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Újabb 56 fészektartót helyezett ki 108 éves korában elhunyt William
Frankland, „az allergia nagyapja”
az E.ON a gólyák számára
Így már csaknem 4400 eszköz segíti a vándormadarakat
az oszlopokon az energiacég szolgáltatási területein; az Őrségi Nemzeti Parkban emellett 100 vörösvércse-költőládát
helyeztek el a nagyfeszültségű hálózat tartóoszlopaira.
Az élővilágot kímélő, fenntartható és biztonságos energiaellátás megvalósításáért idén is együttműködik az energetikai cég
a nemzeti parkokkal és a madárvédelmi szakemberekkel. Ők javasolták azt az 56 helyszínt, ahova az E.ON újabb fészektartókat
helyezett el, és amelyeket a vállalat munkatársai folyamatosan
karbantartanak, és ha kell, cserélnek.

A régi gólyafészektartókat is ellenőrizték és javították. Ahol az
akár évtizedes fészek több mázsásra hízott és veszélyessé vált,
oda is új, fonott fészekalap került. A kikelt gólyafiókák védelmének érdekében a repülési irányba eső hálózati elemekre szükség
szerint burkolatot tesznek a szakemberek, emellett kiülőket szerelnek fel, hogy távol tartsák a madarakat az oszlopok veszélyes
részeitől.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei azon dolgoznak, hogy a nyugati országrészben minél nagyobb számban telepedjen meg az egyik legkisebb hazai ragadozó madár, a vörös
vércse. Céljukhoz csatlakozva az E.ON a nagyfeszültségű távvezeték-oszlopain biztosít helyet a költőládáknak, szerelői végezték
ezek felhelyezését 15-20 méter magasba. Az együttműködés az
elmúlt évben kezdődött, a korábban elhelyezett fészkeket szívesen használták a régióba érkező vörösvércse-párok, beköltöztek,
fiókákat neveltek.
A madarak áramhálózati védelme több évtizedes és rendkívül
összetett, nemzetközi szintű probléma. Az energetikai cég törekvése az, hogy biztonságos környezetet alakítson ki az élővilág
számára, ezért az ország nemzeti parkjaival idén írásba is foglalja a közös munka keretrendszerét. Fő célok közé tartozik többek
között a legjobb műszaki megoldások megtalálása, a madárvédelemben dolgozók biztonságának fokozása védőeszközök és
oktatások segítségével, valamint a madarak gyűrűzéséhez kapcsolódó munkafolyamatok összehangolása
MTI
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A brit immunológust az allergiakutatás megalapozójának
tartják. Április 2-án hunyt el egy idősotthonban.
Úttörő munkája során szénanáthás betegei szenvedését azzal enyhítette, hogy szűrni kezdte a pollent. A londoni St. Mary
Kórház tetejére ‚pollencsapdát’ szerelt, hogy a levegőben szálló
pollen fajtáit azonosítani tudja. Innen ered a későbbi napi pollenjelentés.
Hét évtizedet felölelő karrierje kezdetén katonaorvos volt a
második világháborúban, hat évéből három és felet japán hadifogságban töltött.
Legtöbbet a St. Mary Kórházban dolgozott, ahol Alexander Fleming, a penicillin feltalálója munkatársai közé tartozott. 2015-ben
a Brit Birodalom Rendjének tagjává nevezték ki.
Március 19-én volt 108 éves, ebből az alkalomból interjút adott,
melyben elmondta, hogy hosszú életét a szerencsének köszönheti.
- Nagyon sokszor kerültem a halál közelébe: 1918-ban volt a
spanyolnátha világjárványa, hadifogságba kerültem, egyszer pedig anafilaxiás sokkot kaptam egy trópusi rovar csípésétől, de valahogy mindig megúsztam - mesélte.
Születésnapjára árnyékot vetett az új koronavírus-világjárvány,
mert az idősotthonban, ahol lakott, megtiltották a látogatást. Két
gyerekével kivételt tettek, de csak biztonságos távolságot tartva
találkozhattak vele.

