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Nem pusztult el több őserdő tavaly az Adománygyűjtő program indult a Tisza
Amazonas térségében a tűz miatt, mint forrásvidékének hulladékmentesítésére
átlagosan az elmúlt 17 évben
A Tiszai PET Kupa szervezői és önkéntesei közösségi adoBár tavaly is több ezer tűz lángolt fel az Amazonas erdőiben, de egy részletes tanulmány szerint az elmúlt 18 évben
lényegében átlagosan nem változott a Brazíliában pusztító
tüzek száma.
Az Amazonas térségében megszokottak az erdőtüzek, de a klímaváltozás és az erdőirtás miatt évről évre jelentős eltérések figyelhetők meg velük kapcsolatban. A tavaly pusztító tüzek nagy
nemzetközi figyelmet keltettek, megnőtt az igény a friss adatok
iránt, különösen Brazíliát illetően. A friss adatokat azonban eddig
nem hasonlították össze a hosszú távú megfigyelésekkel.
A Remote Sensing folyóiratban részletesen publikált tanulmány kutatói az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) Klímaváltozási Kezdeményezés (CCI) projektjének adatait elemezték. A
Dél-Amerikában 2018-ban és 2019-ben leégett területekről kapott adatokat vetették össze a 2001 és 2018 közötti időszak éves
átlagaival - számolt be róla az ESA honlapja.

mánygyűjtő programot indítottak Francz Bélának, aki jelenleg egy elöregedett teherautó segítségével küzd a hulladékszennyezés ellen a Tisza forrásvidékénél.

Az összefogásnak köszönhetően már az adománygyűjtés első öt
napjában több mint négyszázan adakoztak, a felajánlások összege
pedig elérte a hárommillió forintot, ami duplája annak, mint amennyit
terveztek.
Elmondta, hogy az adománygyűjtést még nem zárták le, mert egy
jobb kisteherautót szeretnének vásárolni a befolyt összegből Fracz
Bélának, aki Kárpátalján, Kőrösmezőn, a Fekete-Tisza partján él és egymaga küzd a tiszai hulladékáradattal. Az összegyűjtött hulladékot szelektálja és utána adja tovább, hogy visszakerülhessen a körforgásba.
Jelenlegi munkaeszköze egy UAZ, amely nagyon öreg, többet
kell szerelnie, mint amennyit mozogni tud, ez pedig megnehezíti
a munkáját. Tamás Zsolt elmondta, hogy eddig a Tisza magyarországi
szakaszának megtisztításán dolgoztak, ezzel a kezdeményezéssel már
a folyó forrásvidékénél próbálják megállítani a szemetet.
Beszámolt arról is, hogy ebben az évben három PET Kupát is rendeznek: a Tisza-tavi és a Felső-Tiszai PET Kupán kívül a Bodrogon is
meghirdetik szemétgyűjtő, pillepalackhajó-építő akciójukat, mivel
ebbe a folyóba is sok szennyezés érkezik Ukrajnából.
Emellett a környezetvédők több megbízást is kaptak, az ITM támogatásával tiszai ladikot készítenek műanyagból, valamint a kenusok
számára három tiszai pontonkikötő építésére is felkérték őket.

Vigyázzuk a sünökre a kert rendezésekor!
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) a tavaszi kertrendezés idején a sünök védelmére hívja
fel a lakosság és az önkormányzatok figyelmét.

A jelentés szerint a Dél-Amerikában 2019-ben teljesen felperzselt terület nagysága 70 százalékkal nagyobb volt, mint 2018
azonos időszakában, ugyanakkor csak kicsit volt nagyobb, mint
az elmúlt 17 év átlaga. Ezek az adatok különösen Brazíliát illetően érdekesek: 2019-ben csak 1,7 százalékkal nőtt a leégett területek nagysága a hosszú távú éves átlaghoz viszonyítva.
Emilio Chuvieco, a CCI tüzekkel kapcsolatos projektjének tudományos vezetője rámutatott annak jelentőségére, hogy kutatásokkal vizsgálják az erdőtüzeket, és felmérjék a mértéküket, különösen olyan térségekben, mint az Amazonas. Egyúttal a hosszú
távú trendek meghatározásának fontosságát is kiemelte, amit az
olyan nagy felbontású érzékelők, mint a Copernicus Sentinel-2
mulispektrális műszerekkel történő megfigyelés tesz lehetővé.
A Föld ökoszisztémájában alapvető szerepet játszik a
biodiverzitás, amely a trópusi őserdőket benépesíti. Az erdőkben pusztító tüzek mértékének meghatározása fontos, nemcsak
a biodiverzitás megőrzése miatt, hanem a tüzek légköri hatásai
miatt is, mivel az elégett biomassza növeli a légkörbe kerülő
üvegházhatású gázok mennyiségét.
-MTI-
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Az éjszakai életmódot folytató, védett keleti sün előszeretettel választja telelő-, majd nappali búvóhelyül a kertekben, parkokban felhalmozott lomb- és rőzserakásokat. A nőstények itt is ellenek, ezért az
óvatlanul végzett kertrendezés könnyen teljes családok pusztulását is
okozhatja.
A sünök védelme érdekében ne vasvillával, hanem a szerszám nyelével, fentről lefelé haladva forgassuk át a halmot, az alapi részen pedig
még óvatosabban, akár kesztyűs kézzel dolgozva, így győződve meg
arról, hogy nincs-e alatta sün. Különösen óvatosnak kell lenni a májusjúniusi sünellési időszakban, amikor a menedékekben a hetekig vak
és szinte magatehetetlen kölykök is ott lehetnek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy soha ne gyújtsuk fel az ilyen rakásokat.
Amennyiben a gallyrakás megbontásakor sünfészket találunk,
semmiképpen se szedjük össze a kölyköket és kezdjük nevelgetni
őket, ehelyett pakoljunk vissza kellő vastagságú rétegben ágakat és
leveleket a fészekre, majd hagyjuk a nőstényre a továbbiakat.
A gallyrakás megszüntetésével érdemes legalább addig (négy-öt
hetet) várni, amíg a kölykök annyira megerősödnek. Amennyiben
erre nincs lehetőség, érdemes kisméretű kutyaházhoz hasonló, mesterséges „süngarázst” beszerezni, amibe mind a magányosan pihenő
felnőtt állat, mind a nőstény a kölykeivel áttelepíthető.

Aktuális

A klímaváltozás okozta egy grönlandi
gleccser drámai mértékű zsugorodását
90 éve

Az elmúlt öt év volt
a Föld legmelegebb fél évtizede

A Kangerlussuaq-gleccsernek az 1930-as években történt
drámai összeomlásáról akkori légi és szárazföldi felvételek alapján volt tudomásuk a kutatóknak, ezek a korabeli
felvételek az előtt, illetve az után készültek, hogy a glec�cser nyelve „kiszabadította magát” a tenger alatti hegygerinc alól, amely addig a helyére „szögezte”, és amely miatt a
Kangerlussuaq stabilabb volt számos grönlandi gleccserhez
képest - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő
hírportálon.
„Összeomlásáról a régi fényképek alapján értesültünk” - mondta
Flor Vermassen, a dán és grönlandi geológiai térképészeti intézet
kutatója. „Ezek a fotók egyeztek azzal, amit az üledékek vizsgálatakor találtunk” - tette hozzá Vermassen, aki az amerikai geofizikai egyesület (ANU) folyóiratában a Kangerlussuaq összeomlásáról közzétett tanulmány vezetőszerzője.

A történelmi légi és szárazföldi felvételeket dán-és brit expedíciók készítették, amelyek 1930 és 1935 között jártak Grönland
keleti partvidékén. A fotók mutatják a gleccser drámai mértékű
zsugorodását a levegőnek és tengervíznek az 1920-as években
végbement, jól dokumentált felmelegedése után - magyarázta a
kutató.
Vermassen és kollégái a gleccsernél lévő tengeri talapzat üledékét vizsgálták, hogy megerősítsék a Kangerlussuaq összeomlásának időpontját és a tengervíz hőmérsékletének változását.
Kémiai és fizikai bizonyítékokat találtak, amelyek megerősítették a felmelegedést.
A kutatók szerint a Kangerlussuaq összeomlása nemcsak azért
szembeötlő a többi grönlandi gleccserhez képest, mert túl korán történt, hanem azért is, mert túl későn. Az 1990-es évet
tartják a kutatók a grönlandi gleccserek visszahúzódása kezdetének. A tenger alatti hegylánchoz való szögeződése miatt a
Kangerlussuaq éveken keresztül stabilabb maradt - írták.
„Ritkán lehet kimutatni ilyen jelentős jelenséget a műholdak előtti
időszakból. A Kangerlussuaq összeomlása illeszkedik a jégtakaró általános csökkenéséhez a 20. században” - mondta Vermassen.
-MTI-
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Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az
időjárási feljegyzések kezdete óta - derült ki a Meteorológiai
Világszervezet (WMO) klímajelentéséből, amely szerint az
üvegházhatású gázok koncentrációja továbbra is emelkedik
a légkörben.
A globális éghajlat állapotáról szóló szokásos évi jelentés a világ
meteorológiai szolgálatai és egyéb fontos intézményei által szolgáltatott adatokat összegzi - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A mutatók szerint 2019-ben a globális átlaghőmérséklet 1,1
Celsius-fokkal volt magasabb a 19. század második felében
mért átlaghőmérsékletnél. Ennél melegebbet csupán 2016-ban
jegyeztek fel, akkor a globális átlaghőmérséklet 1,2 Celsius-fokkal
haladta meg az iparosodás kora előtti szintet, igaz abban az évben
erős volt a Csendes-óceán egyenlítői térségének erős felmelegedését okozó El Nino légköri jelenség.
Az elmúlt öt év volt továbbá a Föld eddigi legmelegebb fél évtizede. A különösen érintett területek közé tartoztak Ausztrália,
Alaszka, Észak-Oroszország, Kelet-Európa és Dél-Afrika bizonyos
területei. Észak-Amerikai középső része volt az egyetlen jelentős
szárazföldi terület, ahol az átlag alatti hőmérsékletet mértek.
Az ember okozta klímaváltozást döntően az üvegházhatású
gázok légköri koncentrációjának növekedése okozza. A három legfontosabb üvegházhatású gáz, a szén-dioxid, a metán és a
dinitrogén-oxid mennyisége folyamatosan növekszik a légkörben,
mostanra elérve az iparosodás kora előtt - 1750-ben - mért érték
147, 259, illetve 123 százalékát.
A fosszilis tüzelőanyagok elégetésével felszabaduló szén-dioxid
globális kibocsátása elérte a rekordot jelentő 36,6 milliárd tonnát,
amelynek nagyjából a felét nyeli el a növényzet és az óceánok.
Az antarktiszi ózonlyuk a legkisebb kiterjedésű volt 2002 óta,
miután az Antarktisz feletti sztratoszférában kialakult abnormálisan meleg hőmérséklet drámai mértékben korlátozta az ózonveszteséget szeptemberben és októberben.
Az óceánok hőtartalma tavaly volt az eddig mért legmagasabb. A globális átlagos tengerszint magassága rekordot döntött
2019-ben, míg az arktiszi és antarktiszi tengeri jég kiterjedése jóval az átlag alatt volt. A gleccserjég tovább fogyatkozott immár a
32. egymást követő évben.
A jelentés a legjelentősebb globális éghajlati események közé sorolja az Ausztráliát sújtó aszályt és a szélsőséges
bozóttűzszezont. A tavalyi volt a legmelegebb és legszárazabb
év Ausztráliában az időjárási feljegyzések kezdete óta, ugyanakkor Dél-Afrikát, Délkelet-Ázsiát és Közép-Chilét is jelentős aszály
sújtotta 2019-ben.
Európán két rendkívüli hőhullám söpört végig a nyári hónapokban. A trópusi ciklonok a legpusztítóbb időjárási jelenségek
közé tartoznak a legtöbb évben, és 2019 sem volt kivétel. A Mozambikban és Zimbabwében márciusban tomboló Idai hurrikán
több mint 900 ember halálát okozta.
A Dorian hurrikán óriási pusztítást végzett a Bahama-szigeteken, míg a Hagibis tájfun hatalmas áradásokat okozott Japánban.
Az Indiai-óceán északi részén az eddigi legaktívabb ciklonszezont
mérték.
-MTI-
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Hogyan védekezhetünk a vírusok ellen
a munkahelyünkön?
Van-e olyan módszer, amivel a vírusok és baktériumok
száma csökkenthető egy irodán, rendelőn vagy kórtermen belül, ahol sok ember megfordul?

Klinikai kísérletekkel igazolták, hogy
megfelelő illóolajok párásítóval történő
rendszeres -napi 3x legalább 15 percig
tartó - levegőbe juttatása 95%-kal csökkenti pár nap alatt a levegőben úszó
fertőző ágensek számát, melyek legtöbb esetben a cseppfertőzésért felelnek.
Ez a hatás azután 3 nap alatt szűnik meg
teljesen. Az illóolajok jótékony hatása a
tüdőnkben, a testünkben is folytatódik, a
nyálkahártyán megtapadt fertőző ágensek száma drasztikus mértékben csökken.
Meg véd ez bennünket?
Nyilván nem nyújthat teljes védelmet,
de a fertőzés esélyét a minimumra csökkentjük. Tehát mindenképp érdemes használnunk azokban a terekben, ahol sokan
megfordulnak, ahol sokat tartózkodunk
mi magunk és ahol betegek vannak.

Milyen illóolajat
használjunk
a párásítóba?
Ciprus- és a citrusfélék (narancs,
citrom, grapefruit,
mandarin stb.), erdei vagy kanadai
fenyő,
levendulával, szegfűszeg olaj,
tömjén, mirha, mirtusz mind kitűnőek a levegő vírusmentesítésére. Oldalamon bármelyik olajat
megtalálja. A Pranarom olajok nagyon
tiszták és legtöbbjük biológiailag ellenőrzött ÖKO gazdaságból származik, ezért
bátran használhatóak.
Az olajokat ne tisztán, hanem 2-5 olajat
egymással keverve használjuk, és töltsük
után az elpárolgott mennyiséget naponta
többször is. Mindenki saját maga állítsa

Ha még nincs párásítója és szeretne egyet, akkor a ZOLD2020 kupon felhasználásával a www.aromadoki.hu oldalon 15% kedvezménnyel vásárolhatja
meg készülékeinket!

össze azt a keveréket, melynek illatát a
legjobbnak érzi!
A hidegpárásítót naponta ürítsük ki, ne
csak feltöltsük desztillált vagy ioncserélt
vízzel, mert a vízben korokozók szaporodhatnak el.
Az ultrahangos fejhez soha ne nyúljunk
kézzel vagy más eszközzel, mert sérülékeny.
Mit tehetünk még
a fertőzés megelőzésére?
Gyakran mossunk fertőtlenítő szeres
oldattal kezet! (Ne csupán szappannal!)
Minden árut, amit hazaviszünk, fertőtlenítő szeres oldattal töröljünk át. Persze ezek
az óvintézkedések csak súlyos esetben
szükségesek, normál esetben a megfelelő
higiéniával a betegségek többsége megelőzhető.
A vírus ellen a legfontosabb védőbástyánk a saját immunrendszerünk,
mely segít gyorsan legyőzni a kórokozókat. Ehhez pedig télen sok vitamint, friss
zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk,
járjunk kirándulni, legyünk sokat tiszta
levegőn.
Tanácsért forduljon hozzám!
Dr. Várnagy Emese

Dr. Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@aromadoki.hu
www.aromadoki.hu
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Fűben-fában

Immunerősítés természetgyógyász
ajánlásával

Vállalkozásunk több orvossal, természetgyógyásszal áll kapcsolatban, egymás munkáját segítve.
Kiemelnénk ezek közül Takács Máriát, vagy ahogy mindenki ismeri az országban Maraboszit. Tőle idézünk:
Egyik barátnőmtől kaptam ajándékba
egy üveg gyümölcskristályt. Az volt ráírva, hogy Immunbomba. Nem vagyok
valami nagy gyümölcsfogyasztó, de természetesen kipróbáltam. Ettetek már
gyümölcskristályt? Pici, apró szemcsék
vannak az üvegben, ha fehér lenne, akkor azt hinném, hogy kristálycukor. Ez
inkább sötét bordó vagy lila, de szinte
azonnal olvad a szádban, és kiadja a gyümölcsök kellemes ízharmóniáját. Nagyon
finom. Pillanatok alatt eltűnik a szádban,
csak a gyümölcsös ízt érzed még egy darabig. Ennek a kristályos formulának

az a nagy előnye, hogy nyálkahártyán
keresztül azonnal felszívódnak a vitaminok, nyomelemek, minden, amit a
gyümölcs egyébként tartalmaz, és ehhez
nem kell megemészteni. Ez azért rendkívül fontos, mert a legtöbb embernek baj
van az emésztésével. Kinek az epéje rendetlenkedik, kinek a gyomra, de a belekkel van a legtöbb baj. Az élelmiszereink
sajnos már nem tiszták, és a belekben sok
minden lerakódik. A gyerekeknek azért jó
a gyümölcskristály, mert az emésztő rendszerük még gyakorol, és nem tud még
mindent tökéletesen emészteni. Időseknek azért jó, mert az Ő emésztőrendsze-
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rük már lelassult, gyenge a felszívódás az
emésztőcsatornában. A súlyos betegeknek azért jó, mert nem terheljük a szervezetet az emésztéssel, mégis bejutnak
a létfontosságú tápanyagok. Vagyis ez a
formula mindenkinek előnyös. Bevallom,
rájártam az üvegre, és a harmadik nap azt
gondoltam, hogy karácsonyra ezzel lepem meg a családomat. Egy üveg egészség mindenkinek. Végigböngésztem a
termékpalettát, és mindenkinek kiválasztottam a számára ideális kombinációt. Ők
sem ettek még ilyet, de elmondhatom,
hogy mindenkinek ízlett a sajátja, és azóta

Fűben-fában
már rendeltek is maguknak utánpótlást.
Persze másnak is ajánlottam a termékeket, és így összegyűlt egy csokornyi tapasztalat, amit most megosztok.
IMMUNBOMBA
gyümölcskristály,
ami céklát, tőzegáfonyát, fekete bodzát,
meggyet, sárgarépát, ananászt, vörös szőlőt, fekete áfonyát, fekete ribizlit, homoktövist és almát tartalmaz.
Nem csak az immunrendszer erősítésére,
de a kiéhezett szervezet feltöltésére is kiválóan alkalmas. Egy hölgynek ajánlottam, aki
a következő panasszal fordult hozzám: „hétről- hétre csak rakódnak rám a kilók, illetve
gyakran felpuffadást érzek közvetlen étkezés
után. Szerintem nem eszek másként, mint
eddig, és igyekszem mozogni is hetente 1-2 alkalommal, de mégis valahogy nem jól érzem
ettől magam.” A hölgynél a vékonybél és a
gyomor együttes megbetegedése okozta
a tüneteket. A két szerv együtt végzi a felszívódás 80%-át, vagyis komoly felszívódási
problémát tud okozni ezek megbetegedése, ami miatt hiánytünetek léphetnek fel. Az
IMMUNBOMBA a betegséget nem tünteti
el, de megmenti a szervezetet a hiánytünetek okozta mellékhatásoktól.

