése (autogén tréning, sport,
munkahelyváltás), a gyógyszerhasználat
minimalizálása, illetve túlsúly esetén fogyás, a fizikai aktivitás fokozása.
Lelki szinten sok minden állhat az
impotencia hátterében a munkahelyi
stressztől a diszharmonikus párkapcsolatig, leggyakrabban azonban ez egyfajta
teljesítmény- vagy bizonyítási kényszer.
Csatlakozhat hozzá félelem és ellenállás
az élet természetes menetével szemben,
de a szexualitással kapcsolatos bűntudat
és bizonyos hitrendszerek is okozhatnak
zavarokat.
A saját téma pontos feltérképezésébe érdemes szakembert (pszichológus,
kineziológus, stb.) bevonni. Addig is az
alábbi megerősítő mondatok nyújthatnak
segítséget: „Boldogságot és kielégülést
találok a nemiségben.” „Szeretem önmagam.” „Bízom magamban.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Zöld megoldások

Penész és kellemetlen szagok ellen a mosógépben
– A legújabb környezetbarát megoldások
Köztudott, hogy a magas hőfokon való mosás segít a
fertőtlenítésben, a baktériumoktól és más kórokozóktól
való megszabadulásban. De vajon ennyi elég?
Nemcsak a mosás hőfoka, de a mosógép tisztasága is
befolyásolja a mosás végeredményét.
Ki szereti a dohos szagú ruhákat, vagy ha a mosószer adagolója
elfeketedik, nyálkás lerakódás, zsíros szennyeződés képződik rajta?
Ezek miatt a lerakódások miatt áradhat a mosógépből a kellemetlen
szag, mely még a mosott ruhákon is érződik. Nem mindegy, hogy a
ruhákat tisztán veszed ki a gépből vagy egy adag szennyezett lében
pácoltad őket.

Honnan tudjuk, hogy gond van?

Ezt egyszerűen lehet diagnosztizálni. A penész, a nyálkás foltok,
a szagok, a mosógép ajtaja és a gumi körül megjelenő
elszíneződések mind erről árulkodnak.
A gépek tisztítása nem egyszerű, mert ezek a lerakódások gombák megjelenésére utalnak, melyek a vizes
környezetben igen jól érzik magukat és sokszor nem jól
látható helyen, takarítás szempontjából nem könnyen
megközelíthető részeken helyezkednek el.
A mosógép állandó tisztántartása és vízmentesítése
alapvető fontosságú, de mit tegyünk, hogy a gombákat
eltávolítsuk és folyamatosan távol is tartsuk – lehetőleg
durva vegyszerek nélkül.

Mit tehetünk?