Ilyen még nem volt! Hőhullám az
Antarktiszon!
A hőhullámot a Kelet-Antarktiszon lévő Casey kutatóállomáson rögzítették a 2019-2020-as nyáron, miközben magas
hőmérsékleteket regisztráltak az Antarktiszi-félszigeten is.
Január 23. és 26. között a valaha mért legmagasabb maximumés minimum-hőmérsékleteket mérték a Casey állomáson, ami
hőhullámnak minősül. Hőhullámnak az nevezhető, amikor három
egymást követő napon szélsőségesen magasak a maximális és a
minimális hőmérsékletek is.
A legalacsonyabb napi hőmérsékletek nulla Celsius-fok fölött,
míg a maximum hőmérsékletek 7,5 Celsius-fok fölött voltak.
Január 24-én a Casey kutatóállomás valaha mért legmagasabb
hőmérsékletét regisztrálta: 9,2 Celsius-fok volt, amely 6,9 Celsiusfokkal magasabb, mint az állomás átlag maximális hőmérséklete.
Az ezt követő reggelen a legmagasabb minimum 2,5 Celsius-fok
volt.
Szintén hőmérsékleti rekordok születtek az Antarktiszi-félszigeten lévő bázisokon is februárban, a hónap átlagos napi hőmérsékletei a hosszú távú értékekhez képest 2-2,4 Celsius-fokkal
emelkedtek.
‚Arra számítunk, hogy a következő években a jelenség számos
biológiai hatásáról fogunk beszámolni, amelyek illusztrálják, milyen hatással van a klímaváltozás még a bolygó legtávolabbi régióira is’ - közölték a szakemberek.

Aktuális

Az EU új szabályokat
fogadott el a víz öntözési célú
újrafelhasználására

Zöld Újság közlemény

Az Európai Unió tagországai írásbeli eljárás keretében új szabályt fogadtak el, amely megkönnyíti a települési szennyvíz
tisztítását, újrafelhasználását a mezőgazdasági öntözésben,
csökkentve ezzel a vízhiány kockázatát.
Az új szabályozás javítani fogja a víz elérhetőségét és ösztönzi a
hatékony vízfelhasználást, hogy elegendő víz álljon rendelkezésre a
termőföldek öntözéséhez, különösen hőhullámok és súlyos aszályok
idején. Ez segíthet megelőzni a terméskiesést és így az élelmiszerhiányt.
A tagállamok egyéb célokra is felhasználhatják a visszanyert vizet,
például az ipari célú újrafelhasználás keretében, valamint rekreációs
és környezetvédelmi célokra.
A rendelet az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelmének biztosítása érdekében szigorú követelményeket határoz
meg a visszanyert víz minőségére és nyomon követésére vonatkozóan. Azokban a tagállamokban, ahol a visszanyert vizet mezőgazdasági öntözésre használják fel, általános figyelemfelkeltő kampányt kell
folytatni a víz újrafelhasználása révén létrejött megtakarításról.
Az Európai Parlamentnek még el kell fogadnia a rendeletet, mielőtt kihirdethetik az unió Hivatalos Lapjában.
MTI