Fiatal lány immunrendszere kimerült
egy Epstein-Barr vírusfertőzés miatt, ezért
a gyógyulási szakaszban felülfertőzések
jöttek létre. A kimerült immunrendszer
feltöltésére adtam. Elhúzódó betegségek
utókezeléseként, műtétek vagy gyógyszeres terápiák után is javaslom. A gyógyszer
mindig kikapcsolja az immunrendszerünket, vissza kell kapcsolni!
90 éves bácsinak ajánlottam, aki kb.
20 féle gyógyszert szed. Immunrendszer
erősítésre, általános erősítésre és feltöltésre kapta. Hazavitte, és közölte a családdal, hogy ez az övé, senki sem ehet
belőle. 2×1 kávéskanállal javasoltam
naponta, de ő délben is kéri az adagját,
közli, hogy neki kell, és kész. No, azért a
lányok titokban rájárnak az üvegre, így
gyorsan fogy.
8 hónapos babának javasoltam, akinek az anyukája a terhesség előtt már
beteg volt, és a kezelést meg kellett szakítania a várandósság miatt. A szoptatás
végeztével újra kúrálja magát, a gyerek
immunrendszere így viszont nem kapott megfelelő támogatást. Neki napi fél
teáskanálnyi mennyiséget javasoltam.
Egyébként kb. 6 hónapos kortól már ad-
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ható mindegyik készítmény a babáknak.
Gyermekek elől elzárva tartandó, mert a
finom íze miatt a javasolt adag többszörösét is képesek megenni.

Természetesen ezek a tapasztalatok
mind értékes információkat hordoznak számunkra. Tél végén kimerült
szervezetünk és az úgynevezett tavaszi fáradtság kiszolgáltatottabbá
teszi szervezetünket a vírusokkal,
bacilusokkal szemben. Ez a termék
nagyban segít a szervezetünknek
abban, hogy hatékonyabban tudja
felvenni a harcot a kórokozókkal
szemben és ez által egészségesebbek maradjunk!
Amennyiben felkeltettük érdeklődését úgy használja a „TAVASZ” kuponkódot 2020 április 30-ig és 10%
kedvezménnyel ajándékozzuk meg!

www.magmaxx.hu

Novella

Ördög vigye a nősülést
A kopott Kandúr bekapta az
utolsó Márton napi libatöpörtyűt, és nagyot húzott a kupából, amiben jóféle portugieser
volt. Azért is szerette, mert
mindig, mindenhez lehetett
inni. Asmodi barátja adta neki,
a jószívű ördög, akit itt
a pokolban ártatlanul
meghurcoltak.
Miután rehabilitálták, jutalomból kinevezték pincemesternek. Az öreg kecskének, Berta
néninek kadarkával szokott
kedveskedni, mert a tanti
gyerekesen örült az új etikettnek, amin elnézegethette
magát kedvére…

– Azannya! – csettintett elismerően
a kandúr, miután visszatette az asztalra
a kupát. – Ez aztán jól esett. – Összébb
húzta magán a kifakult macskabundáját,
amiben már megszületett.
Pedig a pokolban jól fűtöttek; csak hát
a reuma ne kínozná, amit azon a szerencsétlen éjjel, a Harsányi hegy szántásánál
szerzett.
– Biztos megizzadtam ott, a fene egye
meg – fújt maga elé. Újra lendített egyet
a hintaszéken. Szeretettel ránézett Bertára, akivel együtt húzták az ekét, míg
Asmodi csalódásában bele nem vágta a
hatalmas vasat a völgybe. A szerencsétlen, szomorú eset miatt majdnem őket
is kirúgták innen a pokolból, s nemcsak
Asmodit, a gazdájukat.
Szegényt – koholt vádak miatt – a
pokol leghülyébb ördögének tartották
számon, mert hagyta magát átverni egy

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
banyától. Pedig ez nem úgy volt! – Akkor
éjjel csak egy igaz szerelem tragikus fináléja játszódott le a hegyen.
Berta a kockás plédbe bugyolálva lapozgatta a „Pokolbéli Krónikák” régi számait. Időnként gúnyosan felkacagott –,
ami inkább mekegésnek hallatszott.
– Mit nevetsz Berta néni? Még a kadarkát is magadra döntöd.
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– Hát azt, hogy milyen marhaságot írt
ez a bulvárlap annak idején – mondta, és
bele-belekuncogva a történetbe, fennhangon olvasni kezdte a cikket: – Egy
nagyharsányi boszorkány átverte a szerelmes ördögöt, aki a lánya után ácsingózott. Késő éjjel elhitette vele, hogy
már pirkadat van, mikor az ólban elkukorékolta magát, a hajnalt köszönteni.

Novella
Az ördög erre szégyenében, hogy nem
sikerült kakasszóig a hegyet felszántania,
a harkányi iszaposon át visszament a pokolba. A macska és a kecske, akik segítették, szégyenükben a Drávának mentek.
A Banya persze jót röhögött a lóvá tett
ördögön.
Ahogy Berta befejezte az olvasást, elhallgatott. Emlékeiben visszaszállt arra
az éjszakára, mikor egy csodálatos szerelemre pontot tett a végzet, és gazdájuk
jó időre elvesztette az életkedvét.
Annak idején Asmodi, a derék ördög,
mint komédiás egy macskával és egy
kecskével járta a vidéket. Ahogy megérkezett Nagyharsányba, beszállásolta
magát a vénséges vén boszorkány kunyhójába. – Hová is, ördög létére?
Idáig mindig úgy szokta Asmodi,
hogyha már egy falu apraja-nagyja látta az előadást, szedték a sátorfájukat
és továbbálltak egy házzal. De most itt
mintha láthatatlan lánc kötné béklyóba,
nem tudott elszakadni a háztól. – Nem
csoda. – Már az első pillanatban, ahogy
meglátta Harkát, a banya lányát, őrülten
beleszeretett. A szűz angyali arca, kecses
alakja és a mélyfeketén izzó perzselő szeme, megbabonázta a szegény ördögöt.
Na igen, nem kunszt, ha az anya boszorkány. – Ráadásul egy vénséges vénasszony. Már az is bűbájosság, hogy hogyan tudott szülni olyan előrehaladott
korban.
Harka már a második éjjel, viszonozta
a nyalka ördög eszeveszett, őrült szerelmét. Ahogy teltek-múltak a napok, már
biztosak voltak abban, hogy a sors egymásnak teremtette őket. Harka javasolta
szerelmének, hogy szökjenek el. De ezt
Asmodi nem tartotta tisztességesnek.
Inkább annak módja szerint, tisztelettel,
illő módon megkérte a boszorkánytól a
lánya kezét. A máminak nem volt ellenvetése, mert a lánya elárulta neki, hogy
Asmodi nem egy ágrólszakadt szegény
ördög, hanem nagyon is tehetős, mert
sokat félretett, mint komédiás. A szerelmesek boldogan ábrándoztak a jövőjükről, s csak néha pihentek meg egy lágy
csóknyi időre. Időnként azért szünetet
tartottak, hogy levegőt vegyenek, mint a
gyöngyhalászok.
A boldog Asmodi, Harka őszgyümölcs,
chardonné ízű csókjáért még az üdvösségét is odaadta volna, ha lett volna ilyen
egyáltalán egy ördögnek.

A szerelmesek tervezték, színezték a
jövőjüket, amit békésen, tisztességgel,
munkában élnek a szeretett szőlőhegyen.
Ezen az Istenáldotta helyen, ahol a nyári
hőségben is gondoskodik enyhe szellőről a Dráva felől. Ott biztos, hogy még
az unokájuk unokái is jó bort fognak termeszteni. Esténként a jövendő anyós is
részt vett a tanácskozáson.
– Harka hófehér ruhában, liliommal fog
állni az oltár előtt – törölgette a szemét az
örömanya a meghatódástól.
– De hát az nem megy mama, hiszen
ördög vagyok! Igaz, maga boszorkány,
de attól még megtűrik a templomban, de
hát én már rosszul lennék a szenteltvizes
tartótól is. Jó lesz egy esküvő pap nélkül
– mondta Asmodi, és már kezdte unni a
huzavonát.
– Csak az oltár előtt, vagy sehogy!
Punktum!
Asmodi méregbe gurult, de Harka kivette kezéből a kisbaltát, ami a tűzhely
alatt volt az aprófának. Az anyós nagyon
megijedt. Hirtelen eszébe jutott valami, s
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félrefordulva elvigyorodott.
– Na jól van fiam. Egy feltétellel. Ha
felszántod hajnali kakasszóig a Harsányi
hegyet, akkor tied a lányom, még esküvő
nélkül is.
– Meghibbant ez a boszorkány – gondolta Asmodi. – Tudhatná, hogy egy ördögnek
ez semmi. Vagy tényleg hülyének néz?
Másnap este, mikor nekiállt Berta és
a kandúr a Harsányi hegyet felszántani,
még éjfélre sem járt, már teljesen befejezték a munkát.
– Sikerült! – ölelkezett össze a két boldog szerelmes.
A Kandúr és Berta komótosan tisztogatta a szerszámokat, azalatt Asmodi a fűben
heverve Harka haját simogatta gyengéden, és időnként lecsókolta szeméről az
örömkönnyeket. Ahogy így kényeztette
szerelmét, hirtelen, az alvó házak felől
felhallatszott hozzájuk az öregasszony kukorékolása. De csak azért, mert a kakasa –
mikor egy fáklyával belevilágított a banya
a szemébe – ahelyett, hogy ijedtében

Novella
elkukorékolta volna magát, egyszerűen
elájult.
Asmodit megdermesztette a boszorkány gyűlölete, és az ócska trükkje. Hogy’
gondolta, hogy egy ördögöt átverhet?
Vagy talán mégis igaza van a vénas�szonynak, hogy nem akarja a lányát hozzáadni?
A szegény, szomorú ördög rádöbbent,
hogy mibe is csöppent, evvel az eleve kilátástalan szerelemmel. Elment a kedve
az egésztől. Sejtette, hogy később, úgyis
előjönnek a megoldhatatlan problémák
– rögvest, már az első kis ördögfióka keresztelőjénél. Ezért megtört szívvel, zokogva elbúcsúzott kedvesétől, és eltűnt
az állataival egy bűzös mocsaras vidéken,
a föld alá. Innen egy forrás tört fel, amit
Harka emlékére, később Harkánynak
kezdtek nevezi a népek.
Asmodit meg ahogy megérkezett,
Belzebub parancsára rögtön börtönbe
vetették, mert szégyent hozott az ördög
névre. Csak később adtak Asmodinak
fényes elégtételt, amikor megjelent a
fáklyával megijesztett kakas memoárja.
Abban leírja a szárnyas a tiszta igazságot. Így már kiderült, hogy Asmodi saját

magától hagyta ott a hegyet, pedig már
éjfél előtt készen voltak a szántással. Így
de jure és de facto is, a lány Asmodit illetné. De az ördög egyszerűen csalatkozott
az emberi tisztességben. Hogy Asmodi
eszén túljárt volna az a banya, az egyszerűen történelemhamisítás. A kakas leírja
még, hogy ő azon az éjjel nem kukorékolt. – Ez igaz; csak azt nem említette,
hogy azért tartotta zárva a csőrét, mert
ijedtében elájult. Ehelyett szépítette úgy,
mikor írta, hogy ő ott sem volt, mert egy
fiatal jércével hetyegett a szomszédban.
(Ez is jó példa arra, hogy a memoáríróknak és a történészeknek is, kihagy néha
a tolluk.)
Később Harkának eszébe jutott
Asmodi búcsútanácsa, hogy menjen férjhez egy borászhoz. Úgy is történt. Az ifiasszony beadta urának a nászéjszakáján
a legendát, mire a férj rögvest kimászott
a duzzogó Harka mellől az ágyból. Reggelre járt, míg bekörmölte a családi krónikájába. Így került át a köztudatba, és
a legenda gyökeret eresztett, így ennek
termését formázták, színesítették a rákövetkező századok.
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Ezt a forrásmunkát találta meg egy
kései utód, egy elveszettnek hitt, poros
kódexben. Később aztán elhatározta,
hogy újraéleszti a legenda hőseit. Megrajzoltatta őket, és hat különböző bor
címkéjére rányomatta, hogy feledésbe
ne merüljön az Ördögszántotta hegy
legendája. Így kezdte forgalomba hozni
a hat különböző címkéjű és fajtájú bort.
Így aztán Asmodi, Harka és édesanyja, a
Boszorkány, a Kandúr, és nem legutolsónak Berta néni elvetődtek a világ négy
tája felé. Sőt…
Asmodi váratlanul megkapta a pokol
legmagasabb rangú kitüntetését. Belzebub fejedelem nem okolta meg, hogy
miért. Az ő titka maradt, hogy a titkos
rádión rejtjelezett, szenzációs hírt kapott a mennyekből. Az üzenet rövid volt:
A világ teremtése óta Asmodi az első és
egyetlen ördög, aki szívesen látott vendég a szentek között.
Igaz, hogy még csak vörösboros etikettről nézi a vidám, zsoltárt daloló szárnyas társaságot a mennyei kocsmában.
Kisslaki László

Életmód

Daknang:

A gyógyítás művészete

A természetes eredetű alapanyagokat egyre elterjedtebben alkalmazzák az élelmiszerekben, a kozmetikumokban és az egészségügyi
termékekben. Mi felelevenítjük
a himalájai gyógynövényekkel
kapcsolatos hagyományos tudást,
melyet 2500 éve használnak
az emberi egészség és hosszú élet
megőrzése érdekében.

Mi a Daknang?

A Daknang egy természetes életstílus márkája, mely korokon, kultúrákon és kontinenseken ível át.
Ötvözi az ősi bölcsességet, a természet erejét és legújabb tudományos kutatásokat.
Ezek együttes erejével segíthet mindenkinek megőrizni egészségét és nyugalmát, ebben az egészségtelen és nyugtalan világban.
Célunk, hogy minden embert arra inspiráljunk, hogy pozitív irányba megváltoztassák
életüket, itt és most!
Pozitív átalakulásunk kulcsa pedig a napi
szokásaink, értendünk, életmódunk és gondolkodásmódunk megváltoztatása.
A Daknang nem valami újat hoz létre, hanem felfedi és beépíti a mindennapi életbe mindazt az ősi tudást, ami évszázadok
óta ismert már.

Miből készülnek?

Az egyedülálló folyékony gyógynövény
esszenciák himalájai gyógynövényekből és
ásványi anyagokból készülnek.
A tibeti tradicionális orvostudomány
’Sowa-Rigpa’ formulái elősegítik a szervezet
rendszereinek működését, helyre állítják és
erősítik a szervezet általános egészségét.
Termékeink ázsiai formulákból, európai
gyártás során készülnek.
„Az életben minden egyetlen forrásból ered.
Az egészségünk attól függ, milyen közel vagyunk ehhez a forráshoz.”- Dr. Sherab Tenzin
Az életünkben jelen lévő, megnőtt stressz
felboríthatja a test védelmi és regeneráló
funkcióit, ez pedig számos egészségügyi
problémához vezethet.

Dr. Sherab Tenzin

A DAKNANG™ egyedi, gyógynövényalapú
termékeit a Pure Vision Sorig nevű vállalat
fejlesztette ki Dr. Sherab irányítása alatt.
Dr. Sherab
Tenzin ősi, holisztikus tibeti
orvoslás - Sowa
Rigpa - tanai szerint gyógyít szerte a világon, már
több mint húsz
éve. Dr. Sherab
számos
mestertől
kapott
tanítást, köztük H. H. Trulshik Rinpochetól,
Taklung Tsutrul Rinpochetól, H.E. Dr. Trogawa
Rinpochetól, majd 6 éven keresztül tanult a
Dalai Láma irányítása alatt
Tanult buddhista filozófiát, tradicionális tibeti gyógyászatot, tibeti sebészetet.
2009-ben megkapta a „Men Rampa” címet
a tradicionális „Sowa-Rigpa” gyógyászatban.

A Formuláról

A gyógynövény formulákban található
gyógynövényeket a Bhutáni és Nepáli Himalája alacsony és magas régióiban termesztik és gyűjtik.
Az üvegekbe vadon termesztett növények és természetes anyagok kerülnek.
A növények hatóanyagai alacsony hőmérsékleten kerülnek kivonásra. Ez elősegíti a maximális mennyiségű vitamin, ásványi anyag és aktív növényi hatóanyagok
kivonását. Az etanol alapú kivonás elősegíti
a kémiai tartósítószerek alkalmazásának el-
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kerülését, valamint lehetővé teszi a hosszú
termék élettartamot.
Mentes tartósítószerektől, mesterséges
ízfokozóktól, kémiai adalékoktól és cukortól. A termék nem tartalmaz állati eredetű termékeket, és fogyasztásra alkalmas
vegánok és vegetáriánusok számára is.
A gyártás Lettországban történik.
10 és 30 ml-es kiszerelésben kapható. A
10 ml-es kiszerelés 1 hónapra, a 30 ml-es 3
hónapra elegendő mennyiséget tartalmaz.
Jelenleg 17 Daknang termékből lehet
választani.

Termék csoportjaink:
1. Immun- és légzőrendszer
2. Emésztőrendszer és anyagcsere folyamatok
3. Idegrendszer, mentális egyensúly és harmónia
4. Keringési rendszer, vérnyomás-szabályozás
5. Energiastimulánsok, tudatserkentők, öregedésgátlók és fiatalítók
6. Jóga és meditáció
Vörös Zsuzsanna

Ha felkeltettük érdeklődését,
látogasson el
a www.daknang.unas.hu oldalra, ahol
további információkat találhat
a termékekről.

Fűben-fában

Erősítsük immunrendszerünket béta glükánnal
Az őszi-tavaszi időszak során egyre gyakoribbá válnak elsősorban
a felső légúti megbetegedések.
Ezek a fertőzések leggyakrabban
a közösségeket érintik, mint a bölcsődék, óvodák, iskolák, különféle otthonok lakóit. Vagyis leginkább a legfiatalabb és az idős, ill.
idősebb korosztály van leginkább
kitéve a fertőzésveszélynek. Fel
kell készíteni ezért immunrendszerünket, hogy ellen tudjon állni
a kórokozó baktériumoknak és vírusfertőzéseknek. Sokféle módon
tudjuk erősíteni szervezetünket,
jelenleg csak egyik módját ismertetném a védekezésnek, ezek pedig a béta glükánok.