A természetes tisztántartás lehetőségeinek
egyike az ecet és a mosószóda (vagy szódabikarbóna) kombinációja
Először érdemes feloldani 1-2 dl (lehetőleg
langyos) vízben 2-3 evőkanálnyi mosószódát. Ezzel az oldattal töröljük át a mosógép adagoló fiókjait (szükség esetén használjunk egy
elöregedett fogkefét). Töröljük át a mosógép gumi részeit is. Ezután
tegyünk a mosógép dobjába néhány (2-4) evőkanálnyi mosószódát
és kb. 4-5 dl ecet (lehetőleg 20%-osat). Az ecetet ne csak a mosógép
dobjába öntsük, hanem töltsünk a mosópor és öblítő adagolóba is,
hogy jól át tudja járni a csöveket, nem látható részeket is, majd indítsuk el a legmagasabb hőfokú (lehetőleg 90oC-os) programot. (Az
ecet rendkívül jó gombaölő illetve fertőtlenítő, vízkőoldó). A program végeztével, száraz vagy ecetes ronggyal, jó alaposan töröljük át
még egyszer a fiókokat és a gumi részt is. Az ecetet helyettesíthetjük
citromsavval is, mely ugyanolyan hatékony, de az előnye az ecettel
szemben az, hogy nincs szaga.
A mosógép tisztítását elég 3-6 havonta elvégezni, ha nem töltesz
a mosógép adagoló rekeszeibe semmit (lentebb olvashatsz arról,
hogy ez hogyan lehetséges), illetve ha nem használsz öblítőt sem.
Ha viszont használsz mosószereket, öblítőt az adagoló tartályban,
akkor érdemes havonta megcsinálni a tisztítást, hogy ne legyen ideje a gombáknak elszaporodni.
Egy alternatív és igen egyszerű, de mégis rendkívül hatékony
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megoldás a mosógéptisztító tabletta
használata, mely rendkívül egyszerű. Helyezd a tablettát a mosógép dobjába és indítsd el a legmagasabb hőfokú programot.
A program lejártával töröld át a rekeszeket
illetve a gumis részeket egy száraz ronggyal.
A mosógép ajtaját hagyd nyitva, hogy ki
tudjon száradni a gép. (www.ecohaztartas.
hu – mosógépfertőtlenítő tabletta)
A mosógép tisztántartása kapcsán legtöbbször elfelejtődik a szűrő kitakarítása. A gép hátulján (vagy elején) az alsó részen van egy
szűrő, melyben elég csúnyán össze szokott gyűlni a piszok. A szűrőt
egy egyszerű tekerő mozdulattal ki lehet szedni és meg lehet tisztítani. Ezzel is sokat teszünk a gépünk szagtalanítása és egészséges
működése érdekében.
Ha már tiszta a mosógépünk és azt szeretnénk, hogy az is maradjon, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan mossunk úgy,
hogy a lerakódások lehetőségét minimálisra csökkentsük.
Erre egy nagyszerű megoldás a Mosótojás használata, mely
költséghatékonyság szempontjából is rendkívül kiemelkedő. A
Mosótojásban apró golyócskák formájában van benne a vegyszermentes, környezetbarát mosószer. A mosógolyócskákból nagyon
minimális oldódik ki a mosás során, ezért a gépben nem fog lerakódás képződni. Természetes vízlágyító hatása miatt nem kell egyéb
adalékanyagot vagy öblítőt használni. Esetlegesen mosóparfüm
használata javasolt, mely természetes módon, igazán kellemes illatot kölcsönöz a ruháknak.

www.ecohaztartás.hu • hello@ecohaztartas.hu.
Telefon:_30/70 384-5061 • FB/Instagram: ecoháztartás

Életmód

Készítsük fel szervezetünket a tavaszra!
A méregtelenítés egyike a legvitatottabb kifejezéseknek. Az orvosok
hivatalos fogalomtárából hiányzik
is ez a szó. Mai tudásuk szerint szervezetünk a kiválasztó szerveinken
keresztül megbirkózik a bekerülő
káros anyagokkal, és kiüríti azt. Így
önmagában a méregtelenítésnek
gyógyászati szempontból nincs is
jelentősége, lévén az egy önkarbantartó mechanizmus.
Elméletileg…
Mégis rendszeresen jelennek meg publikációk, amelyek pont az ellenkezőjét állítják. Bebizonyosodott már a mesterséges
színezékekről, az E-adalékokról, a tartósítószerekről, a nehézfémekről, és még számtalan dologról, hogy igenis képesek felhalmozódni testünkben.
A súlyos betegségekkel küzdőknek életmód és étrendváltást, egészséges ételek
fogyasztását, megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitelt, hetente beiktatott
gyümölcs és zöldségnapot, esetleg rendszeres böjtöt javasolnak a szakemberek.
Pont azt a kúrát, amit természetgyógyászati
berkekben csak úgy emlegetnek: méregtelenítés!
A kúrákat az alapján csoportosíthatjuk,
hogy melyik méregtelenítő szervünk munkáját szeretnénk elősegíteni.
A vese feladata, hogy az anyagcsere során keletkező salakanyagokat, valamint a felesleges mennyiségben jelenlévő nátriumot
és vizet kiszűrje a vérből, majd eltávolítsa a
szervezetből.
A vesét célzó méregtelenítő kúrának ezért
elsősorban a megfelelő folyadékbevitel a fő
alkotóeleme.
Egy átlagos 80 kg-os embernek napi
2-3 liter ivóvízre van szüksége. Amikor
léböjtkúrába kezdünk, legfontosabb a
megfelelő folyadékbevitel. Tisztított, szűrt
csapvizet, Pi-vizet, ásványvizet, gyógyteákat,
zöldség és gyümölcsleveket kombinálva elégíthetjük ki napi folyadékigényünket, ami a
kúra során legalább 4-5 liter kell hogy legyen.
Ezzel megkönnyítjük a vesék méreg-