„Ne a rettegés töltse ki az időnket, hanem vegyük észre, milyen sérülékeny az a világ, amiben
élünk, és keressük a saját felelősségünket és
feladatunkat abban, hogy élhetőbb környezet
vegyen körül bennünket.”
Kedves Olvasóink, kedves Partnereink!
Mindannyian tudjuk, hogy nehéz napok vannak
mögöttünk és nehéz napok előtt állunk.
Olyan intézkedések határozzák meg a napjainkat,
illetve elkövetkező heteinket, talán hónapjainkat,
amire eddig még nem volt példa.
A Zöld Újság munkatársai nem virológus szakemberek. Nem kívánjuk azt ismételgetni, amit mások
már elmondtak.
A kormányzati tájékoztató oldalakon minden aktuális információ szerepel - ehhez mi nem tudunk és
nem is kívánunk hozzátenni semmit.
Hiteltelen információkat nem közlünk, a pánikkeltésben nem működünk közre.
Viszont változatlanul megjelentetjük azokat a híreket, ami a ‚zölden’, felelősen gondolkodók számára
érdekesek lehetnek. Kiemelt figyelmet kap a közeljövőben az immunrendszerünk erősítése, hisz jelenleg
ez a legfontosabb.
Arra biztatunk mindenkit, hogy a jelen helyzetet
elfogadva használja ki az időt, hogy többet foglalkozzon magával és környezetével. Pótolja azokat a
mulasztásokat, amikre normál üzemmódban nem
volt ideje.
17 éve dolgozunk azért, hogy a legfontosabb dolgokról - az egészségről, a fenntartható életmódról,
a környezetünk megóvásáról olvashassanak. Bízunk
benne, hogy ez így marad még nagyon sokáig.
Türelmet és kitartást kívánunk minden Olvasónknak és valamennyi partnerünknek.
A Zöld Újság munkatársai
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A vírusok ellen tényleg hatékonyak az illóolajok?
Sokakban merül fel a kérdés, vajon
az illóolajok vírusellenes szerként
használhatóak-e? Igazak az erről
tett megállapítások, különösen manapság, amikor ez a túlélésünk
alapkérdésévé is vált?
Tisztázzuk a tényeket!
Írásom jelenlegi célja, hogy a kedves olvasó a tudomány talaján
és nem bulvársajtós módon
lásson a kérdésben.
ILLÓOLAJOK HATÁSOSAK
A VÍRUSOK ELLEN?: IGAZ
Számos kutatás zajlik az illóolajok
antivirális tulajdonságairól. Az eredmények lenyűgözőek és vitathatatlanok.
A kutatások széles köre kiterjed a vizsgált olajok antibakteriális (baktérium ellenes) és antimikotikus, vagyis gombaellenes hatásaira is. Többszáz féle illóolajat
ismerünk, de alig egy tucatot vizsgáltak
be következetesen a vírusok ellen. Ami
nem azt jelenti, hogy csakis ezek az illóolajok alkalmasak a védelemre. Az illóolajok biokémiáját, vegyületeiket, melyekből
felépülnek, nagyon jó ismerjük, így aztán
a vegyi összetevők is kellő útmutatással
bírnak az aromaterapeutának, hogy mely
olajok összekeveréséből érhetők el a legtökéletesebb „vírusirtó” keverékek.
Az illóolajoknak van még néhány na-

gyon jó tulajdonsága. Illatuk kellemes,
szinte már simogató, hatásuk az emberi
szervezetben általánosan is nagyon pozitív. Mivel nagyon komplexek és a természet vegykonyhájában jöttek létre évmilliók alatt a növények saját immunitásának
részeiként, ezért nagyon lágyak, gyengédek és hatásuk széles spektrumú. Belélegzéssel azonnal a tüdőbe juttathatók!
Íme néhány vírus, amelyekről valódi
adatok állnak rendelkezésre:
• Súlyos akut légzőszervi szindróma vírus
SARS-CoV (ez egy koronavírus fajta)
• H1N1 influenzavírus
• H5N1 madárinfluenza vírus és a H7N3 és
H9N2 altípusok
• Anti-fertőző bronchitis vírus (IBV –
Infectious Bronchitis vírus)
• HSV herpes simplex vírus
• DEN dengue-vírus vagy láz
• Newcastle-betegség NDV vírus
• Junin vírus (ez egy arénvírus, a vérzéses
lázért felelős)

• Az Eucalyptus globulus a HSV-1 és a HSV2 ellen 0,009%, illetve 0,008 % -ban aktív.
• Teafa a H5N1 madárinfluenza víruson és
a H7N3 és H9N2 altípusokon, 10 μl4 dózisban aktív.
• Teafa és Eucalyptus aeroszolos fertőtlenítőszerként az E-colitól származó A-influenza vírus és az M13 fág ellen hatásos.
Mindkét illóolaj képes a vírusokat több
mint 95% -ban inaktiválni
5–15 perces expozíció alatt.
LÉTEZNEK TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK
AZ ILLÓOLAJOK VÍRUSOK ELLENI
HATÉKONYSÁGÁRÓL?: IGAZ
Hivatkozások listája a Teafa, az Eukaliptusz, a Niaouli és a Ravintsara illóolajok
antivirális aktivitásáról!
Iratkozzon fel hírlevelemre és ott megküldöm Önnek a teljes hivatkozáslistát!
Az illóolaj kincs! A Föld kincse, a miénk,
akik ismerjük, tanuljuk és tudjuk hogyan
használjuk őket megfelelően.
Tanácsért forduljon hozzám!