Az immunrendszer
Immunrendszerünk a szervezetünk
legfőbb védőbástyája. Szervrendszere
a nyirokrendszer, mely nyirokerekből és
nyirokszervekből (csontvelő, csecsemőmirigy, lép, nyirokcsomók, immunsejtek
(bőrben, nyálkahártyában), mandulák,
féregnyúlvány, máj) áll. Immunrendszerünknek kétféle védelmi vonala van:

Az első védelmi vonal
Az első védelmi vonal velünk született,
természetes, és 99,999%-al dolgozik, ezek
a fehérvérsejtek. A legfőbb mozgató rugó
az 1-3, 1-6 béta glükánok.

A második védelmi vonal
A második védelmi vonal a szerzett,
specifikus, életünk során alakul ki, és a
limfociták működése révén valósul meg.
Ezekkel most nem foglalkozunk.
Természetesen az első védelmi vonalunkat kell erősítenünk, hogy ne tudjon

A Gaia Ganoderma által termesztett és forgalmazott pecsétviaszgombának kiemelkedően magas a béta-glükán tartalma - a Corvinus egyetem laboratóriumában végzett
mérés alapján grammonként 240 mg.
30, 20 és 10 grammos kiszerelésben hozzuk őket forgalomba, ez 30, 20 és 10 napos
adagokat jelent.
kialakulni fertőző megbetegedés, és úgy
tűnik, hogy ebben óriási szerepet kapnak
az 1-3, 1-6 béta glükánok.

Mifélék és hol találhatók
a természetben a béta-glükánok?
A béta glükánoknak több forrása ismert, beleértve az élesztőből, baktériumokból, gombákból (ganoderma) és gabonafélékből származókat. Ezek komplex
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szénhidrát molekulák, egyedi molekulaszerkezettel, amelyek meghatározzák a
biológiai aktivitásukat is. A vizsgálatok
szerint az 1-3, 1-6 szénatomokon elágazásokat tartalmazó béta glükánoknak
van a legerősebb biológiai aktivitásuk.
Rendkívül jó immunrendszer erősítők, és
a ráksejtek szaporodása ellen is igen hatékonyak. Csak 1980-ban fedezték fel azt,
hogy a béta glükánok rendelkeznek egy
olyan receptorral, mely a makrofág sej-

Fűben-fában
tekhez képes kapcsolódni. Ezáltal ezek a
sejtek felismerik a vérben keringő kórokozókat, és bekebelezik, elpusztítják azokat.
A béta glükánok ezért váltak a kórokozókkal szembeni természetes védekezés legfőbb fegyverévé. A tudósok kiszámították,
hogy ha Magyarországon pl. minden harmadik ember fogyasztana béta glükánt az
influenza járvány idején, a járvány nem
tudna kialakulni.

Példák a béta-glükánok
emberi szervezetre gyakorolt
hatásáról
• A Kanadai Védelmi Minisztérium és
a Pentagon elrendelte a béta glükán fogyasztását a katonáknak az esetleges
antrax fertőzés ellen.
• Műtét utáni fertőzések megelőzésében a legjobb védelmet nyújtja
• Antibiotikumokkal együtt adva a béta
glükánt, a hatásfok sokszorosára nő, így
rövidebb ideig van szükség az antibiotikus
kezelésre.
• Gombás fertőzések esetén is eredményesen alkalmazható (candidiasis)
• Égési sérülések, lábszárfekély gyógyulását kedvezően befolyásolja
• Kemoterápiát követőleg a fertőzés
megelőzésére kiváló.
• Allergia ellen is eredményesen alkalmazható.
• Az influenzával szembeni ellenálló-képességet tízszeresére növeli.
Láthatjuk, hogy milyen eredményesen
tudjuk megoldani a természetes védelmet, és a béta glükánhoz a hozzájutás is
egyszerű. A Ganoderma gomba bőségesen tartalmaz 1-3, 1-6 béta glükánt,
azon kívül természetesen még igen sok
értékes anyagot, amivel immunrendszerünket tovább erősíthetjük. Használjuk ki
ezt a lehetőséget.
Szarvas, 2015.11.29.
Dr. Deák Sándor
belgyógyász

Termékeinket megtalálják
a www.gaiaganoderma.hu weboldalon,
de telefonon és emailben is várjuk a megrendeléseket és szívesen válaszolunk a felmerülő
kérdésekre is.
Tel: 0670/933-5957
email: gaiaganoderma@gmail.com

Fokhagymaillat az erdők mélyén...
...ami azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk a tavasz. Ennek a fokhagymaillatú
vitaminbombának a gyógyító hatása már régóta köztudott, leveleit nyersen, illetve ételek összetevőjeként is fogyasztják. Habár a dél-dunántúli régióban sűrűn
megtalálható a növény, nem árt tudni néhány hasznos információt a gyűjtéséről.
A hazánkban őshonos évelő növénnyel leggyakrabban a Zselic, a
Mecsek és a Bakony területén találkozhatunk. A medvehagyma főként
a nyirkos és árnyas aljnövényzetben
érzi jól magát, ezért főleg a bükkös,
gyertyános és tölgyes erdőkben
csaphatunk le rá. Nevét egy népmonda alapján kapta, ami szerint
a téli álmukból felébredő medvék
előszeretettel fogyasztják nagy
mennyiségben, hogy erőre kapjanak az étlen töltött hónapok után.
A medvehagymának nem csak az illata hasonlít a fokhagymáéhoz, hanem a benne
lévő fő hatóanyag is megegyezik, ami kedvező hatással van az immun- és keringési
rendszerre, mindemellett kutatások igazolják, hogy az érelmeszesedés és a vércukorszint csökkentésében fontos szerepet játszik. A gasztronómiában páratlan sikernek örvendő növény levelét fűszerként, köretként, szószként vagy tisztítókúrák egyik kulcselemeként is felhasználhatjuk. Kevesen tudják, hogy a leveleket apróra vágva, száraz
fehérborhoz hozzáadva, keringésjavító hatás is elérhető.
Fontos tudni, hogy a medvehagyma levelei könnyen összetéveszthetőek a mérgező
őszi kikerics és a szintén mérgező májusi gyöngyvirág leveleivel. A somogyi állami erdőket gondozó SEFAG Zrt. szakemberei azt tanácsolják, hogy szedés előtt vizsgáljuk meg
a növény leveleit. A legfontosabb a dörzsöléskor jelentkező jellegzetes hagymaillat, de
árulkodó jel még a medvehagyma ívesen visszahajló leveleinek szélessége is: nagyjából
3-4 centiméter, míg a gyöngyvirágé a duplája is lehet. A legkönnyebb dolgunk virágzáskor van, ugyanis a fent említett két mérgező növény virága kellemes, édes illatot áraszt
magából, míg medvehagyma virága hagymaszagú és csillag alakú.
Természetesen csak a medvehagyma levele gyűjthető, a teljes tövek kiásása nem engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok a napi mennyiséget 2 kg/főben maximalizálták,
de csak azokon a területeken, melyek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt. A
hagyma egyéni szükségletet meghaladó, vagy kereskedelmi céllal való gyűjtése kizárólag az adott területért felelős erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett. A szabályokat megszegőkre pénzbüntetés vár.

Medvehagyma krémleves:

A medvehagymából kiváló pesztó, krémleves, főzelék készíthető, de aprítva bármilyen étel ízesítője lehet. Nézzük, hogyan készíthető az egyik legnépszerűbb medvehagymás étel, a krémleves.
Hozzávalók:
2 kötés medvehagyma, 2 burgonya, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, olívaolaj, főzőtejszín, 1 liter húslé, kenyér, só, bors.
Elkészítés:
A hagymát apróra vágva az olajon megpirítjuk, hozzáadjuk az apróra vágott medvehagymát és fokhagymát, és egy keveset pároljuk, míg összeesik az egész. Ekkor
botmixerrel pépesítjük, hozzáadjuk az előre megfőzött burgonyát. És ezt is széttörjük.
Sózzuk borsozzuk, hozzáadjuk a húslevet és a burgonya fövő vizét. Felforraljuk, majd
hozzátöltjük a tejszínt. Tálaláskor pirított kenyérkockát teszünk a tányérba, és még szórhatunk rá friss medvehagymát.
-MTI-
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Forgácsok
Alexis Carrel, a Nobel-díjas kiváló
sebész szemtanúja volt két csodálatos lourdes-i gyógyulásnak. Egész
életén át dolgozott lelkében ez az élmény, harcolt egymással a tudományos és a vallásos világnézet. Élete
végén eldöntötte a csatát.

Forgácsok...
nemes fából...

Alexis Carel, sebész
1873-1944
Alexis Carrel, Dr. Asai munkásságában ammellyel a szerves germániumról szóló
sorozatunkban részletesen szólunk - példaképként jelent meg. Ezért foglalkozunk
most és itt ezzel a kiváló és egyben nagyon
különös emberrel. A 20. század kimagasló
francia sebésze, akit a sebek gyógyulása
nyűgözött le, ezért ez lett kutatási területe. Kezdetben a sérült erek összevarrását
kísérelte meg. Új, hatékony módszert dolgozott ki. Az erek végét háromszög alakúra húzta szét, és így könnyebben lehetett
megvarrni. Majd a gyógyulás során az ér
visszanyerte eredeti kerek alakját és méretét. Módszere nagy figyelmet kelttett az orvosi körökben, de talán irigységből a kellő
elismerést nem tudta megkapni.
Kanadába, majd az Egyesült Államokba
emigrált, itt dolgozott 1906-tól. Érsebészeti tudását kamatoztatva 1910-ig sikeres szívátültetéseket végzett kutyákon és
majmokon. Ennek során bebizonyította,
hogy a szívizom egy darabját éltében lehet
tartani. Nagyon meglepte, amikor az újságokból tudta meg, hogy Nobel díjat kapott
1912-ben. Amerika saját fiaként ünnepelte.

A siker csúcsán visszatért Franciaországba, amely 8 évvel korábban még
nem ismerte el eredményeit. Az első világháború idején a francia hadseregben
katonaorvosként dolgozott. Itt fejlesztette ki a sebmosásra használt oldatát, amivel sok ezer katona életét mentette meg.
A háború után tovább folytatta kutatásait,
megoldást keresve a szervátültetéseknél
jelentkező problémákra (pl. szervkilökődés). Nagyon fontos találmánya lett a
szívpumpa, amely a szívműtétek, és szerv
átültetések nélkülözhetetlen ezköze lett.
Carrel nagy figyelemmel fordult a Lourdes-i csodák irányába, keresve a gyógyulások okát és mikéntjét. Több alkalommal járt ott, egyik betegét is elkísérte, és
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követte gyógyulását. Erről Utazás Lourdes-ba c. könyvében számolt be, melyet
a tudományos világ megszólásától félve
életében nem is adott ki, csak 1949-ben
jelent meg nyomtatásban. Rajta kívül más
orvosok is megismerték a Lourdes-ban
történt gyógyulások történetét, azonban
Alexis Carrel kilógott az átlagos sorból,
tapasztalatait a tudomány csődjeként,
valamint intellektuális, és spirituális drámaként fogta fel. Így beszámolója különleges a Lourdes-ról szóló irodalomban.
Ugyanakkor sokáig küzdött a tudományos világ dogmáival, és önmagával, ami
egyre inkább spirituális irányba kezdett
eltolódni. Híres könyve, az Ismeretlen
ember (L’ homme cet inconnu”) 1935ben jelent meg. Úgy gondolta,
hogy minden jó a Természettől
származik, bele értve a csodálatos gyógyulásokat is. Meggyőződése volt, hogy az emberiség
fennmaradásához a keresztény
erények megtartása elengedhetetlen.
Halála előtt néhány nappal,
1944-ben pedig ezt mondta egy
ismerősének:
„Amikor valaki saját halálához
érkezik, felfogja az összes dolog
semmiségét. Híres lettem. A világ rólam és munkámról beszélt,
mégis csak gyermek vagyok az
Isten előtt, méghozzá egy szegény
gyermek”.
Erdei István

Ajánló
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Életmód

Éhezz, hogy tovább élj!

Ez a cikk a tudatos éhezésről, pontosabban a böjtölésről szól.
A régi - vallásosabb-időkben az egyház előírt bizonyos böjti napokat, amikről a nagy jólétünkben szépen lassan
megfeledkeztünk (tisztelet a kivételnek). Na persze nem kell nekünk a vasszigor, meg hogy mások mondják meg,
mit és mikor együnk, de vizsgáljuk csak meg kicsit közelebbről a témát. Ígérem, később ez fontos lesz!
A Magyar Katolikus Lexikon azt írja,
hogy böjti nap az év minden péntekje
és a nagyböjt - ami kerek negyven napig
tart. Kezdőnapja hamvazószerda, a húsvét
vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap.
Célja pedig Jézus 40 napos böjtjének követése. Hamvazószerdán elhagyjuk a húst,
egy héttel később a tejételek fogyasztását
is. Plusz érdemes megjegyezni, hogy voltak más böjtök is, pl. a kántorböjt, amit
évente négyszer tartottak, mindig három
napig. A keleti egyházakban böjtnap volt
az év minden szerdája és péntekje. Ha
ezeket a böjtnapokat összeadjuk, akkor
kb. 104 böjtnap jön ki, ami majdnem az
egyharmada az évnek.
A régiek tudták, hogy a böjt mennyire hasznos a lelkünknek és talán azt is
sejtették, hogy mennyire hasznos a testünknek. Ami bizonyos, hogy nem volt
annyi túlsúlyos ember, mint manapság. Ez

egyrészt abból fakadt, hogy több időt töltöttek mozgással/munkával a szabadban,
nem néztek műsorokat a TV-ben (mert
nem volt TV) és persze böjtöltek! Na most
a böjt alatt ne arra gondoljunk, hogy pl.
40 napig nem ettek semmit, hanem hogy
csak minimális mennyiségű táplálékot vittek be, napi egyszer vagy kétszer.

Mi köze ennek
a hosszú élethez?
Egy elmélet szerint több millió évvel
ezelőtt a baktériumok két különböző életmódot sajátítottak el. Az egyik a „javítás
és védelem” a másik pedig a „növekedés és szaporodás”.
Jó időkben - ha elegendő táplálék állt
rendelkezésükre növekedtek és szaporodtak. Rossz időkben - ha nem kaptak
elegendő táplálékot, megjavították és
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óvták magukat. Az elmélet alapja, hogy
ez a tulajdonság a mai napig megvan a
sejtjeinkben (élettartam gének). Ha felébresztjük ezt a tulajdonságukat (böjtöléssel),
úgy reagálnak, hogy a széteső sejteket újra
összerakják, visszaépítik a rövidülő kromoszómákat és megtartják a sejtek funkciójára vonatkozó információkat.
Az élettartam géneket 3 csoportba sorolják:
Sirtuins (SIR2) - ezek az ún. csendes információszabályozók.
AMPK - ezek érzékelik, mennyi energiát
viszünk be cukor formájában.
mTOR - ezek érzékelik, mennyi aminosavat viszünk be pl. egy nagy steak formájában.
Az egér- és majomkísérletek bizonyították, hogy a hosszú és egészséges élet
titka az, ha befolyásoljuk a fenti géneket.
Hogyan? Szakaszos böjtöléssel, a fehérje-

Életmód
bevitel csökkentésével (együnk kevesebb
húst) és a hőmérséklet csökkentésével (a
kicsit hidegebb jobb).

Autofágia
Mint írtam, régen csak sejtették, hogy
szervezetünknek jót tesz a böjt, de ma
már tudjuk is, hogy ez így van. Ugyanis 2016. október 3-án a japán Yoshinori
Ohsumi Nobel-díjat nyert az autofágia
mechanizmusának felfedezéséért!
A szó a görög auto (ön) és a phagein
(enni) szavakból származik. Önevésnek
lehetne fordítani, de az nem teljesen fedi
a valóságot, mert inkább újrahasznosításról van szó.

Az autofágia során
a következő dolgok történnek:

Mivel a testünk nem kap táplálékot
(se fehérjét se szénhidrátot) elkezdi újrahasznosítani a cukrokat és fehérjéket,
valamint azok keverékét (AGE). Az AGE-k
magyarul glikált fehérjék, amelyek ragadós masszaként plakkok formájában lerakódnak pl. az erekben vagy az agysejtek
felszínén, ahol aztán Alzheimer kórt és
egyebet okoznak.
Éhezés során (legalább 18 óra) a szervezetünk elkezdi ezeket aminosavakká bontani és felhasználni. Vagyis megszabadu-

lunk a plakkoktól, és tápanyaghoz jutunk.
A testünkben folyamatosan jelen vannak a különböző baktériumok és vírusok. De amikor éhezünk, rákényszerítjük
a szervezetünket, hogy ezeket is bontsa
szét használható anyagokra.
Egy másik hatalmas pozitívuma, hogy
nem engedi meghalni az elöregedett
és sérült sejteket, hanem „spórolásból”
újjáépíti őket. Vagyis, lassítja az öregedést. Az utóbbi évek kísérletei bizonyítják,
hogy pl. éhezés során a test a rövidülő
telomereket is visszaépíti eredeti hos�szukra, amiről régebben azt gondolták,
hogy lehetetlen.

A böjt pozitív hatásai:
- autofágia.
- csökkenti a gyulladásos folyamatokat.
- serkenti az immunrendszer működését („megesszük” a vírusokat és baktériumokat).
- csökkenti a zsírtartalékokat, vagyis lefogyunk.
- regenerálja a májat (olyan komoly esetekben is, mint a májcirrózis és zsírmáj)
- normalizálja a vér cukor- és inzulinszintjét.
- pozitív hatással van a szív- és érrendszerre („megesszük” a plakkokat).
- serkenti az agyműködést / memóriát

(az agy jobban szereti a ketonokat, mint
a cukrot).
- csökkenti a koleszterinszintet.
- növeli az energiaszintünket (igen, annak ellenére, hogy kevesebbet eszünk).
- lassítja az öregedést (rengeteg új kutatást végeznek a témában).
- több növekedési hormon termelődik
(lassítja az öregedést, segíti a zsírégetést,
segíti a sérülések gyógyulását, az izomépítést stb.)
- megnöveli az antioxidáns tartalékainkat.
- stimulálja az őssejteket.
- a szervezetünk megtanulja jobban
hasznosítani a kevesebb táplálékot.
- időt adunk az emésztőrendszer (gyomor, belek) pihenésének és gyógyulásának.

A böjt negatív hatásai:
(jellemzően csak az első héten)
- alacsony energiaszint (amíg át nem áll
a szervezetünk a cukor égetéséről a zsír
égetésére)
- fejfájás (amíg át nem áll agyunk a cukor használatáról a zsírból nyert ketonok
használatára)
- éhségérzet (főleg az első napokban,
később ez csökken, és inkább üres gyomor érzet)
- fázósabbak leszünk, fázni fog a kezünk,
lábfejünk (amíg át nem áll a szervezetünk
a cukor égetéséről a zsír égetésére)
- kedvetlenség vagy ingerlékenység
(logikus, hiszen „elvesszük a gyerektől a
nyalókát”)
- álmatlanság az első néhány napban

Ki ne böjtöljön?
- terhes és szoptató nők
- gyerekek (egyes egyházi szövegekben
14 év alatti gyerekek)
- hipoglikémiások (illetve ők kicsit másképp)
- krónikus betegségben szenvedők
- pszichés eredetű evészavarban szenvedők

Hogyan böjtöljünk?