anyag kiválasztását, gyorsabban tisztul
egész szervezete.
A frissen préselt gyümölcslevek és a megbízható gyártóktól származó, méregtelenítő gyümölcs- és zöldségkeverékek képezik
a vesét méregtelenítő léböjt-kúrák alapját.
A legfontosabb, hogy a fogyasztott levek
ne tartalmazzanak mesterséges színezéket,
adalékanyagot, állományjavítót sem, s lehetőleg ökogazdálkodásból származzanak.
Házilag is elkészíthetjük a leveket, ehhez
csak egy gyümölcscentrifugára vagy gyümölcsprésre van szükség.
A kiválasztásnál érdemes figyelni arra, az
édesebb ízű gyümölcsöket a savanykásabb
ízűekkel megfelelő arányban elegyítsük.
Ezzel elkerülhetjük a cukor hozzáadását!
Bármilyek csábítóan is az import egzotikus
gyümölcsök, ha nem tudjuk biztosan, hogy
ökogazdálkodásból származnak, ne szerepeljen a böjti menüben. Helyettük válaszuk
inkább a hazai portékát.
Érdekes, zamatos ízvilágot érhetünk el,
ha vegyítjük a gyümölcslevet zöldséglével.
A változatos ízek megkönnyítik a kúrát.
A gyógyteákkal óvatosan kell bánni. Mindig kérjük ki szakember segítségét, mielőtt
elkezdünk egy főzetet fogyasztani.
Nagyszerű méregtelenítő teák készíthetők
a következő gyógynövényekből: gyermekláncfű-levél gyökérrel, kökényvirág, csalánlevél, katánggyökér, csipkebogyó, édesköménymag, kamilla, nyírfalevél, hibiszkusz,
borsmenta, aranyvesszőfű, citromfű.
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A máj feladata a méreganyagok kiválasztása és az anyagcsere-folyamatokat
irányítása. A szív és a belek irányából érkezik hozzá a vér. Mivel ez utóbbi sok olyan
anyagot tartalmaz, ami a vékonybélben
nem volt hasznosítható, ezért a máj ezeket
az anyagokat megszűri, feldolgozza, majd a
vesékhez továbbítja ürítés céljából.
A máj méregtelenítése az egyik legnehezebb feladat. A vesék tisztításánál alkalmazott folyadék-kúrák sikeresek ebben az
esetben is. Ugyanakkor a máj regenerálódását is gyorsítani kell, erre a legalkalmasabb a
máriatövis, csalán, iglice gyógyteakeverék.
Szakember felügyelete mellett alkalmazható a hashajtás is, de ebben az esetben is
el kell kerülni a kemikáliák alkalmazását. A
legalkalmasabb erre a célra a keserűsó, vagy
néhány speciális hashajtó-tea keverék.
Bélrendszerünk feladata az emésztés,
éppen ezért itt halmozódhat fel a legtöbb
méreganyag. A nem megfelelő táplálkozás
miatt ezek lerakódhatnak, gyulladásokat,
fekélyeket vagy akár rákos megbetegedést
is okozhatnak. A rosszul működő emésztőrendszer kihat a közérzetünkre. Az állandó
gyomorfájás, puffadás, emésztési zavarok
a magyar lakosság 78%-át érintik. Bélrendszerünk két részre osztható, vékony
és vastagbélre. A bélflórát alkotó hasznos
mikroorganizmusok a vékonybél utolsó
szakaszában és a vastagbélben helyezkednek el, és minden táplálékkal bejutott ár-