Példák az illóolajok bizonyos
vírusokra gyakorolt hatására:
• A teafa gátolja az influenza A⁄PR⁄8 H1N1
altípus vírusának replikációját 0,0006%ban (v ⁄v)
• A HSV-1 és a HSV-2 ellen aktív, 0,0008% (v/v)
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Újra itt vannak a pollenek - légúti rendszerünk veszélyeztetői
Mintegy 2 millió az allergiások száma hazánkban és minden tizedik gyermek pollenérzékeny. A tavaszi virágzással ismét megjelenik a virágpor a
levegőben. A szervezet túlzott immunreakciójaként pedig légúti gyulladás
és váladékozás kezdődhet, amely tüsszögést, köhögést, orrfolyást, könnyezést és szemviszketést eredményez.

Növényi hatóanyagok
a légút egészségéért

Az antioxidánsok szerepe
a légút védelmében

A SZÉNANÁTHÁVAL küzdőknek fokozottan kell vigyázniuk légútjuk egészségére, a felső légúti szervek tisztán tartására.
Kedvező hatásúak lehetnek egyes fűszernövények hatóanyagai, a népi gyógyászat
a torma-reszelést, a gyömbér-teát és a fokhagyma kivonatát évszázadok óta alkalmazza a könnyű légzés fenntartására, az
orr- és a toroknyálkahártyák tisztaságának
elősegítésére. Hatóanyagaikat (szinigrin,
gingerol, alliin) a kutatók kiegészítették
a görögszéna ugyancsak kedvező hatású
szaponinjaival, valamint az immunrendszert segítő antioxidánsokkal.

A légút allergének általi irritációja lokális gyulladást vált ki, ami a helyi oxidációs-redukciós folyamatok egyensúlyának
eltolódását eredményezi. A kialakuló oxidatív stressz pedig elnyújtott vagy akár
súlyosbodott
légúti
problémákhoz
vezethet. Antioxidánsok (C-vitamin,
bioflavonoidok, zöld-tea katechinek) segíthetik a légúti nyálkahártyák oxidációs
folyamatainak stabil, normál működését,
védekező képességét. Az immunrendszer
normál működésére gyakorolt hatásuk is
fontos, amelyet jól kiegészít a D3-vitamin
és a cink hatása.
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A felsorolt természetes hatóanyagokat kapszulázták (ALLIX-Forte), amely
minden korosztálynak nyugodtan adható a légút egészségének támogatására.
Alkalmazása szükség szerint ajánlott a
tavasztól őszig tartó pollenidőszakban,
de a nyári náthák, orrfolyások idején is a
könnyű tiszta légzés fenntartására. Segíti
az immunrendszert baktériumok, vírusok
jelenlétében is.

Fűben-fában

Hogyan segít bennünket a kender
az immunrendszerünk erősítésében
Immunrendszerünk azért van, hogy megvédjen bennünket a szervezetünkbe behatoló fránya kórokozóktól. Mindegy, miféle vírusnak vagy bacinak
nevezzük a szörnyeket, az immunrendszer, amennyiben tökéletesen működik, minden nyavalyával képes szembeszállni és ellenanyagot termelni.
A vakcinázással is ezt érik el, amikor legyengített baktériumot fecskendeznek a szervezetünkbe, az immunrendszer azonnal ellenanyagot termel.

Hogyan lesz tökéletes
immunrendszerünk, amely
megbirkózik mindennel?

Másodsorban
az immunrendszerünket
feltölthetjük az alábbiak szerint:

Elsősorban úgy, ha abbahagyjuk a
pánikolást és az aggódást. A legnagyobb
gyilkosa az immunrendszerünknek
a stressz, az aggodalom és a félelem.
Amikor ilyen állapotban vagyunk, az öszszes energiánkat vészhelyzetre koncentráljuk. Ha huzamosabb ideig így maradunk, a belső környezetünknek, avagy az
immunrendszerünknek nem marad elég
energia arra, hogy a vegetatív rendszerünket fenntartsa,és még a betolakodókkal is elbánjon. Energia hiányában pedig
jönnek sorban a betegségek.
Amennyiben hosszabb időn keresztül
vagy túl gyakran élünk át stresszes, pánikos helyzeteket, a szervezet stresszválasza
során felszabaduló hormonok és egyéb
vegyületek előbb-utóbb rendellenes működésre késztetnek bizonyos géneket, így
kialakulnak a krónikus betegségeink.
Ha pánikolunk, félünk, rettegünk, a
vészreakciókra pazarolódik el az öszszes energiánk, amire az immunrendszerünknek lenne szüksége. Elvonja a
testünk az energiát az immunrendszertől,
az emésztő és endokrin szervrendszertől,
és olyan izmokhoz szállítja, amik az őskorban a túlélésünket szolgálták, pld. elfutni
az oroszlán elől. De mivel nincs oroszlán,
,,csak a saját gondolkodásunk”, így a szervezetnek a felhalmozott adrenalinnal is
kezdenie kell valamit.