Az autofágia lassítja az öregedést, segíti a zsírégetést,
segíti a sérülések gyógyulását, az izomépítést stb.
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A megoldás pofegyszerű. Úgy, hogy ne
éhezzünk túl sokat. Hogy bármit ehessünk, amit szeretünk, de a fent említett
pozitívumok is érvényesüljenek. Lehetséges ez? Persze, az egyik módszert már lényegében említettem, az egyházi böjtök
betartása valószínűleg ugyanoda vezet,

Életmód
De ha mondjuk 4-5 óra között már éppen
„éhen halsz”, javaslom, hogy hámozz meg
egy szép nagy répát (vagy egy öklömnyi
karalábét) és lassan rágd el. Fehérje és
szénhidrát szempontjából alig van benne valami, vitamin és rost szempontjából
meg szuper. Idővel még meg is szereted
majd a friss zöldséget, és se a csoki, se a
chips nem fog hiányozni.

A 16:8 böjt lényege, hogy legalább 16 órán át ne együnk.
A maradék 8 órába akár két rendes étkezés is belefér. Vizet
természetesen bármikor, bármennyit ihatunk.
mint a szakaszos böjtölés, de azért én
mégis az utóbbit ajánlom. Miért? Mert
minden nap ehetünk azt, amit szeretünk,
de közben minden nap böjtölünk is, és ha
egyszer megszokjuk akkor könnyebb betartani és életformává válik.

A szakaszos böjtölés lényege:
Ne egyél legalább 16 órán át. Sokszor
ezért is nevezik 16:8 böjtnek. Van 8 órád,
amikor ehetsz, nincs megszabva mit.
A legjobb, ha kevesebb fehérjét (húst),
kevesebb szénhidrátot (cukrot) és több
zöldséget (vitaminokat és rostokat) fogyasztunk. Céltól függően persze, mert
aki a böjt mellett még edzeni is fog, az
fogyasszon elegendő fehérjét, hogy ne
veszítsen izomtömeget. Ha viszont az öregedés ellen akarunk harcolni, akkor azt is
vissza kell fogni a fent említett élettartam
gének miatt.

Hogy is néz ki egy ilyen böjt?
Reggel megiszod a kávéd vagy teád,
szigorúan tej és cukor nélkül. Ez van, se

egyik se másik, mert mindkettő megemeli a vér inzulinszintjét, amitől csak éhes
leszel. Ezt akarjuk elkerülni.
Délben (12:00) rendesen ebédelsz, az
úgynevezett „koszos keto” vagy „koszos
böjt” alatt tényleg ehetsz akár rántott
húst, vagy hamburgert is. Egyrészt kön�nyebb így az élet, másrészt könnyebb
hozzászokni az időintervallumok betartásához, ha aztán étel szempontjából
megengedőbbek vagyunk magunkkal
szemben.
Vacsorára (20:00) megint csak azt
eszel, amit akarsz, de ahogy már említettem, próbálj kevesebb rizst meg krumplit
szedni és sokkal több zöldet!
Így marad a testednek 16 órája arra,
hogy regenerálódjon, megszabaduljon
a plakkoktól, vírusoktól, gyulladásoktól
és a gyomrodnak, beleidnek is marad
ideje a tisztulásra. Na már most a kettő
között nem eszünk sütiket, nem kapunk
be semmit pluszba, mert az megemeli a
vér inzulinszintjét és beindítja a nem kívánt folyamatokat. Vizet természetesen
bármennyit ihatunk, sőt igyunk is eleget!
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Saját tapasztalatból mondom, hogy az
első hét nehéz, és nálam szinte az összes
negatív tünet jelentkezett, ezért 2 napra
meg is szakítottam a böjtöt. Három hét
után kezdtem érezni a pozitív hatásokat,
mint a könnyedség, több energia, hogy
jobban tudok koncentrálni, és mivel folyamatosan edzettem – jó pár centit ledolgoztam a hasamról. Szűkebb lett a gyomrom is, így nem kell annyit ennem, hogy
telítettséget érezzek. Az első héten abba a
hibába estem, hogy próbáltam nagyobb
adagokat enni, mivel csak napi kétszer
ehetek, logikus nem? Tehát azon a héten
semmilyen eredményt nem értem el.
Ezek mellett még érdemes megemlíteni, hogy én a 18:6 verziót választottam,
szerintem ezt könnyebb betartani,
mert déltől-hatig belefér a két adag
kaja és több idő marad regenerálódni.
De ezt mindenki tapasztalja meg saját
maga, a lényeg, hogy idővel, hónapok
alatt lesz majd komoly eredménye, amikor a sok napi apró tisztogatás és újrahasznosítás összhatása érvényesül. Vannak ettől nehezebb változatok is, például
a 23:1, vagyis a napi egy étkezés, de ahhoz
tényleg elvetemültnek kell lennünk.
Az orvostudomány jelenleg azon dolgozik - és elsősorban ezért osztogatnak
majd a közeljövőben Nobel-díjakat - hogy
a fent leírtakat leutánozza egy bogyóval.
Igen-igen, nem azon, hogy önfegyelemre
tanítsa az embereket, hanem, hogy kifejlesszen egy olyan öregedés elleni „gyógyszert”, amit majd nagyon drágán a világ
gazdagabbik fele (1%-a) megvásárolhat,
hogy hosszabb ideig éljen. De ezzel az
olyan átlagembernek, mint én, nem kell
foglalkoznia.
A tudás itt van, mindenki számára elérhető. Egy hónap után a böjtölés rövidebb
távú hatásait már tapasztalom magamon,
remélem egy év múlva sokkal többet is
megoszthatok majd.
Stifter Péter
(természetgyógyász)

Életmód

Bőrápolás táplálkozási kozmetikumokkal
A bőr általános állapota egyrészről
a genetikának köszönhető, de az
is kiemelten sokat számít, hogy
milyen tápanyagokat juttatunk
a szervezetünkbe. Az idő előre
haladtával bőrünk veszít a
hidratáltságából. Ez a folyamat
azonban lassítható, ha olyan
termékeket fogyasztunk, amelyek
belülről, a bőr mélyebb rétegeiben
fejtik ki hatásukat.

A rohanó életvitel mellett nehéz odafigyelni arra, hogy megfelelő mennyiségű vitamint vagy rostot fogyasszunk el, ez pedig
bőrünk vagy akár az egészségünk rovására
is mehet. Ha szeretnénk megőrizni fiatalságunkat, olyan étrend-kiegészítőket kell
választanunk, melyek a bőr megújulásához
szükséges anyagokat tartalmaznak, így célzott megoldást jelentenek a ráncok ellen. A MAKKA® Beauty Coffee a bioaktív
kollagén peptid tartalomnak köszönhetően pontosan ezt segítheti, s közben a kávé
élvezetéről sem kell lemondanunk.

Tanulmányok a bioaktív
kollagén peptid hatásáról
A MAKKA® Beauty Coffee egyik alkotóeleme, a bioaktív kollagén peptid, már a
kollagének új generációja, mely a modern
technológia segítségével jött létre. Enzimes hidrolízis útján felbontották a hosszú
láncú kollagént és kiválasztották azokat a
peptid szekvenciákat, melyek kifejezetten
bőrre, körömre, hajra optimálisak.
Két tudományos kutatás is vizsgálta a
bioaktív kollagén peptid hatását a felhám
kollagén szintézisére, a kollagén termelődésének serkentésére. A tanulmányokat a University of Kiel Bőrgyógyászati
Kara, a hamburgi Skin Investigation and
Technology és a Department of Cell and
Developmental Biology, valamint a brazíliai Sao Paolo-i Egyetem intézete végezte
és a Skin Pharmacology and Physiology
publikálta.

A klinikai kutatások során a bőr rugalmasságát, nedvességtartalmát, a felhám
vízveszteségét és a bőr keménységét
vizsgálták. Az első kísérlet, melyet hatvankilenc 35-55 év közötti hölgy körében végeztek, már négy hét után jelentős javulást mutatott a bőr feszességét vizsgálva.
Nyolc hét elteltével ez a trend továbbra is
tartotta magát, több mint 15%-kal jobb
eredményeket produkált a hatóanyagot
szedő csoport, mint a placebót kapók
köre. A második tanulmány több mint
száz 55 év körüli nő esetében vizsgálta a
napi 2,5 g kollagén peptid bevitele utáni
bőrszerkezetet. Négy hét után azt találták, hogy a kezelés hatására lényegesen
javult az arcbőr kollagén-koncentrációja
és láthatóan halványodtak a szemkörnyéki ráncok.
A MAKKA® Beauty Coffee tasakos instant kávé ezért pontosan 2,5 gramm kollagén peptidet tartalmaz, napi egy adag
elfogyasztása is biztosíthatja a bőr, a haj
és a köröm megújulásához szükséges
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mennyiséget. A kisebb, praktikus kiszerelésű csomagolásnak köszönhetően pedig
könnyen magunkkal vihetünk egy-egy
adagot, így nem csak otthon, hanem bárhol gyorsan elkészíthető és fogyasztható.
A MAKKA® Beauty Coffee 100% arabica
kávéból készül. Az arabica kávé íze erősebb, teltebb és lágyabb, azok is szeretni
fogják, akik nem napi rendszerességgel,
hanem első sorban az íze miatt fogyasztják a kávét.

Vitálvár Kft. - Természetből Jeles

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu
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Csodaszer a fűszerpolcon
A magyar háziasszonyok
ritkán gondolnak rá, konyhánk
nem ismeri, de a keleti
éttermek kínálatában és az
élelmiszerszínezékek palettáján
sokszor találkozhatunk
természetes ételeinktől idegen,
rikító sárga színével.
Ez a gyógyító kurkuma.
A kereskedők jóvoltából már az ókori
Görögország lakói is találkozhattak vele,
ők nevezték el sárga gyömbérnek. Marco
Polo is említi a sáfrányhoz hasonló növényt, majd Linné fedezi fel az európai
botanikusok számára 1753-ban, és nevezi el Curcuma longának. A gyömbérfélék
(Zingiberaceae) családjába tartozó nemzetségnek több száz faja él Délkelet-Ázsia
trópusi és szubtrópusi vidékein. Indiától
Indonéziáig termesztik is a mintegy egy
méter magasra növő, évelő növényt. Tölcséres virágai a természetben sárgák,
díszváltozatai színesek.
A kurkuma fűszert a növény sárga belsejű gyökérzetéből nyerik. A gyökeret és
a szárat megszárítják, aprítják, sajtolják,
az ekkor kiszivárgó levet gyógyitalként
fogyasztják vagy hajpakolásnak használják, szárát főzve, majd szárítva porrá
őrlik, és fűszerként használják. Egyes vidékeken friss hajtását zöldség gyanánt is
fogyasztják.

Mindenre jó a kurkuma?

Kínától Thaiföldig használják a népi
gyógyászatban. A hinduk számos jótékony hatásáért tisztelik a növényt, kozmetikumként, a testet fiatalító, megtisztító szerként is kedvelik: a nők kurkumás
vizet használnak arcmosásra, ami színezi
a bőrüket, és remekül használható a pórusok tisztítására. A kurkuma szabályozza
a faggyúmirigyek működését, fokozza a
vérkeringést, támogatja a kollagén-termelődést, külsőleg és belsőleg egyaránt
bőrfiatalító. Nem véletlen, hogy gyarmati
időkből származó elnevezéssel angolul
szent pornak (holy powder) is nevezik.

Az indiai gyógyászatban elsősorban
emésztésre ható és vértisztító, fiatalító
szer, de mondhatni univerzális gyógyszer;
adják láz, fertőzések, ízületi panaszok és
májbetegségek ellen, zsíros ételek utáni
teltségérzetre, gyomorégésre, felfúvódásra, bélgörcsökre, méregtelenítésre.
A kurkumagyökér pépesítésével készült
italt alkalmazták skorpió- és pókcsípésre, kígyómarásra. Légzési nehézségeknél kurkuma-főzettel inhaláltak, mézben
vagy tisztított vajban, ghíben feloldva
köptető és köhögéscsillapító hatású. Az
indiai ajurvéda orvoslás számára 6000
éve nem titok, hogy a kurkuma számos
betegséget megelőz és gyógyít, s ennek
nyomait írásos emlékek is őrzik.

Botanical Balance előnyei

• A NeoLife exkluzív formulája ötvözi
az ayurvédikus és a hagyományos kínai
gyógynövény alapú gyógyítás ókori böl-
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csességét, amelyet a modern orvostudomány egészít ki. Ez a hatékony teljes
értékű formula ayurvédikus növényi ös�szetevőket, valamint alfa-liponsavat és
krómot tartalmaz.
• A króm részt vesz a makrotápanyagok
normál anyagcseréjében és hozzájárul a
normál vércukorszint fenntartásához.
• Támogatja a hasnyálmirigy és a máj
működését.
• Elősegíti a glükóz felszívódását
• Minden szempontból javítja a vércukorszint szabályozását.
• Erős gyulladáscsökkentő, antioxidánsok vannak benne.
További érdekességeket oldalunkon talál,
vagy hívjon telefonon:
Király Vilma
06-20/9469-793
www.munka-szorakozas.hu

Életmód

Kubu ital, az univerzális, tápláló vitaminbomba
A Kubut mindenki úgy ismeri, mint a kisgyerekek kedvencét, de ez az ital valójában ennél sokkal több! Az
alap ital almából, sárgarépából és banánból áll, ez a hagyományos Kubu, amit aztán tovább ragozhatunk sokféle alapanyaggal. A hat hónapos csecsemőtől kezdve
a száz éves aggastyánig mindenki szívesen fogyasztja,
az egészségre gyakorolt hatása a hozzávalókra tekintettel kimagasló: nagyon sok rostot, növényi szénhidrátot és rengeteg vitamint tartalmaz.

Készítsen otthon, egyszerűen házi Kubu italt, amely finom,
egészséges és nem csak a gyerekeknek való!
Az ital vitamintartalmára nézve döntő, hogy mennyi alapanyagot főzünk és mennyit adunk hozzá nyersen. Ugyanis a
klasszikus Kubu részben főzött, részben nyers.
Alapja a sárgarépa, amit ma már talán egyre több szülő ad a
gyermekének nem csak azért, hogy jobban tudjon tőle fütyülni, hanem azért is, mert magas béta-karotin tartalmú zöldség,
amelyet a szervezetünk A-vitaminná alakít át. A karotin tartalom
jobban felszívódik, ha főzést követően kerül a szervezetbe, tehát
mindenképpen érdemes megfőzni a répát.
A másik fő alkotóeleme az alma, amit kiegészíthet vagy felválthat nyáron az őszibarack, ősszel a körte, télen pedig a sütőtök. Ezeket a sárgarépával együtt főzzük, majd amikor elkészült,
hozzádarálunk nyersen egy-két banánt, amivel vitamindússá
tesszük és sűrítjük is ezt a finomságot.
Tovább növelhetjük az ital vitamintartalmát, ha kevesebb vízzel főzzük az alapot és miután kézmelegre hűlt, hozzáadunk 2-3
dl frissen csavart narancslevet. Édesíteni lehet mézzel (ugyancsak a kihűlést követően, hogy a méz értékes összetevői ne károsodjanak) vagy eritrittel, babák esetében glicinnel, de ha elég
édesek a gyümölcsök, akkor hozzáadott édesítőre már nincs
szükség.
A lényeg: cukrot soha ne adjunk hozzá, ha tényleg egészséges italt szeretnénk fogyasztani. A cukor gyorsan felszívódó szénhidrát, komoly vércukor ingadozást okoz, és első számú
okozója a testsúly felesleg kialakulásának is. A Kubu a hozzátáplálás során az első italok közé tartozhat, hűtőben sokáig eláll, így
mindig van mihez nyúlni, ha hirtelen szeretnénk valami finomat
és táplálót adni a babának. Édesburgonyával sűrítve nem csak
italként, de bébiételként is megállja a helyét.

Tippek Kubu ital készítéshez:
• A Kubu tovább ízesíthető fahéjjal, gyömbérrel, citromfűvel,
mentával, bio citrom és narancshéjjal.
• Az ital készülhet részben, vagy egészében kókusztejjel is!
• Alma helyett/mellett próbálkozhatunk hámozott szilvával,
fügével és egyéb gyümölcsökkel is.
• Legyünk viszont óvatosak az apró magokkal és vékony héjjal
bíró gyümölcsökkel (ribizke, szőlő, stb.) mivel a magok benne

maradnak az italban és kellemetlenné teszik a fogyasztást. Ilyenkor
nagy lyukú szűrőn szűrjük át az italt! Amennyiben viszont a készülék ledarálja a magokat, azok kesernyés ízt adhatnak a Kubunak.
• A sütőtökkel készült Kubuhoz elég egy kisebb banánt hozzádarálni, mivel a sütőtök önmagában is eléggé besűríti az italt. Lazább
italok esetében elkél akár két banán is!
• A sütőtök helyett használhatunk azonos mennyiségű nyers
vagy főtt sárga édesburgonyát.
• Meglehetősen bizarr színű, de nagyon finom italt kapunk a lila
édesburgonya felhasználásával.
A házi Kubu pontos receptjéért keresse fel weboldalunkat! További receptekkel, tippekkel, ötletekkel várunk minden érdeklődőt a Facebookon elérhető, „Vegital, ahogy mi szeretjük” zárt
csoportban. Ez a népszerű csoport a növényi italkészítés jó hangulatú, baráti hangvételű, aktív klubja, amely nagy segítség a kezdeteknél és komoly támogatást nyújt a folytatásban.
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Weboldal: vegital.hu
Facebook: facebook.com/vegital.tejmentesital/
Telefonszám: + 36 70 777 9220
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Esszenciális olajok:
a jövő alternatív gyógyászata
Napjainkban egyre szélesebb körben nyitnak és alkalmaznak a mindennapokban természetes megoldásokat a betegségek megelőzésére ill. kezelésére. Globális problémát jelent az antibiotikum rezisztencia, mely köszönhető a
megnövekedett és helytelenül szedett antibiotikum használatának. A kutatók, orvosok nem tudnak lépést tartani
az új baktériumtörzsek és az intelligensen ellenálló szuperbaktériumok fejlődésével, így a világ számos országában
alkalmazzák az orvoslásban a természetes, növényekből kivont „antibiotikumokat”, melyekhez esszenciális olajok
formájában nyerhetők ki a növényekből, fákból, fűszernövényekből.

A Pécsi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében 12 éve foglalkoznak esszenciális
olajok komponenseinek vizsgálatával,
hogy bebizonyosodjon, mely illóolajok
miként támogatják egészségünket, betegségből való gyógyulásunkat. A túlzott
és helytelen gyógyszerfogyasztás pedig
rendkívül károsítja szervezetünket, tönkreteheti immunrendszerünket!