Életmód
talmas anyag, gyógyszer károsítja. Ezért az
emésztőrendszeri panaszok javításnak első
lépése az egészséges bélflóra helyreállítása.
A különböző csírák – búza, napraforgó, kukorica, lucerna, len, retek, sárgarépa… stb.
- tartalmazzák az összes szükséges alkotóelemet, amire a szervezetnek szüksége van
az egészséghez. Ezen kívül immunerősítők,
jelentős szerepük van a szervezet méregtelenítésében, a vér tisztításában is.
A lerakódott méreganyagok kiürítését a
növényi rostok, korpák fogyasztása segíti
elő.
A belekben összegyűlt salakanyagot legjobban a beöntés képes eltávolítani. Modernebb és hatékonyabb eljárás a kolon
hidroterápia, amely a vastagbélben lerakódott káros anyagokat maradéktalanul képes eltávolítani.
Kevesen tudják, de kiválasztó szervként tekinthetünk a tüdőnkre is, hiszen
belélegzés során oxigént juttat a sejtekhez,
majd kilélegzéskor eltávolítja a felesleges
szén-dioxidot a szervezetetből, emellett a
májat elhagyó, emésztőtraktusból származó vér szűrője.
A méregtelenítés módja tüdőn keresztül a friss, tiszta levegő beáramoltatásának
különböző módszere. A jóga és a szabad
levegőn végzett sporttevékenységek is méregtelenítésnek tekinthetők, emellett fontos feladat a tüdő kapacitásának növelése
pl. úszással vagy légzésterápiával. Ajánlható
még az ún. ózonterápia. Alkalmazása során
dús oxigént lélegeztetnek be a pacienssel,
mely serkenti az anyagcserét, és jótékony
hatást gyakorol a vér fehérjemolekuláira.

Legnagyobb kiválasztó szervünk a
bőrünk. Mirigyrendszere révén támogatja
a méregtelenítést. A méreganyagok verejték formájában távoznak szervezetünkből.
Emellett bőrünk védőfalat képez mindennemű fertőző anyag áthatolása ellen,
ugyanakkor nagyon sérülékeny. Fontos szerepe van a hőszabályozásban is, érrendszere és a verejtékmirigyek segítségével hűti
illetve fűti testünket.
A bőrön keresztüli méregtelenítés igen
változatos.
Egy 30 perces sófürdő salaktalanító hatása szakemberek szerint megfelel egy három
napos böjt kúrának. Egy normál nagyságú
fürdőkádnál (kb. 100 l) szükség van leg-
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alább 1kg sóra. Minél magasabb a koncentráció, annál nagyobb a méregtelenítő hatás.
A víz hőmérsékletét állítsuk be pontosan
37°C-ra. Ne használjunk se fürdőhabot, se
szappant. A fürdés időtartama legalább 20
perc legyen.
Gyógyfürdő során a fürdő vizéhez gyógynövényből készített és leszűrt forrázatot
vagy főzetet vagy speciális fürdősót adhatunk. Nyugtató, lazító vagy élénkítő hatásuk
mellett ezek a fürdők kiválóan salaktalanítanak és serkentik a vérkeringést. A meleg
vízben a hatóanyagok könnyebben felszívódnak a bőrön át.
A szaunázás illetve infraszaunázás is
remek módszer, mivel a szervezetünk önmagát méregteleníti: erős verejtékezéssel
igyekszik gondoskodni testünk megfelelő hűtéséről, mely során méreganyagok
távoznak a bőrön keresztül. Éppen ezért
szaunázás közben sem szabad elfeledkezni a megfelelő folyadékbevitelről.
Salaktalanító masszázs alkalmazásakor
a testet gyúrásnak, ütögetésnek, simogatásnak, dörzsölésnek vetik alá, intenzívebbé válik a bőr anyagcseréje, vérkeringése,
javul a bőr alatti kötőszövetek oxigénellátása, ami elősegíti a méreganyagok
távozását. A felgyorsult keringés következtében erősödik a szervezet zsírégetési
folyamata. Megerősíti a laza kötőszöveteket, visszaállítja azok rugalmasságát, a
bőr feszesebb lesz. A masszázs lazító és
élénkítő hatással van a szövetekre és az
izomzatra. Kiegészítőként használhatók
gyógytapaszok és krémek, melyek segítenek a káros anyagok eltávolításában.