MIK AZOK AZ ESSZENCIÁLIS
OLAJOK?
A különböző növényekben, növényi
részekben rejlő illóolajok gyógyító erővel
rendelkeznek. Az esszenciális olajok természetes, illatos összetevői a magoknak,
fakéregnek, száraknak, gyökereknek, virágoknak és a növények egyéb részeinek.
Ezekben az üvegekben, termékekben
tömény gyógynövénykivonatok vannak,
melyeknek egy cseppje többszörös erővel
bír a hagyományosan főzött vagy áztatott
gyógynövényteáknál. Elképesztő hatással

bírnak fűszernövényeink, pl. az oregano
(szurokfű) illóolaja az egyik legerősebb
természetes antibiotikum és vírusölő
szer! A kórházakban gyakori MRSA húsevő
baktériumot, mely ellenáll minden antibiotikumnak elpusztítja. Az oregánóolaj
a Helicobacter pylori baktériummal szemben is hatékonynak bizonyult- ez a baktérium okozza a nyombélfekély kilencven,
míg a gyomorfekély nyolcvan százalékát!
Az antibakteriális teafaolaj esetén például kimutatták azt, hogy az illóolaj hasonló morfológiai változásokat idéz elő az
E. coli-nál, mint a penicillin.
A gyomor- és bélrendszert érintő
fertőzések kezelésében a szegfűszegés fahéjolajnál az antibakteriális hatás erősnek mondható, amit a sorban a
borsmenta-, a teafa-, illetve a rozmaringolaj követ .
Termékeink nem tartalmaznak töltőanyagokat, vagy mesterséges összetevőket, amelyek gyengítenék gyógyító
tulajdonságaikat, és nem találhatóak
bennük szennyező anyagok, mint nö-
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vényvédő szerek és egyéb vegyszer maradványok. A DoTerra (Föld Ajándéka)
CPTG Certifikált Tiszta Terapeutikus
Osztályú esszenciális olajok, melyet a
világon fellelhető legmagasabb szintű
terápiás hatással rendelkező olajként ismertek el, ezért vezető szerepet tölt be a
pozitív egészségmegőrzési alternatívákban Az aromaterápia összhangban van a
holisztikus gyógyítás elveivel, felébreszti
és felerősíti az életenergiát és a szervezet
öngyógyító képességét. Az aromaterápia
pozitív élettani hatásai ma már tudományosan igazoltak.

MILYEN CÉLRA, BETEGSÉGEKRE
ALKALMAZHATÓAK?
Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a tömény gyógynövény esszenciák nem helyettesítik az orvosi kezelést és a pontos
orvosi diagnózis felállítása után kezdjük
el őket alkalmazni, amennyiben már kialakult betegségben szenvedünk. Kérje

Egészség
segítségünket, telefonon vagy e-mailben.
Enyhe lefolyású, számunkra is egyértelmű
felső-alsó légúti betegségeknél, bőrproblémáknál (horzsolások, kisebb égések,
stb.), depressziónál, fáradtságnál és még
hosszasan sorolhatnánk, kellő tájékozódás (honlapunkon bőven olvashat) után
biztonságosan és nyugodt szívvel ajánljuk. Tájékoztassa orvosát, ha gyógyszeres
kezelés alatt áll. Ez azért fontos, mert az
esszenciák felerősíthetik a gyógyszer bármely összetevőjének hatását.
Alkalmazhatóak mindennemű problémára, rengeteg esszencia baktérium-vírus
és gombaölő, féreghajtó hatású. Emésztési problémákra, komplex keverékek is
vannak méregtelenítésre, emésztőenzimek termelésének serkentésére, IBS és
IBD bélbetegségekre. Kitűnő segítség
minden autoimmun betegségben szenvedőknek, látványos javulásokat érhetünk el!
Változókori, nőgyógyászati, prosztataproblémákra. Bőrproblémákra, mentálislelki problémákra, mivel hatással vannak
a szervezetünkben mindenre. Vigyáznunk
mindenképp szükséges, figyeljünk oda,
hogy 6 hónaposnál kisebb kisbabáknál
és várandósan NE alkalmazzuk őket. Több
gyógynövény is hatással van a hormonháztartásunkra, ezért figyelmesen olvassuk el a leírásokat, ellenjavallatokat minden esetben!
Az esszenciális olajok használatát kúraszerűen vagy alkalmanként javasoljuk,
egy üveg olaj hónapokig is használható!
Varga Alexa
tanácsadó

HOGY HASZNÁLHATÓAK
AZ ESSZENCIÁLIS OLAJOK?
Hívjon bennünket vagy olvassa el weboldalunkon, részletes tájékoztatást adunk
a köv. oldalunkon:
www.gyogyitoolajok.com/doterraesszenciak-hasznalata

Virágzik az ibolya!
Gyűjtsünk belőle az egészségünkért!
A meleg kora tavaszi napok miatt idén még hamarabb előbukkantak a
bájos lila ibolyavirágok. Ezek az illatos tavaszi bimbók nem csak látványnak szépek. Ha kedvünk támad egy jót sétálni a friss levegőn, gyűjtsük
be bátran a virágokat, és használjuk ki a bennük rejlő sok-sok gyógyító
erőt is.

Az ibolya nyálkaoldó hatásánál fogva remek köptetőszer, ezért a koratavasszal an�nyira jellemző, sűrű váladékképződéssel járó légzőszervi megbetegedésekben nyújthat
segítséget. Emellett idegnyugtató, vérnyomáscsökkentő hatású. Enyhíti a köhögést, az
asztmát, a szájüregi gyulladásokat és a hörghurutot. Sőt, a szárított, őrölt gyökeréből
enyhe hashajtó tea és szirup is főzhető. A leveléből fertőtlenítő hatású, vértisztító, enyhén izzasztó hatású főzet készíthető.
Ha nem a vázába szeretnénk az ibolyát gyűjteni, akkor menjünk forgalomtól távol eső
helyre, hogy a lehető legtisztább virágokat szedhessük.
Az ibolya frissen és szárítva is felhasználható.

Az ibolyatea készítése:

Az ibolyatea kiváló megfázás, köhögés esetén, de enyhíti a fejfájást, a reumatikus panaszokat, segít székrekedéskor, csökkenti a puffadást és az emésztési problémákat is.
Öntsünk le csészénként egy kávéskanál szárított vagy 3 kávéskanál friss virágot forrásba lévő vízzel, majd 5-10 percig lefedve hagyjuk ázni. Ha szeretnénk, kis kanál mézzel
édesíthetjük.
Langyosan fogyasszuk, de naponta maximum 3 csészével, mert szaponin tartalma
miatt a túlzásba vitt teázás hányást, hányingert okozhat.

Ibolya-tinktúra torokfájásra és reumás fájdalom ellen

Elérhetőség:
Telefon: 06-20/484 4758
www.gyogyitoolajok.com

200 ml 80%-os gyógyszertárban kapható alkoholba áztassunk 30-50 grammnyi szárított ibolyát, egy evőkanálnyi szárított borsmenta levelet és egy evőkanálnyi szárított
kakukkfüvet. Jól lezárható üvegbe tegyük, és fénytől védett helyen két hétig érni hagyjuk úgy, hogy naponta jól fölrázzuk. Két hét után szűrjük. Ajánlott adagolás torokfájás
esetén naponta 2 dl vízben 10-12 cseppet elkeverni, és lassú kortyokban fogyasztani.
Bedörzsölő szerként naponta kétszer kenjük át a fájdalmas testfelületet.
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A szerves germaniumról: Ge132
III.-rész

„A feltalálás nem a természet meghódítása. Az ember nem hoz létre semmit, pusztán felfedi azokat a
dolgokat, amelyek eddig ismeretlenek voltak.”
Kazuhiko Asai PhD.

Kedves Olvasó!
A Ge132 harmadik része a legnehezebb
feladat elé állított. Az eddigiekben egy érdekes történet tett kíváncsivá bennünket.
De most eljutottunk a legfontosabbhoz,
az egészség megőrzéséhez, és a betegségek gyógyításához. Miközben ez nem a
mi feladatunk, nem is lehet az, mert ezt a
kiváltságot csak az orvosok gyakorolhat-

Az orvosoknak „vegyszerek/gyógyszerek” fogságában
kell dolgozniuk.
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A szerves germánium a gyökereken át szívódik fel, de nem
egyenletesen oszlik el.
ják. Ugyanakkor a gyógyítás lehetőségét
nagyon korlátozza az, hogy az orvosoknak - eltekintve a tudomány fantasztikus
teljesítményű diagnosztikai eljárásaitól és
eszközeitől -, a „vegyszerek/gyógyszerek”
fogságában kell dolgozniuk.
Ebbe a környezetbe kell ismeretterjesztő jelleggel behozni a Ge132-t, a szerves
germánium vegyülettel kapcsolatos ismereteket, ideértve az eddigi vizsgálatokat és klinikai eredményeket. A vizsgálatokat a szerves germániummal végezték,
akkor is, ha csak germániumot említünk.
Természetesen ennek forrása Japán, ahol
Dr. Asai kutatásai eredményeképpen a
szerves germánium megszületett. Itt saját
kutatóintézete van és klinikai alkalmazásban áll. Ráadásul a Ge132 nem gyógyszer, hiszen nincs mellékhatása és nincs
halálos dózisa sem. Szinte úgy működik,
mint egy katalizátor, és nem halmozódik fel a szervezetben, változatlan
formában ürül ki a vizelettel a testből,
hacsak nem visz magával nehéz fémeket.
Ebben a harmadik részben kitérünk a különböző vizsgálatok számszaki eredményeire is igényesen, de természetesen a
tudásmegosztás alapvető elveit figyelembe véve törekszünk a szakszerűség megtartása mellett az egyszerű fogalmazásra.
Nézzünk néhány kísérletet a baktériumokon, a növényeken és az állatokon át, a
humán vizsgálatokig.

A baktériumokkal való egyszerű kísérletek lényege, hogy a zselatint, amin a
baktériumok tenyésznek, megfestették
metilin kékkel, és kémcsövekbe rakva elindították a tenyészetet. A kémcsövek egy

részét szerves germániummal kezelték, a
többit nem. A germánium mentes kémcsövek zselatinja szürkévé változott, amíg
a germániummal kezeltek kékek maradtak, jelezve, hogy ebben a baktériumok
elpusztultak. Hasonló vizsgálatokat végeztek növényekkel is, melyek igazolták,
hogy a germánium a felturbózza a növények védekezési rendszerét és ennek
következtében a vírusokkal is könnyebben bánnak el.
Oda kell figyelnünk azonban néhány
részletre.
A szerves germánium a gyökereken át
szívódik fel, de nem egyenletesen oszlik
el. Pl. a Koreai ginzengnél a germánium a
gyökerek középpontjától a levelek száráig terjed. A mérések azt mutatják, hogy a
gyökerek középpontjában akár 4000 ppm
is lehet, de a gyökerek mellékágában
szinte ki sem mutatható ez az anyag. A levelekkel és a növény pusztulásával a germánium visszakerül a földbe. Azonban ha
nem így történik, hanem „leszüreteljük”
a termést, kiszedjük a talajból a ginzeng
gyökereit, akkor a következő alkalommal
gyengébb lesz a termés!
Akár évtizedek is eltelhetnek, hogy
helyreálljon a talaj minősége olyan szintre, hogy minőségi ginzenget lehessen
benne termelni!

A rizsnövényekkel végzett kísérletek arra mutattak rá, hogy
germánium-kezelés hatására a növények hidegtűrése sokkal
nagyobb lesz.
27

Mert „az Élet él és élni akar”!

Leukémiában szenvedő egerek élettartama jelentősen
meghosszabbodott a szerves germánium hatására.
A szerves germánium fontos szerepet
játszik a növények növekedésében is. Az
egyik kísérlet során a 8 cm hosszú ginzeng
hajtások egy részét germánium-acetát
oldattal permetezték, a többit nem. Hat
hónap múlva a permetezett csírák mérete
30 cm volt, és jó érezhető volt a ginzeng
jellemző illata, míg a kezeletlenek csak 10
cm magasra nőttek és illatuk gyenge volt.
Csak érdekességként említem, hogy a
„Panax” ginzeng neve a görög „Panacea” szóból ered, melynek jelentése: „csodaszer”.
A rizsnövényekkel végzett kísérletek
arra mutattak rá, hogy germánium-kezelés hatására a növények hidegtűrése sokkal nagyobb lesz. Üvegházban 20oC körüli
hőmérsékleten rizsnövényt növesztettek,
kísérleti és kontroll csoportban. A kísérleti
csoportot germániummal kezelték. Amikor az üvegház hőmérsékletét 5oC fokra
csökkentették, a kezelt növények gond
nélkül túlélték, folytatták növekedésüket,
míg a kontroll csoport a hideg hatására
kiszáradt. A további vizsgálatok azt mutatták, hogy a germánium pozitív hatással
lehet a dugványok növekedésre is.
A kutatások során számtalan állatkísérletet is végeztek, nézzünk meg néhányat.
Leukémiában szenvedő egerek egy
csoportját szerves germániummal kezelték. A kontrollcsoporthoz képest jelentős
eredményeket tudtak felmutatni a túlélés
során. Az utóbbiak 127 napjához képest

a kezelt egerek élettartama jelentősen
meghosszabbodott 168-180 napra! Bizony a 180 nap a 127-hez viszonyítva
több mint 40%-os növekedést mutatott!
Álljon itt még néhány érdekes eset az
állatokkal kapcsolatban. Egy sziámi macskát elkapott egy kutya, és ennek során a
macska olyan súlyosan megsérült, hogy
aggódtak az életéért. Állatorvos jelenlé-

tében a macska sebeit germánium oldattal kezelték, úgy kötözték be és rábírták
arra is, hogy igyon az oldatból. Néhány
nap után a sziámi macska gyors gyógyulására az állatorvos azt mondta: ez hihetetlen, most már hiszek a csodákban!
Egy másik esetben egy díszhaltenyésztőnek a kifejezetten dekoratív célokra nevelt Japán díszpontyai betegedtek meg.
Ezek a halak nagyon érzékenyek a fertőzésekre. Jelen esetben oldalukra fordulva tengődtek az akváriumban, a haláluk
közelében voltak. Kezelési javaslatként
csipet szerves germániumot tettek az akvárium vizébe. A gazda legnagyobb örömére rövid időn belül a halak elkezdtek
úszni, és megkeresték a táplálékukat, ami
iránt régóta nem mutattak érdeklődést.
Azóta ez a tenyésztő állítja, hogy a szerves germánium nélkülözhetetlen a díszponty tenyésztésben!
A szerves germánium azonos jellegű
gyógyító hatást mutatott vagy fejtett ki
macskákra, kutyákra, és lovakra is. De a
madarak szerelmesei is ezzel gyógyították madaraikat. Az állatorvosok annak
idején külön kérték, hogy minél előbb
legyen elérhető a szer a kezelésekhez.
Egy angol dobermannt öt év alatt hétszer
párosítottak, de egyszer sem fogant meg.
Majd intravénásan és szubkután szerves
germániumot adtak neki a párzási szezonban. Ennek hatására a kutya megfogant, 5 hím majd 6 nőstény született, és
az utódok is jól szaporodtak.

„A szerves germánium nélkülözhetetlen a díszponty tenyésztésben!”
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Dr. Asai szerint a hit nélkülözhetetlen a gyógyuláshoz.
A humán klinikai vizsgálatok
általános megközelítésben
Számtalan betegség esetében mellékhatások nélküli jelentős eredményekről
számoltak be. Az I. fázisú vizsgálatok
során, amikor 23 önkéntes egészséges
emberen végezték el a vizsgálatokat, a
szerves germánium hatásában a nemek
között érdemi különbség nem mutatkozott. Mellékhatásként legfeljebb lágyabb
széklet jelentkezett. A szerves germánium
sem hematológiai, sem vese, sem máj,
sem idegrendszer vonatkozásában nem
volt toxikus. A maximális napi adag 50100 mg/testsúlykilogramm volt, ami egy
65 kg-os emberre számítva 3250-6500
mg/napi adagot jelent. A későbbi vizsgálatok során rákos betegek esetében ezt
az adagot 2000 mg/napi dózisban alkalmazták. Megfigyelték, hogy dózisfüggő
módon az emberekben az interferon termelését fokozza.
A rend kedvéért megjegyezzük, hogy a klinikai vizsgálatok fázisainak tartalma országonként eltérhet. A Semmelweis Egyetem rendszerében az I. fázisban egészséges önkéntesek
vesznek részt, a II. fázisban kis létszámú betegek, a III. fázisban a II. fázis eredményeit erősítik meg nagyobb létszámú csoportban, és a
IV. fázisban pedig a már bevezetett gyógyszer
hatását hasonlítják össze más hasonló hatású gyógyszerekkel. A bevezetett gyógyszer hatásosságát a bevezetést követően még 2 évig
vizsgálni kell.
A II. fázisú vizsgálatokban – többek
között – a nyirokrendszer daganatos

megbetegedések vizsgálatait végezték
el. A vizsgálatban 14 nem Hodgkin és 4
Hodgkin kóros beteg vett részt, melyből
egy beteg kilépett. Ebben a vizsgálatban
sem mutatkozott hematológiai toxicitás.
Tüdőrákos betegeket kettős vakkontrollos vizsgálatban kezeltek, ahol az alanyokat a sejt és ráktípus szerint osztották csoportokba. Tumorválasz szempontjából a

IV. stádiumú betegeknél a kontroll csoport és a Ge132-vel kezelt betegek között
szignifikáns különbség volt kimutatható.
A tüdőrákkal végzett klinikai vizsgálatok Ge-132 szisztémás kezelésének eredménye az élettartam jelentős
meghosszabbítása, bizonyos esetekben a daganatok csökkenése, a teljesítményértékek általános növekedése és
az immunológiai paraméterek javulása
mutatkozott meg. Itt sem észleltek toxikus vagy mellékhatásokat. A szerves germánium immunstimuláló hatása egyértelmű: interferon indukció, a makrofágok
és a T-sejtek aktivitásának növekedése
következik be.
Dr. Asainak be kellett bizonyítania a
szerves germánium kísérleti orvoslásba
való bevezetése előtt, hogy nincs káros
hatása. Az elvégzett tesztek között szerepelt az akut, a szubakut és a krónikus toxicitás vizsgálata is.
Az összes eredmény azt igazolta, hogy a
szerves germánium nem toxikus, nem
mérgező és ártalmatlan! Ezt követően
tudott pénzügyi forrásokat szerezni a további vizsgálatok elvégezéséhez, és az orvoslásba való bevezetéshez. Így lehetősége nyílt arra, hogy klinikát nyisson Tokió
szélén, ahol az orvosokkal abban egyeztek meg, hogy a szerves germániumot

Az emberek vidámnak érzik magukat, jót alszanak, jó humorral,
optimistán ébrednek, megnövekedett mentális képességekről
számolnak be.
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Az egészség előfeltétele a jól kiegyensúlyozott étrend. Fontossága ellenére
ezzel a témával itt és most nem foglalkozunk, hisz számtalan más alkalommal már
bőségesen kitértünk rá.

Terhesség:

Az egészség előfeltétele a kiegyensúlyozott étrend.
fogják gyógyításra használni, amikor csak
lehet. Mindent alaposan dokumentáltak,
és a csodával határos, néha titokzatosnak
tűnő gyógyulásokról gyűlt a hiteles adatbázis. A sok és sokszor hihetetlen gyógyulás hatására Dr. Asai két dolgot jelentett
ki: Egyrészt, hogy a szerves germániuma
soha nem lehet gyógyszer, másrészt azt,
hogy ezzel a szerrel és az imával mindent
meg lehet gyógyítani.
Ebben a Nobel díjas nagy sebész és tudós Alexis Carrel mondása is segítette:
„Bár az embert lenyűgözte az a figyelemre méltó előrehaladás, amit a tudomány az
élettelen dolgok és tárgyak kezelésében elért, de eddig még nem ismerte fel azt, hogy
az emberi testet és elmét olyan törvények
is szabályozzák, amelyek ugyanolyan pontosak és rejtélyesek mint a csillagok világa.
Ezen kívül tudattalan az ilyen törvények
megsértésével járó veszélyekről!” (Alexis
Carel: Ember, az ismeretlen.)
Ennek ellenére, Dr. Asai, mint tudós, aki
ismerte a nem empirikus gondolkodás
veszélyeit, meg akarta határozni ennek a
csodaszernek a működési mechanizmusát. Arra a megállapításra jutott, hogy a
szerves germánium gyógyító ereje a
szervezetben az oxigénellátás hirtelen megnövekedésének tulajdonítható. A szer bevétele után egyes betegek
melegséget éreznek, az ásítás, álmosság
megszűnik, az arcbőrük egészségesen ragyog, a szén-monoxid mérgezés gyorsan

meggyógyul. Az emberek vidámnak érzik
magukat, jót alszanak, jó humorral, optimistán ébrednek, megnövekedett mentális képességekről számolnak be.
Ne feledjük azonban, hogy mindezek
eléréséhez szükségünk van a kiegyensúlyozott étrendre és a stresszmentes
életvezetésre is. Ezt követően nézzük
meg a Ge132 szerves germánium szerepét az egészségügyben:

Dr. Asai lányai a terhesség alatt a test
bőséges oxigén ellátása érdekében szerves germániumot fogyasztottak. Az első
időszakban csak nagyon enyhe reggeli betegség jelentkezett, könnyű szülés mellett
erős és egészséges gyermekeket hoztak a
napvilágra. Az egyik esetben egy áldott állapotban levő asszonynál leukémiát diagnosztizáltak. Orvosa az abortuszt javasolta.
A germánium terápia kiválóan befolyásolta leukémiáját, és egészséges fiút szült.
A terhesség alatti germánium terápia jótékony hatással van mind az anyára, mind a
magzatra. Számtalan példa van erre, hogy a
könnyű szülés mellett a csecsemők erősek
és egészségesek. Dr. Asai meg volt győződve arról, hogy a hibás csecsemők születésének tragédiája eltűnne, ha minden várandós nő szerves germániumot szedne.

Az egészséges élet születése:
Dr. Asai elképzelésének és meggyőződésének igazolására 8 terhességi esetet
mutatott be, ahol a korábbi szülések során
a legkülönbözőbb problémák léptek fel,
részben az anyánál, részben az újszülött-

A terhesség alatti germánium terápia jótékony hatással van mind
az anyára, mind a magzatra.
30

Mert „az Élet él és élni akar”!
Selye János: könyveit a stresszről.) Az acidózis kiváltó oka az étel és a stressz.
Mint már érintettük, a szerves germánium a hemoglobinhoz hasonlóan működik, oxigénszállító, vagy talán pontosabb
kifejezéssel élve: oxigénpótló. Minden
gyógyítással kapcsolatos eredmény erre a
funkcióra vezethető vissza.

Az életben természetesnek kellene lennie, hogy egészséges
gyermekek születnek.
nél vagy mind a kettőnél. Ezek a traumák
hosszú távon is befolyásolták életüket. Az
esetek elemzése során részletesen feltárja az előzményeket, a korábbi szüléseket,
stb., majd indokolja a szerves germánium
fogyasztásának szükségességét. A születést követően pedig megadja az újszülött
paramétereit és azt, hogy a végén mindig
egészséges baba született.
Az életben természetesnek kellene lennie, hogy egészséges gyermekek születnek. Dr. Asai azt feltételezi, hogy a hiba oka
valamilyen természeti törvény megsértése. Érvelésében két dolgot emel ki, a nem
megfelelő étrendet, ami savas irányú eltolódást okoz a testben és ennek következtében a hemoglobin oxigénszállító képessége csökken, ami a méhben oxigénhiányhoz
vezet. A másik hatás pedig a mentális instabilitás. A leendő anya szellemi állapota a
kezdetektől fogva nagyon fontos.
„Ezért semmiképpen sem túlzás azt mondani, hogy a germánium használata feltétlenül szükséges egy terhes nőnek az egészséges gyermek születésének biztosításához.”

miájába belebonyolódnánk, nézzük meg
a legfontosabb okokat:
1. A savasság kérdése.
2. Sok telítetlen kémiai vegyületet tartalmazó étel fogyasztása.
3. Az elme szerepe, azaz a stressz. (ld.

Álljon itt most egy felsorolás, mely a
szerves germániummal való gyógyítás
sokoldalúságát mutatja be. A felsorolás
lehet, hogy sok idegen orvosi kifejezést
tartalmaz, de mindenesetre mutatja azt a
széles spektrumot, ahol a szerves germániumot sikerrel alkalmazták eddig is.
Atópiás dermatitis, Retrobulbaris neuritis
(a teljes vakság), Szub-akut myelo-opticoneuropathia, Akut szenzoros akadály,
Nephrosis-szindróma esete, Cerebellaris
degeneráció esete, Behcet-kór, májelégtelenség, Apoplexia, Raynaud-kór.
Hatékonyság a szembetegségeknél: a retina erek betegségei, például glaukóma, fekete szürke-hályog, levált retina, a retina és
a látóideg gyulladása, hatásosság a hipertóniában, a germánium jótékony hatással
van a mirigyekre, Whiplash-szindróma, Ízületi reuma esete, Pneumonia esete, Asztma
esete, Gyomorfekély, gasztritisz. Depresszív
pszichózis kezelése, Germánium a rák kezelésében, stb.
Például a rák esetében ismert, hogy a

A szervezet
oxigénhiányának okai:
Úgy tűnik, hogy a rendellenességek
zöme az oxigénhiányra vezethető vissza.
Anélkül, hogy ennek részletesebb bioké-

A szervezet oxigénhiányának oka lehet többek között a sok
telítetlen kémiai vegyületet tartalmazó étel fogyasztása.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
nem azt mondta, hogy csak majd öt év
múlva derül ki. Egy évvel később írt Sató,
és fotót is küldött, amin látszott, hogy más
ember lett. Haja teljes, és az arcán életerő
tükröződött.
Azt írta:
„Úgy érzem, nagyon szerencsés ember
vagyok. Ha nem volna germánium, akkor
nem lennék a mai világban. Az orvos, aki
a fluoroszkóp vizsgálatot elvégezte, csak
zavartan rázta a fejét. Sokkal jobban megértettem, mit jelent élni. S, úgy érzem, azon
túl, hogy az ember irányítja az anyagi dolgokat, egy magasabb sors irányítása alatt
állunk.”
A szerves germánium rendkívül hatásos a tüdőrákban, de ugyanez vonatkozik
a májra, a vesére, és az agyra is, mindenre
ahol a vér áramlik. Sató úr nyolc év után is
egészséges, teljes mértékben felgyógyult
a tüdőrákból, annak kiújulása nélkül, amit
a tények alapján az orvosoknak is el kell
ismerniük.

A rákos sejtek potenciálja jelentősen eltérő az egészséges sejektől.
rákos sejtek potenciálja jelentősen eltérő az egészséges sejtektől. A rákos sejtfal
potenciálja magas és nagymértékben
változik a faktor, amely annak a ténynek
tulajdonítható, hogy a rákos sejtek ilyen
gyorsan növekednek. A germániumvegyület - akár szájon át, akár injekció
formájában - megfosztja a rákos sejtek
elektronjait, és ezáltal csökkenti elektromos potenciáljukat. Biokémiai szempontból ez azt jelenti a germánium-vegyület
dehidrogénezési reakciót vált ki, amely
végül felfüggeszti a rákos sejtek aktivitását. Ez a mechanizmus megakadályozza a
metasztázisokat is.

Sató gyógyulása
Végezetül álljon itt a sok közül egy
gyógyulási eset.
Satónál, egy 35 év körüli fiatalembernél
tavasszal súlyos köhögés alakult ki. A Tokiói Egyetemi Kórházban megvizsgálták,
és előrehaladott tüdőrákot diagnosztizáltak nála. A bal tüdejét eltávolították. A rák
átterjedt a jobb tüdőre is. Mivel további
műtétet nem végezhettek, rákellenes injekcióval kezelték. Kihullott a haja, az arcán és a végtagokon ödéma keletkezett,
sokat hányt, elvesztette étvágyát, sokat
szenvedett és az élettől is elment a kedve.
A kórházban a szomszédos ágyon fekvő
beteg javasolta neki, hogy próbálja ki Dr.

Asai szerves germániumát.
„Segítségért jöttem!” - mondta Dr.
Asainak. Dr. Asai erre azt kérte, hogy figyelmesen hallgassa meg, és elmondta
az utasításait: szilárd meggyőződéssel
higgyen a szerves germániumban, higgye
hogy ettől meggyógyul. Kerülje a húsételeket, a belsőségeket, a fehércukrot, Halat
ehet, de angolnát és olajos halat nem.
Egyen tofut (babtúró), nattot (erjesztett
szójabab), nyers zöldségeket, stb. Lényeg az, hogy elkerülje azokat az ételeket
melyek savassá teszik a vért. Végül szem
előtt kell tartania, hogy a gyógyulás csak
önmagától függ és senki mástól. A betegség leghatékonyabb eszköze a szerves
germánium és a testében megnövekedett oxigén ellátás csodákat fog művelni.
Elkezdték hát a germánium kúrát.
Tíz nap múlva a feleség visszajött germániumért, és elmondta, férje, aki korábban nem tudott aludni, most jól alszik, étvágya visszatért és jól érzi magát.
Kórházba ment és a röntgen vizsgálattal
megállapították, hogy a rosszindulatú
daganat árnyéka kisebb lett. A feleség
négyhetenként jött az újabb germánium
adagért, és ilyenkor beszámolt az elért
eredményekről.
A három hónap után végzett röntgen
vizsgálat egyáltalán nem mutatott kóros eltérést, Az elvégzett biopszia alapján orvosa azt mondta meggyógyult, és
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A szerves germánium, a Ge132 nem
gyógyszer, csak egy magas minőségű
étrendkiegészítő. Jogosan teszi fel a kérdést a Kedves Olvasó: minek köszönhető
ez a széles körű, pozitív hatás? A vizsgálatok két területet emelnek ki: az oxigén
ellátás növekedését és az immunreakciók aktiválását. A szerves germániumról
kimutatták: gyakorlatilag nem mérgező
és széles skálájú terápiás hatásai vannak
rákos és egyéb súlyos betegségek esetén.
Hazánkban nem kapható, de például Németországban beszerezhető. Használatát
feltétlenül konzultáljuk meg kezelőorvosunkkal!
Folytatjuk !

Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Fűben-fában

Tavaszi megújulás a Napvirág Manufaktúrával
Amikor végre elérkezik a tavasz,
már mindenki áhítja az élet lüktetését, az ébredést, a megújulást.
A szépségápolásban mindez nem
csak finom, friss illatokat, könnyed
krémeket jelent, hanem leginkább
a bőrmegújító arc – és testradírokat.
A Napvirág Manufaktúra olyan kincseket gyűjtött egy tégelybe, mint a
menta, a citromfű, a rózsa, a parajdi
só, vagy a szőlőmagolaj, melyek
mind azt szolgálják, hogy bőrünk
puha, selymes tapintású, egészséges legyen. Az pedig hab a tortán,
hogy a termékek csomagolása abszolút környezetbarát.

Így működnek a bőrradírok

A bőrradírok mechanikus módon, a dörzsölés következtében szelíden távolítják el
az elhalt hámsejteket, így teszik puhává,
rugalmasabbá a bőrt, hiszen a bőrradír alkalmazása nyomán javul a keringés, és a bőr
anyagcseréje fokozódik. A jótékony, hidegen
sajtolt organikus magolajok értékes tápanyagokkal, vitamin- és ásványi anyagokkal látják
el a kezelt bőrfelületet, melyben a radírozást
követően sokkal könnyebben és gyorsabban
szívódnak fel a hatóanyagok, ápolva, és üdévé varázsolva a bőrünk.

Parajdi só, és értékes magolajok,
a bőrradírok lelke

A Napvirág Manufaktúra test- és arcradírjainak alapanyaga a finomra őrölt
parajdi só, mely már önmagában is egy

komplett „ásványianyagbomba”. A Parajdi
só az úgynevezett ősóceán kiszáradásakor
keletkezett, így a legtöbb, - közel 80 féle ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz.
Míg a forgalomban lévő többi sóból kivonják a természetes iszapot, a parajdi sóban ez
benne marad. Mivel a parajdi sót nem tisztítják és nem is finomítják, így megőrzi az értékes hatóanyagokat, melyek bársonyossá
teszik a bőrt. A Napvirág bőrradírjaiban pedig még három értékes növényi magolajat
is találunk, nevezetesen mandula, olíva
és szőlőmag olajat. Mindhárom hidegen
sajtolt, mely azt jelenti, hogy megőrzik antioxidáns- és vitamintartalmukat. A mandula
olaj az egyik legfinomabb, érzékeny bőrre is
kitűnő ápoló olaja az olíva egy nagyon gazdag olaj, melynek magas az E-vitamin tartalma, míg a szőlőmagolaj gazdag forrása a
polifenoloknak, és a flavonidoknak, melyek
hatékony ellenszerei a ráncoknak.

Csak természetesen

A bőrradírok továbbá természetes növényi részeket és értékes illóolajokat is tartalmaznak. Kedvünk vagy hangulatunk szerint
választhatjuk tehát a mentás-citromfüves
vagy a rózsás bőrradírt is. Az első frissítő,
a benne található organikus mentának és

kerti citromfűnek köszönhetően, míg a rózsás test- és arcradír romantikus, örömteli
hangulatot kölcsönöz a fürdőben eltöltött
perceknek.

Újrahasznosítás felsőfokon

Nap mint nap látjuk, hogyan pusztul a
bolygónk. Mi magunk is tehetünk ellene,
és igenis számítanak a kis lépések. Fontos,
hogy életünk minden területére kiterjes�szük azt, hogy tudatosabban vásárolunk.
Ne csak lebomló műanyagból készült zacskóba rámoljunk, csomagolásmentes boltban vegyük a tartós élelmiszereket, vagy
száműzzük a plasztik palackokat a mindennapokból, hanem például arra is ügyeljünk,
hogy a kozmetikumainknak milyen a csomagolása. A Napvirág Manufaktúra az elsők
között volt, aki felvállalta a plusz munkával
járó fertőtlenítést, annak érdekében, hogy
az üveg tégelyeiket vissza lehessen váltani,
azaz újra lehessen hasznosítani. Hatalmas
gesztus, mely ezt a kisvállalkozást a nagyok
közé emeli. Nem használnak a csomagolásukban más termékeiknél sem műanyagot, zacskóik, címkéik pedig lebomlanak,
nem károsítván ezzel a környezetünket. A
tudatos vásárlók a Napvirág Manufaktúrát
választják, ezzel is segítve egy tiszta szíven
alapuló, szeretetteljes hangulatban dolgozó
kicsi, családi vállalkozás áldásos munkáját.

Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu
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Fiatalítás, erősítés Ayurvédával
Az ayurvédikus gyógymódok színe-java a méltán csodásnak titulált
rasayana terápiák összessége.
A rasayana fiatalítást jelent. A szó
nemes értelmében, nemcsak a külső, az esztétika irányában érzékelhető változást mutat, hanem a belső
sejt szintű folyamatok megváltozását is jelenti, sőt a testi attitűdökön
túl a lelki, szellemi folyamatok javításával a tudatosság megszületésére törekszik.
Az ojas – egyfajta életerő energia - növekedésével az észlelés tisztaságára, a fizikai
erősödésre, a hosszú egészséges, békés élet
elérésére törekszik.
A rasayana során az alkat-specifikus növényi hatóanyagok mellett számos terápiás eljárás alkalmazható, mint a gőzölés, masszázs,
forró olaj csepegtetés, illatok terápiás használata, fiatalító étrend, stb.
A terápiák előszeretettel integrálják a
mantrák zengedezését, relaxációt, meditációt. A rasayana legmagasabb szintjét Brahma
rasayanának nevezik, mely során az agysejtek
szó szerint átprogramozódnak, megfiatalodnak, nagymértékben emelve az egyén tudatossági szintjét, a Tamasz (az anyag) irányából
a Szattva (a tiszta létezés, a Fény) irányába.

A rasayana előtt szakemberek irányításával előkészítő kúrákat érdemes végezni,
hogy a folyamat tiszta testben, hatékonyabban folyhasson.
A felépítő fázisban alkat-specifikus gyógynövények használata ajánlott. A fitoterápia
művészien alkalmazható a rasayanaban,
mert nem csupán a testi javulást célozza
meg, hanem a dhatuk (testszövetek) és a
doshák (genetikusan meghatározott alkat)
táplálásával, erősítésével akár visszafordíthatják az öregedés folyamatát.
A vata alkatúak kiváló fiatalító, erősítő
rasayana gyógynövényei az Ashwaganda, a
kálmosgyökér, a ginzeng és a haritaki.
A pitta alkatúaknak a gotu kola, az aloé
növény gélszerű nektárja, az amla gyümölcs
illetve az ebből készült koncentrátumok, a
shatawari, a sáfrány ajánlott leginkább.
A kapha alkatúaknak pedig a guggul, a
pippali, illetve pikáns és forró italok.
Minél inkább sikeres a fiatalító hatás, annál inkább érvényesül a vajikarana – más
néven vágyfokozó hatás. E hatás révén újraélednek a férfi és női reproduktív szövetek.
A reproduktív szervekből kiindulva felfrissül,
megfiatalodik a szervezet. Csodás hatást fejt
ki az idegrendszerre, sőt még a csontok, a
csontvelő regenerációját is képes beindítani.
Kiváló afrodiziákumok a fenti alkat-specifi-
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kus rasayana szerekkel kombinálva a Gí- (tisztított vaj), a rózsavíz, a fokhagyma, a hibiszkusz, a hing, a szegfűszeg, a choraka.
A rasayana gyógynövényeivel nemcsak
átmenetileg, hanem tartósan megváltoztatható az élet minősége! Tisztább gondolatok,
szelídebb élet, sikeres kapcsolatok áldásos
hatásait élvezhetjük!
Használjuk bátran Őket!
Csizmadia Ágnes (ayu. phil. tud. szakértő)
Bejelentkezés folyamatosan induló
ayurvéda képzésekre, ayurvédikus masszázs
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

Mi az influenza?
Az influenza vírusos megbetegedés,
melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az
egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüs�szögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék
révén, cseppfertőzéssel terjednek.