Zöld megoldások

Tudtad, hogy nem elég, ha a víz tiszta,
de legalább annyira fontos, hogy biológiailag is aktív legyen?
- Maunawai forrásvíz Amennyiben gondolkodtál már azon, hogy vásárolj magadnak Víztisztító berendezést, biztos szembekerültél azzal
a kérdéssel, hogy milyet vásárolj? A vásárlók alapvetően nem tudnak eligazodni a kínálatban, ugyanakkor alap igényük, hogy káros anyagoktól mentes vizet szeretnének fogyasztani, viszont majd mindenki azt mondja a saját készülékére, hogy ez 100% tiszta vizet készít?
A víztisztító készülékek több mint 99%a a vizet csupán fizikailag és kémiailag
tisztítja meg. A Maunawai PI víztisztító
rendszerek a fent maradó 1%-ot képviselik, melyek ettől többet is tudnak. Csak az
elmúlt 20 év kutatásai világítottak rá a biológiai vízminőség fogalmára, arra hogy
attól, hogy a víz tiszta, nem biztos, hogy
szervezetünkben jól tud hasznosulni.
A minőség szempontjából a friss forrásvíz és sejtjeinkben jelen lévő magas fokon
strukturált víz jelenti a viszonyítási pontot. A biológiailag is aktív szűrt víz - kristályszerűen rendezett vízmolekulák láncolata, melyek meghatározott geometriai
strukturával is rendelkeznek - hasonlítva
ezzel a sejtjeinkben található szintén
struktúrált folyadékokhoz. Így az új kutatások alapján azt a vízszűrő berendezést
érdemes választani, amely a tisztítási
funkción kívül képes biológiailag is aktív
vizet készíteni.
A MAUNAWAI® szűrőrendszer működésekor a csapvíz - akárcsak a források
esetében – különböző szűrő rétegeken
keresztül szivárog át, egészen addig, amíg
frissítően kellemes és tiszta víz nem áll a
rendelkezésünkre. A szűrési folyamat
nyomás kifejtése nélkül történik, így a
víz megőrzi kristályszerűen rendezett
molekula láncait, klaszterszerkezetét.
A MAUNAWAI PI- készülék nem szűri
ki, a vízben lévő hasznos ásványi anyagokat, de harmonizálja és optimalizálja
azok arányát, ennek következtében optimálisan tud sejtjeinkben hasznosulni. Teljesíti azokat a követelményeket, melyek
a sejtvízzel szemben elvárhatók. A PI-víz
gyorsan és csekély energiafelhasználással