Az influenza előfordulása

Minden évben, késő ősztől tavaszig
találkozunk az influenzavírus által okozott, a légutak megbetegedésével járó,
széles körben kirobbanó járványokkal. A
betegség világszerte előfordul. Magyarországon a 2003 tavaszi influenzajárványban 430 ezer beteget regisztráltak.
A korábbi években lezajló nagy járványok
közül 1950 és 2000 között tíz járványban
egymillióan vagy annál is többen betegedtek meg, három influenzajárványban
pedig a kétmilliót is meghaladta a fertőzöttek száma.

Az influenza okai

A klasszikus világjárványok kórokozói
közül az influenzavírusok A és B típusai
maradtak azok, amelyek változatlanul
évről-évre a legnagyobb számú megbetegedést okozzák. Az A típuson belül a
szerkezeti adottságokból és állatvilági
elterjedtségből eredően olyan altípusok
keletkezhetnek, melyek a 20 millió ember
halálával járó 1918/19 évi spanyolnáthához hasonló világjárványt is képesek kiváltani.
Mind az A, mind a B típusú influenza
vírusrészecskék (virionok) fertőző- és kórokozó-képességét alapvetően a felületükön elhelyezkedő H és N jelű fehérjék
(antigének) határozzák meg. Az általuk
kiváltott immunreakciók képesek a fertőzés megakadályozására. Ezeknek a fehérjéknek a szerkezete nem stabil. Éppen
a fertőzések folyamán kialakuló immun-

reakciók sorozatos behatása eredményeként csak azok a virionok maradnak
fertőzőképesek és tudnak terjedni, amelyek felületén genetikai változások révén
némileg módosult szerkezetű antigének
keletkeznek.
Ebből ered az influenza A és B vírusok
állandó változása és ennek következménye, hogy egy adott évben átvészelt influenzafertőzés vagy védőoltás eredményeként kialakuló immunitás nem véd a
fertőzésektől a következő években. Az
állandó kisfokú változékonyság mellett az
influenza A vírus felületi antigénjei teljesen ki is cserélődhetnek az emberi és állati influenza A vírusokkal történő kettős
fertőzések kapcsán. Az ilyen genetikai
kölcsönhatás eredményeként alakult ki az
influenza A vírusnak az az altípusa, mely a
fentebb említett spanyolnátha kórokozója volt, és azok az altípusok, melyek jelenleg is emberi megbetegedéseket okoznak
(H3N2 és H1N1 altípusok). Az egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan az
influenzavírusok is a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén terjednek
(cseppfertőzés).
Az egyéb légúti fertőzésektől azonban
az influenzafertőzések általában eltérnek
a terjedés gyorsaságában. Közösségek (pl.
iskolák, munkahelyek, szociális otthonok)
tagjainak többsége eshet ágynak egyik
napról a másikra az influenza következtében. Helyi járványok néhány nap alatt
kialakulhatnak. Országos járványok hazánkban általában januárban vagy februárban kezdődnek és 8-10 hétig tartanak.
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Orthomol Immun Pro
- Immunerősítő -

Az Orthomol Immun Pro háromszoros erő! Probiotikumokat,
prebiotikumokat és mikro-tápanyagokat tartalmaz, melyek tökéletesen
harmonizálnak egymással, miközben
kiválóan erősítik az immunrendszert.
A probiotikumok jól meghatározott élő mikroorganizmusok. A
prebiotikumok emészthetetlen szénhidrátok. Az inulin, amely cikóriából
származik, az anyagcsoport egyik
fontos tagja. A C-vitamin, a D-vitamin, a cink, a szelén, a réz, a folsav
(folsav), az A-vitamin, a B6-vitamin
és a B12-vitamin hozzájárulnak az
immunrendszer normális működéséhez (beleértve a bélhez kapcsolódó
immunrendszert is). Az A-vitamin, a
B2-vitamin (riboflavin), a biotin és a
niacin hozzájárulnak a normál nyálkahártyák (köztük a bél nyálkahártya) fenntartásához. A C-vitamin, az
E-vitamin, a B2-vitamin (riboflavin), a
cink, a szelén, a réz és a mangán hozzájárulnak a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez.
Kiváló eredményeket produkál még
táplálkozási rendellenességek kezelésére (irritábilis bél szindróma), antibiotikumok , kemoterápia és sugárkezelés utáni állapotokra.

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

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 151. rész

I

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

Az infarktus kialakulása, megelőzése és természetes gyógymódjai
Váradi Tibor

Korunkban a szív- és érrendszeri betegségek mértéke egyre inkább növekszik,
különösen a civilizált társadalmakban. A
természettel való kapcsolat hiánya, főképp
a helytelen étrend és a mozgásszegény életmód olyan betegségek elterjedésének kedvez, amelyek régebben kevésbé vagy egyáltalán nem voltak ismertek.
Infarktusnak az artériás vérellátás csökkenése miatt bekövetkező károsodást
nevezzük. Előfordulásának leggyakoribb
helyei a szív, az agy, a tüdő és a végtagok.
Cikkünkben a szívinfarktusról írunk, azonban
a kockázati tényezők, a megelőzés, valamint
a felépülés mikéntje a kialakulás helyétől függetlenül nagyban megegyezik.
A szívinfarktus hazánkban még ma is
vezető haláloknak számít, ezért fontos
szerepe van a megelőzésnek. Érdemes figyelembe venni és ha lehet kiküszöbölni azokat
a tényezőket, amelyek elősegíthetik az infarktus kialakulását:
• Életkor
• Nem (a nők csak a klimax után válnak an�nyira veszélyeztetetté, mint a férfiak)
• Örökletes tényezők (sokszor az egészségtelen életmód öröklődik, nem a betegség)

• Magas koleszterinszint
• Magas vérnyomás
• Mozgásszegény életmód
• Túlsúly
• Dohányzás (dohányzók esetében 2-3szor gyakoribb az infarktus veszélye)
• Cukorbetegség (a cukorbetegek 80%ának halálát szívprobléma okozza)
• Stressz
A szívizom saját vérellátását egy külön
vérkör biztosítja, amely az aorta kezdeti szakaszából ágazik le és koszorús ereknek nevezik. Szűkületük vagy esetleges elzáródásuk a
szívizom sérülését vagy komolyabb esetben
elhalását okozza. Valójában ezt nevezzük
szívinfarktusnak.
Ha a koszorúerek a lerakódások miatt elzáródnak, éles, szúró mellkasi fájdalom jelentkezhet, légzési nehézséggel, verejtékezéssel,
ritmuszavarokkal, félelemmel és szorongással kísérve. A szívizom vérellátása csökken
és tartós oxigénhiány során a szívizom károsodik. A károsodást követően jelentősen
csökken a szív hatékonysága, a regeneráció
lehetősége és az életminőség is.
A koszorúér-problémák leggyakoribb
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oka az érelmeszesedés, melynek kialakulásában nagy szerepe van a magas koleszterinszintnek. A csökkentés érdekében az
elsődleges teendő az állati eredetű ételek
fogyasztásának mérséklése (a leginkább kerülendő étel a szalonna, a kolbász, az állati
belsőségek, a vaj, a tejszín, a margarin és a
tojás), ugyanakkor a növényi eredetű ételek
fogyasztásának növelése.
A magas vércukorszint is növeli a vérrög kialakulásának és így az infarktusnak
a kockázatát. Megfigyelések szerint a szívbetegek általában több cukrot fogyasztanak
az átlagnál.
A rendszeres alkohol- és kávéfogyasztás, a dohányzás, a túlzott sóbevitel, a
tej- és tejtermékfogyasztás is hozzájárul az
érbetegségek kialakulásához.
Az érrendszer szempontjából legideálisabb tápanyagok a gabonafélék és olajos
magvak, a gyümölcsök és a zöldségfélék.
Az érrendszer állapotát támogató növények
a citrusfélék (citrom, narancs, grapefruit), a
hagymafélék (fokhagyma, lila hagyma, vöröshagyma), a retek, a cékla, a zöld leveles
zöldségek, a petrezselyem, a zeller, a paradicsom, az alma és az articsóka.
Javasolt minden olyan tisztítókúra, ami segíti a szervezetből a felesleges zsír és koleszterin kiürülését, illetve minden olyan böjt
vagy diéta, ami oldja a meszesedést. Tavas�szal és ősszel a citromkúra javasolt. Javítja az
erek állapotát a fokhagymakúra is (napi 2-3
gerezd fokhagyma fogyasztandó a vacsorához hat héten át).
A magnézium csökkenti a vérnyomást és
javítja a szív vérellátását. Forrásai: avokádó,
spenót, mandula, zöld leveles zöldségek,
tökmag stb. Érvédő hatású C-vitamint tartalmaznak a citrusfélék és a csipkebogyó.
Az E-vitamin a koleszterinszintet és a szívbetegségek kockázatát is csökkentheti.
Forrásai: növényi olajok, búzacsíra, brokkoli,
kelbimbó stb.

Öngyógyítás abc-je
Léteznek olyan vérnyomás-szabályzó
teakeverékek, amelyek az alacsony vérnyomást növelik, míg a magas vérnyomást csökkentik. Ilyen a galagonya (40 g), a fagyöngy
(30 g) és a pásztortáska (30 g) keveréke, ami
a szívgyengeség, a ritmuszavarok és az anginás panaszok (koszorúerek görcse) esetén
is hatékony. Az elkészítéséhez nincs szükség
hőkezelésre, csak két evőkanál teakeverék
negyed liter vízben való éjszakai áztatására.
Ebből napi két csésze fogyasztása javasolt. A
rozmaringtea is tágítja az ereket, javítja a vérkeringést és segíti a szív működését.
Homeopátiával is segíthetjük a szív munkáját. Elkezdhetünk egy kúrát az Aurum
metallicum, az Arnica, az Arsenicum album,
a Barium carbonicum, a Cactus, a Glonoinum
vagy Plumbum metallicum valamelyikével
(D12-es erősségben napi 2×5 golyó).
Az antropozófus orvoslás a szív támogatására és a koszorúér-elmeszesedés csökkentésére különféle gyógynövényekből (árnika,
bryophyllum, kaktusz, citromfű) és fémekből
(arany, réz), valamint ezek kombinációiból
készült, potenciált szereket használ, ilyen
például a Cactus comp. vagy a Cardiodoron.
Fenti szerek alkalmazása kapcsán az
egyénre szabott kezelés érdekében ajánlott a konzultáció egy homeopátiás, illetve

antropozófus orvossal.
A Bach-virágterápia esszenciái közül a
magyal, az ernyős madártej, a fűzfa, a katángkóró és a forrásvíz alkalmazható a szívinfarktushoz vezető lelki diszharmóniák kezelésére
napi 2×3 csepp formájában.
Hatásos a hidroterápia is: a szívre és az
erekre a reggeli lemosások, ledörzsölések
vannak jó hatással, de ajánlott a kar- és lábfürdő, valamint a szívtájékra helyezett borogatás is.
Alkalmazhatunk szívfürdőt is: másfél
csésze rozmaringlevelet és fél csészényi levendulavirágot két liter vízben felforralunk,
10-15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük és
hozzáöntjük a fürdővízhez, amelyben legalább 20-30 percet töltünk.
Fontos a rendszeres mozgás is, leginkább
a futás, a kocogás, a kirándulás és az úszás.
Ajánlott továbbá a gerinc vizsgálata és
szükség esetén kezelése is, mivel a szívproblémákkal küzdők egy részénél a panaszokat
a felső háti 3-4. csigolya elmozdulása okozza.

Lelki háttér

Két San Franciscó-i kardiológus az 1950-es
években azt vizsgálta, milyen személyiségjegyekkel rendelkező emberek vannak leginkább kitéve az infarktusnak. 3500 embert
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figyeltek nyolc és fél éven át, míg kirajzolódott két, általuk A és B típusúnak nevezett
jellemrajz. A vizsgálat ideje alatt az alanyok
közül 257-en haltak meg szívinfarktusban,
95%-uk az A típusba tartozott. Az idesorolható emberek közös jellemzője a versenyszellem, mindenben kihívást, mindenkiben
konkurenciát látnak, számukra minden élethelyzet küzdőtér, ahol meg kell vívni és meg
kell nyerni a csatát.
Lelki szempontból az infarktus azt jelzi,
hogy kevés az életerő szívünk számára,
ezért „szomjazza” a szeretetet. A szív koszorúereinek elmeszesedése és elzáródása hátterében a magányérzet, a riadtság, a kishitűség, az önmarcangolás és az ezek mögött
meghúzódó önzés és folytonos harc áll. A
pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt. A megelőzés, vagy az infarktus utáni
teljes gyógyulás alapja lelki szempontból az
a döntés, hogy a szívünket tegyük életünk
középpontjává.
Megerősítésként az alábbi mondatok segíthetnek: „Szívem lüktetése a szeretet ritmusát követi.” „Ismét öröm tölti meg a szívemet.”
„Szeretettel fordulok az emberek felé.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Egyre nagyobb a hangsúly a környezetvédelmen
A PET-palackok, a fülpiszkálók és a cigarettacsikkek
a tengerpartokon leggyakrabban előforduló műanyaghulladékok közé tartoznak. Az Európai Parlament képviselői jóváhagyták az egyszer használatos műanyagok betiltásáról szóló indítványt, melynek értelmében
2021-től tilos lesz az egyszer használatos műanyag termékek forgalmazása az Európai Unión belül.

Az alábbi termékek tűnnek
el az Unióból 2021-re:
• egyszer használatos műanyag evőeszközök,
• egyszer használatos műanyag tányérok,
• műanyag szívószálak,
• műanyag fültisztító pálcikák,
• műanyag lufitartó pálcikák,
• az ún. oxo-degradációs műanyagok és az expandált polisztirol (EPS) poharak.
A tagországoknak a nem kiváltható egyszer használatos
műanyag termékek fogyasztását legalább 25 százalékkal csökkenteniük kell 2025-re. Ide sorolhatóak például a hamburgeres
dobozok, szendvicses dobozok, és a gyümölcsök, zöldségek,
sütemények vagy fagylalt csomagolására használt dobozok. Az
uniós országoknak saját tervet kell kidolgozniuk a tartós műanyagok elterjedésének elősegítésére, valamint az újrafelhasz-
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nálás és az újrafeldolgozás népszerűsítésére.
A műanyagok használatát korlátozó lépések a dohánytermékekből származó szemétre is kiterjednek. Az ilyen jellegű hulladékot 2025-ig felére, 2030-ra pedig 80 százalékkal kell csökkenteni.
Egyetlen cigarettacsikk ugyanis 500-1000 liter vizet képes szen�nyezetté tenni, és 12 évig tart, mire lebomlik.
Az EU országainak a műanyagot tartalmazó halászati eszközök
összegyűjtéséről is gondoskodniuk kell: 2025-re legalább ezeknek
a felét be kell gyűjteni. Ekkorra a kallódó halászati eszközök 15
százalékának újrafeldolgozását is meg kell oldani. A hátrahagyott
halászeszközök jelenleg az európai tengerpartokon található szemét 27 százalékát adják.
A hazai vállalkozások is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezeti lábnyomuk csökkentésére és a változó fogyasztói igények
kiszolgálására, így ma már számos alternatíva közül választhatunk.
A Rawsy kínálatában olyan kulacsok, kókusztálak, fa evőeszközök, hálós szatyrok és zsákok találhatóak meg, amelyekkel kön�nyedén kiválthatjuk az eldobható termékeket. Válaszd Te is ezeket, légy tudatosabb, védd a környezeted!

Életmód

A fiatalság őre a kollagén
A szervezetben és a bőrben pusztító leépülési folyamatot okoz a kollagén hiánya. Számos tanulmány
kimutatta, hogy az a személy, aki
betöltötte az 40. évét, elvesztette a
kollagén állományának 30 % - át.
50 éves korra ez a mennyiség 60%ra nő. A kollagén termelődésének
csökkenésével a bőr kevesebb vizet raktároz, és megjelennek az első
ráncok.
Mivel a bőr szerkezete már kevésbé
egészséges, csökken az ellenálló képessége a baktériumok ellen, megnő a vírusok
kialakulásának kockázata. Az öregedés
első jelei nemcsak a bőr szintjén érzékelhetőek. Minden aktivitás, amit eddig könnyedén végeztünk, hirtelen fájdalmassá válik.
Ez annak köszönhető, hogy a kollagén hiány következében legyengül a csontszerkezet, az izmok, inak és ízületek szövetei
elernyednek. Egyszóval érezzük, hogy az
öregedés folyamata elkezdődött.
Klinikai tanulmányok igazolják, hogy a
szájon keresztül elfogyasztott kollagén belülről táplál, felszívódik a belekben, majd
pedig felgyülemlik a porcokban és itt fejtik
ki tápláló hatásukat. Kollagén hiányában a
porcok nem tudnak egészségesen fejlődni.
A kollagén segít a porcsejtek aktivitásában,
folyamatos megújulásában, és életben
maradásában, megtartja a porcok számára szükséges vízháztartást, normalizálja a
porcok anyagcseréjét, elősegíti a porcok fő
összetevőinek termelését.
Azok a kapcsolódó betegségek, melyek a kollagén hiánya miatt alakulnak ki,
az öregedés folyamatához is kötődnek
ugyan, de a betegségek döntő többsége
nemcsak az idősödő korosztályt érinti.
Ezek a betegségek csoportokat alkotnak,
melyek az immunrendszer gyengüléséhez kapcsolhatóak. A betegek vérplazmája azoknál, akiknél a kollagén hiány
kapcsolatba hozható a betegségek kialakulásával, jelentős mértékű auto-antitest
tartalmat mutatott. Ezek az antigén/ antitestek vezetnek a test alapvető szöveteiben különféle gyulladásokhoz.

A kollagén hiány következtében a
bőr kapilláris szövetei megduzzadnak,
ezzel megakadályozzák azt, hogy a bőr
megtartsa a vizet és a tápanyagokat.
Ezután lassan egyre több ránc jelenik
meg az arcon, a szem körül, megnő a
fertőzések és a különféle bőrelváltozások kialakulásának a kockázata. Változik
a bőrszín, először halvány rózsaszínes
foltok jelentkeznek a bőrön, majd idővel
ezek sötétednek.
Mivel a bőr szerkezete már kevésbé
egészséges, csökken az ellenálló képessége a baktériumok ellen, megnő
a vírusok kialakulásának kockázata. A
táplálékkiegészítőként
fogyasztott
kollagén nagyban segíti a szövetek és
a bőr megújulását, ezáltal lelassulnak
az öregedési folyamatok.