kerül a sejtbe. Az öregedési folyamatot le
lehet lassítani, a szervezet kifogástalan
működését belülről támogatja.
„…Az öregedés a szervezetek, szövetek és
sejtek hatszögletű vízcsomóinak elvesztése
és a teljes test víztartalmának csökkenése.
Ha újra bevisszük a hatszögletű vízcsomókat a testbe, megnő a vitalitásunk, lecsökken az öregedési folyamat, és megelőzzük a
betegségeket…”
Ugyanakkor fontos a tökéletes szűrés is. A Maunawai PI készülékek egyedülállóan kb. 30 féle szűrő és vízkezelő
anyagot tartalmaznak, ezek az anyagok egyenesen Japánból érkeznek a
cég németországi üzemébe.
A szűrési folyamat minden olyan szen�nyezőanyagot eltávolít a csapvízből, amire szervezetünknek nincsen szüksége.
1. Kerámia előszűrő 0,2μm, így még
a patogén baktériumok nem jutnak át
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rajta. Kiszűri a homok, iszap,por, rozsda,
pollen,azbeszt részecskéket
2. Előszűrő és vízkőszűrő egység eltávolítja a nitrátot és a szervetlen kalcium egy
részét, így javítja a magnézium felvételt.
3. High-Tech aktívszén réteg – Gyógyszer és Hormonszűrésre tesztelve. Ez a szűrőegység kiszűr mindenféle kémiai anyagot, nehézfémet, rovar és növényvédőszer
maradványt, trihalogénmetánokat, stb.
4. Turmalin kerámia réteg, Infravörös
és a negatív ionok forrása. Ezen tulajdonsága következtében ionizálja (negatív töltésű ionjai által lúgosítja), energetizálja a
vizet-, csökkenti annak klaszterméretét.
5. PI-kerámia mátrix: A MAUNAWAI®víztisztító készülékek központi egységében több mint 20 különböző, gondosan
megalkotott összetételű kerámiagolyó
helyezkedik el. A porózus, ugyanakkor
stabil állapotú kerámia-mátrixot egy speciális és igen költséges folyamat során állítják elő.
Emeli a víz energiaszintjét, optimalizálja
az ásványi anyagok szintjét, vízstruktúrát

Zöld megoldások
képez, lúgosítja a vizet, képes finom nemkívánatos rezgéseket és szabadgyököket
is megkötni
6. EM-kerámia-kálcium réteg, további
elektromágneses energetizálási folyamat,
a természetes egyensúlyt véglegesítése. Probiotikus, az életet támogató rezonanciamezőt hoz létre, mely nem jelent
alkalmas környezetet patogén csírák és
degeneratív kórok számára, mivel rezgésspektrumuk eltérő.
7. Sango-korall - Hegyi kristály – Zeolit
réteg A Sango-korall képes az ásványion tartalmat és a víz pH-ját szabályozni,
nagyban növeli a víz redoxpotenciál értékét. A Hegyi kristályok feltöltik a vizet
természetes energiájukkal, és növelik a
víz redoxpotenciálját azáltal, hogy megnövelik a folyadék elektronegativitását.
A Zeolit - nagy porozitású biokatalizátor
- megkötnek olyan káros mikromolekulákat is, mint pl. az ammónium és az arzén,
és a Pi-kerámiákkal összjátékban optimalizálják a vizet.
8. Mágneses csap: finom mágneses
mező a MAUNAWAI® víz elektromágneses
mezejét állandósítja

A MAUNAWAI PI-vízszűrő berendezésekben mind az öt alapelv egyesül ahhoz,
hogy tökéletesen szűrt és biológiailag
is aktív vizet kapjunk a szűrési folyamat
végé: – információ adás – harmonizálás
– biológiai rendelkezésre állás. Ez az, ami
épes az emberi szervezet a legjobb teljesítményre késztetni.
Fogyaszthatják csecsemők, gyermekek,
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felnőttek, sportolók, fogyókúrázók, idős
emberek, egészségesek és betegek egyaránt.

www.piviztisztito.hu,
www.maunawai.hu
GeoMag Water KFT.
Tel: 06 20 447 1677
Mail: info@piviztisztito.hu

Ajánló
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Kertészkedjünk!