A kollagén legfontosabb típusai:

5 típusú kollagénfajtát különböztetünk
meg alapvetően. Az anyagcsere szintjén
más és más szerepet töltenek be ezek az
emberi szervezetben.
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A legfőbb típusok hely
szerint megtalálhatóak:

Az 1. típusú kollagén: bőr, csontok, inak,
szalagok
A 2. típusú kollagén: porc és a szem
szerkezete
A 3. típusú kollagén: máj, tüdő,artériák
A 4. típusú kollagén: vese és a belső
szervek
A 5. típusú kollagén: méhlepény, haj
szerkezete
A kollagén termékek közül nem mindegyik tartalmaz olyan kollagént, mely elegendő ellátottságot biztosít a szervezet
számára. A termékek többsége általában
10-20% kollagént tartalmaz.

Kollagén termékeket keresse személyesen
vagy webáruházunkban:
www.naturalgood.hu e-mail:
info@naturalgoods.hu
Személyes átvétel:
Natural Goods Biobolt 2
800 Tatabánya, Fő tér 6/a.
Nyitva tartás: H-P: 9-17 h Sz: 9-12 h

Ajánló
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Gazdaságos és vegyszermentes mosás - MOSÓTOJÁS
Tavasszal újraéled a föld, kivirágoznak a fák, a mezők. Ahogy megcsap minket a tavasz illata és eláraszt a boldogság, sokminden újrakel és nagy erővel megindulnak a nagytakarítások és a ház körüli megújulások is.
Ilyenkor keressük az újabb környezettudatos, környezetbarát háztartási megoldásokat.
Ma már szerencsére több lehetőségünk is van a választásra. Használhatunk ökomosószert, mosódiót, mosószódát vagy Mosótojást.
Ezek egyike sem tartalmaz kemikáliát, így természetes úton bomlanak le és nem terhelik a környezetet. Mindezeken túl nem tartalmaznak semmilyen bőr-irritáló szert, ezért használatuk ekcémásoknak
és babáknak is javasolt.
Ebben a cikkben, napjaink egyik leggazdaságosabb vegyszermentes és környezetkímélő mosási lehetőségét mutatjuk
be, ami nem más, mint a Mosótojás.

Mi is az a Mosótojás?

A Mosótojás az Angol Ecoegg cég innovációja. A cég 2016-ban
elnyerte az Egyesült Királyság Királynőjének díját, melyet új innovációk megvalósításában résztvevő vállalkozások között adnak oda a
legjobbnak.
A Mosótojás tulajdonképpen egy vegyszermentes mosószer,
mely színes és fehér, felnőtt és gyermekruhák mosásához egyaránt
használható.

Miből áll a Mosótojás?

Áll egy darab újrahasznosított anyagból készült tojás formájú tárolóból, egy adag szürke színű turmalin golyócskából és fehér mosógolyócskából.
A turmalin (szürke színű) golyócska tulajdonképpen egy kristályos
ásványi anyag, mely segíti a szennyeződések eltávolítását a textilszálak közül. A fehér színű golyócska maga a mosószer. Hipoallergén,
nem tartalmaz semmilyen káros összetevőt (kemikáliát, kőolaj
származékot, optimalizáló adalékanyagot, fehérítőszereket). Tudományos vizsgálatok igazolják a kétfajta golyó együttes hatékony
munkáját. Maradéktalanul kimosódik a ruhákból, nem irritája a bőrt,
ezért ekcémával küzdők, érzékeny bőrűek (beleértve a babákat is)
biztonsággal használhatják.
Haszálata rendkívül egyszerű. Egy csomag szürke golyót és kb két
csomag fehér golyócskát kell beleszórni a Mosótojásba, majd ös�szezárni. Ezután a mosógép dobjába helyezni a mosni kívánt ruhák
tetejére. Egy feltöltött Mosótojást körülbelül két-három havonta érdemes újratölteni.
A mosótojás használata mellett öblítő és vízlágyító használatára
nincs szükség, ugyanis az ionizált oxigénmolekulák megemelik a
víz PH értékét, így a Mosótojásnak vízlágyító hatása is van. A ruhákat puhán fogod kivenni a gépből. A Mosótojás ezen tulajdonsága
a mosható pelenkák mosásakor is rendkívül előnyös, ugyanis
azok mosásánál öblítő nem használható.
Aki viszont vágyik illatos ruhákra, azoknak érdemes mosóparfümot
vagy illóolajat használni.
A Mosótojással alacson hőfokon is moshatunk.

• A Mosótojásnak kell hely a mosógép dobjában ahhoz, hogy kényelmesen, jól körbe tudjon forogni, ezért ne tömd teli a mosógéped ruhával (ez nem azt jelenti, hogy fél adaggal kell mosni!)
• Durva foltok esetében előkezelés javasolt.
•A Mosótojással 60 foknál magasabb hőfokon ne moss

Illat és kiszerelés
A Mosótojás kapható illatmentes, tavaszi virág és friss pamut illatú
változatban.
Kiszerelés szempontjából választhatunk 70 mosásra elegendőt,
mely körülbelül egy átlagos család 4 havi mosószer adagja*, 210 mosásos változat kb egy évre elegendő*, illetve választható a leggazdaságosabb kiszerelés, mely 720 mosásnak felel meg, ami körülbelül 3
évre elegendő. (Heti átlagos 4 mosással számolva)
Bármelyik kiszerelést választjuk, mindig egy kis dobozt fogunk
kapni, melyben lesz 1 db Mosótojás (melynek mérete mindig ugyan
akkora), 1 csomag szürke golyócska, illetve 3-5-12 csomag fehér mosógolyócska.
Kiszereléstől függően egy vegyszermentes mosás a Mosótojással
kevesebb, mint 14Ft-ba is kerülhet, mely napjaink egyik leggazdaságosabb környezetbarát megoldása.

Mosással kapcsolatos tippek:

• A Mosótojás használata előtt a mosógépet jól ki kell fertőtleníteni. Érdemes ezt ecettel vagy mosógéptisztító tablettával megtenni
(90 fokos üres járatú tisztítómosás)
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Óvja családját az
elektroszmog káros hatásától!
Kedves Olvasó!
Amint Ön is tapasztalja, az utóbbi években, évtizedekben jelentősen megváltoztak a kommunikációs formák, a szórakozási szokások,
a munkavégzési technológiák.
Ezek fejlődése törvényszerű, rengeteg előnnyel is jár, de sok veszélyt is
hozott magával!
Én, mint egészségtudatos ember is csak
mostanában döbbentem rá ezekre a veszélyekre, miután részt vettem több épület, ház, iroda műszeres, objektív mérésén,
és elolvastam tanulmányokat a káros sugárzások hatásairól!

TUDJA-E, HOGY
• környezetünkben az utóbbi 50-100
évben jelentősen növekedtek a sugárzási
terhelések és a további növekedés elkerülhetetlennek tűnik?
• a fenntartható biztonság és a védelem
az emberi alapszükségletek egyik legfontosabb eleme?
• a káros hatásoknak mindenki érintettjévé válhat akár közvetlenül, akár közvetve, akár rövid, akár hosszútávon?
• gyermekeink még érzékenyebbek az
elektroszmogra?!
• a megelőzés, a védekezés a közeljövőben - a kiterjedt egészségügyi kockázatok
okán - össztársadalmi ügyként kezelendő.
A WHO megállapította, hogy mely értékek nem károsak még az egészségünkre!
• a munkáltatókra vonatkozóan már léteznek hatályos jogszabályi kötelezettségek!
Négy évvel ezelőtt lépett hatályba az
ezzel kapcsolatos törvény:
Fizikai tényezők (elektromágneses terek)
hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet,
valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet.

Viszont a nem munkahelyi védelmek
egyéni-, családi elhatározásokon alapulnak!

Van hatékony és hosszú távú
MEGOLDÁS?
Igen! Csak élnünk kellene vele!!!
Forduljon hozzánk bizalommal, ha szeretné otthonát és szeretteit is megvédeni
az elektromágneses sugárzás káros hatásaitól.
Érdeklődés esetén tájékoztatjuk az ügyfelet a technológiáról és annak várható
költségeiről, majd időpontot egyeztetünk
a helyszíni felmérésre.
A
helyszínen
megmérjük
az
elektroszmog paramétereket, a radon és
radioaktív terheléseket és elemezzük az
EU-s határértékek figyelembevételével.
Jegyzőkönyvet, tervet készítünk és árajánlatot adunk.
A megrendelés és a telepítés (munkahely, lakás, kert, iroda, üzem) után 15–20
nappal kontrollmérést végzünk!
A 25 éves tapasztalatok azt mutatják,
hogy a korábbinál jóval alacsonyabb értékeket mérünk, javul az ott élők mentális
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és fizikai teljesítőképessége, így az egészségügyi kockázatuk jelentősen lecsökkenhet! Pozitív élettér keletkezik!
Hogy ez mi mindentől véd meg minket, arról részletesen olvashat az előző
havi Zöld Újságokban, vagy Dr. Erdei
Edit Professzorasszony tanulmányában
a www.sugarzaspajzs.hu oldalon.

Kérdéseivel forduljon bizalommal
Erdős László Természetgyógyászhoz
a 06-70/949-7787 –es telefonszámon
vagy a sugarzaspajzs@gmail.com e-mail
címen!

Kertészkedjünk!

Hasznos dísznövények
Egy biokert nemcsak élelmünk előállítására, hanem pihenésre, feltöltődésre is szolgál. Egy biokertben nem
feltétlenül választható el, hogy mi az,
ami csak szép és mi az, ami hasznos.
A növények, amikről most írunk, foghatják a szelet, természetes „kerítések” alakíthatók ki belőlük, nyújthatnak búvóhelyet, fészkelőhelyet
és táplálékot a kert ökológiai egyensúlyát biztosító élőlényeknek, nektárt és virágport kínálhatnak februártól novemberig a beporzóknak és
más hasznos élőlényeknek.

Fák, cserjék a kerthatárra

Ha nagyobb helyünk van, ültethetünk a
beporzók örömére kecskefüzet vagy gyógynövényként is kiváló kislevelű hársat. A som
az egyik legkorábban virágzó cserjénk. A
kökény igénytelen, tövises erdőszéli növény
bőséges virágzással. A galagonya kedveli a
napsütötte helyet, virágos hajtása gyógynövény, termését az állatok fogyasztják. A feketebodza virága és termése egyaránt értékes
az állatoknak, levéltetvein felszaporodó katicák sokaságának pedig csak örülhetünk.
Az öreg, elfásodott, fára vagy kerítésre
felfutott borostyán hoz csak virágot, különleges értéke, hogy késő ősszel ez az utolsó
gyűjtési lehetőség a méheknek. A japánbirs
gazdag méhlegelő és félárnyékban is szépen
virágzik. A téli jázmin februárban már nyitja
sárga virágait. A nyári orgona teljes napsütésben díszlik igazán, a nyár második felében mézes illatú virágai heteken keresztül
vonzzák a rovarokat. Nem véletlenül nevezik
egyes nyelveken pillangóbokornak.

Virágoskertünk díszei

A tavaszi hagymások, rizómások, mint
hunyor, a téltemető, a krókusz, a hóvirágok,
a nárcisz, a fürtös gyöngyik vonzzák a rovarokat. Különösen fontos, hogy a szerény készletet halmozó, ám a növények beporzásában
fontos poszméhcsaládok anyái sok utódot
tudjanak útjukra indítani. Az egynyári szarkaláb és a pillangóvirág heteken keresztül díszít
és táplál, vetni is csak egyszer szükséges, az

előző évben elhullott magokból rengeteg
új növény fejlődik. Az aszterek a nyárutó és
a koraősz díszei, hasonlóan a szárazságtűrő
pompás varjúhájhoz. A termetes sudárzsálya
is tömegével vonzza a poszméheket. A kerti
virágok sorát a krizantémok zárják, ezek közül válasszunk margaréta virágú, vagyis nyitott közepű fajtákat.

Fűszerkert, teakert

A rovarok szívesen látogatnak jó néhány
olyan növényt, amit mi ételeink ízesítésére
vagy teaként fogyasztunk. A levendula, az
orvosi zsálya, a rozmaring, a szurokfű, a kakukkfű, a borsfű a tűző napon érzi jól magát,
vízigényük nem túl nagy, a tél végi pangó
vizet pedig rosszul viselik. A metélőhagymát
kb. három vágás után hagyjuk regenerálódni. Nyár elején nyíló, mutatós, lilásrózsaszín
virágait a rovarok is látogatják. A tatárhagyma hasonló megjelenésű fűszernövény,
fokhagymára emlékeztető „illattal”. Nyárutón
nyíló fehér virágaival nem tudnak betelni
a méhek. A citromfű és a mentafélék kicsit
nyirkos talajon, világos félárnyékban fejlődnek legjobban.

Színfoltok a veteményesben

Nemcsak az ágyások szélére kerülhetnek,
pár szálat hagyhatunk belőlük a haszonnövények közt is. A körömvirág hónapokon
keresztül virágzik, jól társul a paradicsommal.
A borágó égszínkék, ehető virágai rengeteg
rovart vonzanak magukhoz, hátránya, hogy
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vízigényes. A bársonyvirágot, vagy közismertebb nevén a büdöskét ültessük az ágyások
szélére. A bazsalikom kiváló egynyári fűszer,
örömmel látogatják a méhek, jó viszonyban
van a paprikával. A mézontófű zöldtrágyának is használható, nevéhez méltóan kiváló
méhlegelő és gyökere gyéríti a fonalférgeket. Egy színpompás, virágokkal tarkított
veteményesben még a gyomlálás sem olyan
monoton!

Értékes gyomnövények

Ezek azok a növények, amiket vetni, ültetni
nem kell, csak határok közt tűrni. A pitypang,
a cickafark, a kerekrepkény, fehérhere magától is megtelepszik a gyepben, ha nem
irtjuk tűzzel, vassal, vegyszerrel. Hónapokon
keresztül virágoznak anélkül, hogy bármit is
tennünk kéne érte.

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

Kertészkedjünk!

Tavaszi teendők a kertben: kényelmesen és gyorsan
Munkálatok a kertben:

A tavaszi előkészítés a takarításról szól. A
fák lemosó permetezéséről, a térkövek, járdák gyommentesítéséről, és a fa vagy kő felületek zuzmótlanításáról.
Mind a három elég kellemetlen, sziszifuszi
feladat:
- a permetezés nehéz és veszélyes, különös odafigyelést igényel a vegyszerek alkalmazása
- a gyommentesítés szintén vagy vegyszeresen, vagy hosszú térdeléssel eltöltött
órák alatt valósítható meg
- a felülettisztítás pedig sok esetben gyökérkefés feladat a résekben megbúvó mohák
és zuzmók miatt
Ha Ön inkább a munka élvezetesebb oldalát fogná meg a kertben, van egy jó hírem!
Ma már rendkívül kényelmes, ergonomikus
eszközök állnak a rendelkezésére ezekhez a
fárasztó feladatokhoz is, amelyekkel élvezet
a kerti munka!

Permetezés:

Mindenkinek van otthon egy ezeréves
permetezője, ami nehéz és mindenhol csepeg, szivárog belőle a permetlé. Ilyen permetezőkannával veszélyes és kényelmetlen
dolgozni.

időben könnyen megtelepednek rajtuk a
különböző zuzmók, mohák, algafélék (a kerti
tavakat szegélyező járófelületeken). Ezeket
általában nagynyomású mosóval szokták
tisztán tartani több-kevesebb sikerrel.
Viszont van ennél víztakarékosabb, és
hatékonyabb megoldás is. A Gloria Multi
Brush egy könnyen használható kerti kisgép, amivel alaposabban és gyorsabban tudja megtisztítani a felületeket és fugákat, mint
korábban a nagynyomású lemosóval vagy a
gyökérkefével.

kiszolgáló nagyteljesítményű permetezőig
minden igényre talál megoldást.
Ha a kertjében magas fák vannak, válas�szon kényelmes teleszkópos kivitelt (pl. a
Prima 5 Comfort-ot), ha viszont csak dézsában tart leandereket a 360°-ban forgatható
kézi permetező (Hobby 125) lesz a tökéletes
választás, amivel a levél fonákján megbúvó
takácsatkákat is eléri.
Gondolja végig milyen növényeket kell
permeteznie, és válasszon a feladathoz tervezett eszközt! Időt és pénzt spórolhat a
megfelelő permetezővel, ami nem szórja félre vagy nem csepegteti el a permetezőszert,
miközben kényelmesebb és biztonságosabb
vele a munka.

Gyommentesítés:

Pláne, amikor egymás után kell a lemosó,
gombaölő és rovarölő szereket kijuttatni
a fákra a hűvös tavaszi időben. Erre nyújt
megoldást a német Glória permetező család. Speciális kialakítású, időtálló réz-porlasztócsúcsos kannái között a dísznövényes
felhasználástól a komplett gyümölcsösöket

Ha nem akarta a környezetét és szeretteit a gyomirtók káros hatásának kitenni eddig nem volt választása: csak
kézzel lehetett gyomlálni. A Gloria
ThermoflammBioElektro egy kényelmes
kézi eszköz, ami célzott hősugárral perzseli ki
a legeldugottabb helyekről is a gyomokat. A
vegyszerhez hasonlóan gyökeresen szünteti
meg a problémát a hősokkolás révén. A kezelt gyomok néhány nap alatt leszáradnak.
Kis hatófelületének köszönhetően a környező növényekben és tárgyakban nem tesz
kárt és még a kerti grillezésnél is bevetheti a
faszén begyújtásához.

Ráadásul a mély tisztításnak köszönhetően tovább maradnak a felületek ápoltak,
nehezebben tapadnak meg újra a szennyeződések rajtuk.
Nem kell a tavaszi nagytakarításnak a fáradtságról és a kellemetlenségekről szólnia.
Válasszon megbízható kerti eszközöket és
élvezze a tavasz első napsugarait!
Ezekről a kerti munkát megkönnyítő eszközökről bővebben a weboldalamon olvashat a webáruház Glória permetezők kategóriájában:
http://bit.ly/kert_gloria
Könnyű és élvezetes tavaszi
munkálatokat kíván:
Molnár Gábor Éva
- a füvesasszony

Felülettisztítás:

A méltán népszerű térköves, bazaltkockás,
fa vagy lépőköves kerti felületek és fugák tisztítása tavasszal elkerülhetetlen. A téli nyálkás
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Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db féléves
Zöld Újság előfizetést sorsolunk ki.
Beküldési határidő:

2020. április 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2020/1. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Hányszor kérjem, hogy ne telefonáljon
magánügyben.
A beküldők közül
Ballók Jánosné (Tatabánya)
Dr. László Győző (Fonyód)
Tóthné Vígh Róza (Mezőtúr)
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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