Új kártevőre kell készülni a kiskertekben
- gyakorlatilag az egész országban
megtelepedett
Pár éve jelent meg, de idén már invázóra kell készülni.
A hazánkban 2013-óta jelen levő foltosszárnyú vagy
pettyesszárnyú muslica inváziós kártevőnek számít. Közeli rokona az őshonosnak tekinthető ecetmuslicának, de ennek ellenére igen veszélyes légyféle.

Főként a vékonyabb héjjal rendelkező gyümölcsöket preferálja: szamóca, szeder, málna, ribizli, áfonya, bodza, szőlő.
Napjainkra gyakorlatilag az egész országban megtelepedett,
és okoz érzékeny károkat a gyümölcstermő növények egy részében. A probléma elsősorban abban rejlik, hogy a kártevő az
egészséges, érőfélben levő gyümölcsöt támadja meg, és okozza
annak romlását, míg az ecetmuslica csak a sérült termésen károsít. Igen jelentős károkozása miatt a pettyesszárnyú muslica szerepel az EPPO jelentésköteles listáján.
A legnagyobb – akár százszázalékos – károkat a bogyós gyümölcsű málnán és szamócán idézi elő, de más termesztett és
vadon élő növények termésein is gyakran előfordul, sőt egyes
kutatások szerint a szőlőt is képes megtámadni, bár erre hazai
tapasztalat nincs. Egy gyümölcsbe akár több petét is elhelyezhet.
A kártevő lárvái fehér színű pár milliméteres nagyságú nyüvek.
Károsításának hatására a gyümölcs felszíne a szúrás helyén behorpad, a gyümölcs gyorsan összeesik és rohadni kezd.
A kártételt megelőzhetjük, ha a gyümölcsöket időben szüreteljük. A rovar megjelenése sárga ragacsos lappal és almaborecettel kiegészített csapdák kihelyezésével nyomon követhető. A
csapdák nem csak előrejelzésre, hanem a kártevő egyedszámának gyérítésére is alkalmasak.
Nagyon fontos a megtermett összes gyümölcs betakarítása,
valamint a fertőzött termések megsemmisítése is. A fertőzött
terméseket nem szabad komposztálni, mivel az a muslica átteleléséhez ez ideális körülményeket teremt. E kártevő elleni kémiai védelem nehéznek mondható, hiszen közvetlenül érés előtt
támad, és a hatékony szerek élelmezés-egészségügyi várakozási
ideje hosszú.
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Öt elmaradhatatlan kerti teendő
tél végén
Tartsunk terepszemlét

Sétáljunk egyet a kertben, mérjük fel, hogy volt-e erősebb
fagy hatására növénypusztulás vagy érdemes-e növényeket ültetnünk. Ha igen, a rendelkezésre álló hely alapján nézzünk utána az ültethető növényeknek és keressünk beszerzési forrásokat!

Ellenőrizzük szerszámainkat

Hamarosan indul a metszési szezon, az ásás és a fűnyírás is. A
szerszámainkat élezzük meg vagy vigyük el éleztetni. Nem csak a
metszőolló élének kell roncsolásmentesen vágni, hanem az ásó
élét is igazítani kell, hogy könnyebben és kevesebb fáradsággal
tudjuk a földet megforgatni. A fűnyíró életlen kései vagy roncsolják a leveleket és így barna színű lesz a metszfelület, vagy le sem
vágják a gyepet.

Tervezzünk

Ha felújítani akarunk a kertben vagy építeni egy újabb kertrészletet, akkor a tél ideális időszak arra, hogy megtervezzük a
tennivalókat. Számoljuk ki, mire van szükségünk, nézzünk utána a beszerzési lehetőségeknek és áraknak, valamint készítsünk
ütemtervet a megvalósításra!

Ügyeljünk a kerti bútorokra

A kerti bútorok karbantartását már elvégezhetjük az enyhébb,
fagymentes napokon is. A műanyag bútorokat megtisztíthatjuk,
a fából készülteket pedig a faanyagnak megfelelően kezelhetjük
a tisztítás után.

Szerezzük be a magvakat

Ideje beszerezni a haszonnövények vagy kerti virágok magvait. Természetesen ha palántát vásárolunk majd tavasszal, erre
nincs szükség, de több olyan növény is van, amit közvetlenül a
kertbe vetve mi magunk is megtermelhetünk.

Kertészkedjünk!

A vakond távoltartása a kerttől
A tavasz közeledtével egyre
több a hívatlan földkupac a
gyepen. Hazánkban a vakond
védett állat, így a kertbarátok
csak a távoltartásában
gondolkodhatnak. Személy
szerint ezt jobb megoldásnak
tartom, mert az nem oldja
meg a problémát, ha egytől
megszabadulunk, hiszen jön a
helyére másik.

A vakondháló
a tökéletes védelem?

Véleményem szerint nem. Sokszor találkozok helytelenül (túl sekélyen) lerakott
hálókkal a kertekben, ami épp csak a vakond feltúrását akadályozza meg. Azt viszont nem, hogy a háló alól kihordja a talajt, miközben a járatait ássa élelem után
kutatva. Így a gyep gyökerei a levegőben
lógva szép lassan tönkremennek.
A rosszul lerakott háló akadályozza a
gyepszellőztetést és a kert szabad alakítását is hiszen ha megsérül, nem tölti be
már a szerepét.

Hogyan lehet távol tartani
akkor mégis a kis földtúrót?

2 fronton kell felvenni a kesztyűt ellene,
egyrészt:
• meg kell szüntetni az okot, amiért a
kertbe költözik, és
• hatékony védőgátat kell ellene „építeni”
A vakond okos lény, ott szeret lenni,
ahol sok az élelem: a pajorok, drótférgek, lárvák vonzzák a kertbe. A kártékony
talajlakók megtizedelésének hatékony
módja a vegyszermentes Esstence Bug
Stop alkalmazása, ami aromás gyógynövényekkel tartja távol a kerttől a rovarokat, bogarakat. A talajra juttatva a talajfelszín alatti kártevőket szorítja vissza,
míg a növények állománykezelése során
a mászó, rágcsáló kártevők kedvét veszi el
a kertje rombolásától.

Ráadásul a preventív gondolkodás nem
csak a vakondot fogja elkedvetleníteni,
hanem a kertre is jó hatással lesz, hiszen
a gyep és a virágok zsenge gyökereit nem
lesz, ami elrágja.
A másik fontos teendő a vakond számára kijelölni a határvonalat, hogy ő is tudja:
eddig és ne tovább!
Ehhez a ricinus tartalmú szereket ajánlom. Ha már benn garázdálkodik a kertben, akkor a Biofume füstpatronnal a járatait lehet kellemetlenné tenni számára.
Majd, ha már biztosan visszavonulót fújt,
a Defenders Vakondriasztó granulátummal kell kb. 2 méter szélességben a
kerítés körül „felhúzni a láthatatlan várfalat”. Mivel kedvező áron, gazdaságos 2,5
kg kiszerelésben is rendelkezésére áll a
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kertészkedők számára, már nincs akadály
a annak, hogy az egész kert területét
rendszeresen ( három havonta) kezeljük.
A granulátum a gyors oldódásának köszönhetően nagyon hamar elkezdi kifejteni hatását. A használatát 2-3 havonta
kell ismételni.
Bővebb leírásért keresse fel
a honlapomat:
https://kertfuvesites.hu/mit-kezdj-avakonddal/
Vakondmentes, egészséges kertet kíván:
Molnár Gábor Éva
- a füvesasszony

kertfuvesites.hu

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

2020. március 20.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/12. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Mit szólsz, milyen különös élőlények is
vannak a világon!
A beküldők közül
Gyenge Gáborné (Zagyvaszántó)
Körösi Józsefné (Kecskemét)
Nagy Erika (Debrecen)
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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