Első lépésként készítsünk kenderből főzetet. Nagyon erős nyugtató,
stresszoldó hatása van a kendernek, mellette tele van a főzet is mindenféle terpénekkel, ásványi anyagokkal. Segítség a
megnyugváshoz!

Mit tudunk tenni?
Első körben mindent megkérdőjelezni,
és semmit sem elsőre elhinni, bármenynyire is legyen az ijesztő, vagy veszélyes.
Mindennek járjunk utána, mennyire van
valóságtartalma, mennyire álhír!

Ha már megnyugodtunk, nem stresszelünk annyit, és apróságokon nem húzzuk
fel magunkat, akkor már 80%-ban nyert
ügyünk van! Legális „lesz@rom” tabletta.
A kender fogyasztásával majdnem
stresszmentes állapotban tudjuk tartani
a gondolatainkat, így a szervezetnek van
ideje feltöltekeznie energiával!
Így folytathatjuk a kender-feltöltő kúránkat. Egy jó kender-pesztós reggeli megadja a szervezetnek a szükséges
Omega 3-6-9 zsírsavakat, a szükséges fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat.
Már majdnem superfood kategóriában.
A kender harmóniában van a test természetes folyamataival, így támogatja
annak védettségét. Segít normalizálni a
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szívműködést, a koleszterin szintet, a glükóz szintjét a vérben, normális állapotba
hozza bőrét és segíti az izmok és ízületek
működését.
A kender DHA savat tartalmaz, ami
egy nagyszerű alternatívája a manapság
gyulladásgátló hatásairól híres halolajnak.
Mindenki számára elérhető és fogyasztható. Használatával támogatjuk a természetes védettséget, védjük és feltöltjük
immunrendszerünket, szívünket, bőrünk
egészségét és a normális glükóz szintet a
vérben. Jót tesz a koleszterin szintnek és
segít az izmok, ízületek működésében. A
klorofill pedig segít a méregtelenítésben.
Tehát VAN ellenszere a betegségeknek. A saját immunrendszerünk, csak
épp karban kellene tartanunk!
Jó egészséget, vigyázzatok Magatokra!

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

Fűben-fában

A kókusz, a tejhelyettesítő italkészítés
Alfája és Omegája
Bár nem a mi éghajlatunk gyümölcse a kókuszdió, mégis gyakran
alkalmazzuk a mindennapokban.
A keleti konyha elmaradhatatlan
alkotóeleme, de nagy szerepet
kap ma már a szépségápolásban
is, és az sem véletlen, hogy
a szuper élelmiszerek közé sorolták. A szárított gyümölcshúsból
készül a kókuszchips, a kókuszpehely, a kókuszzsír (kókuszolaj)
és a kókuszreszelék. Hazánkban
leggyakrabban az utóbbit használjuk, főként édességek, sütemények készítéséhez, díszítéséhez.
A kókusznak nagy szerepe van tejhelyettesítő italok készítésében is. Tápláló,
magas zsír- és ásványi anyag tartalmú
húsa a legközismertebb nyersanyag, amit
nem csak kókusztejhez használunk, de a
többi tejpótló, tejhelyettesítő ital készítésekor is. Ha otthon készítjük ezeket az
italokat, mindenképpen érdemes tenni
hozzájuk kókuszreszeléket, de főleg a
gabona alapú italoknál fontos. Az italok
krémesebbek, fehérebbek, finomabbak
lesznek általa, de jelentősen növeli azok
beltartalmi értékét is.
A magas keményítőtartalmú, nyákosodásra hajlamos gabonafélék – mint
például rizs, zab, árpa, köles - kókuszreszelékkel együtt alkalmazva válnak nyálkamentes, kellemes állagú, iható itallá.
Készítésükkor mindig legalább 60% zsírtartalmú kókuszreszeléket kell használni,
csak az ilyen magas minőségű alapanyag
ad ízletes, élvezhető, megfelelő tápértékű
„tejet”. Nem megfelelően megválasztott
alapanyag esetében híg, vízszerű, íztelen,
beltartalmilag is értéktelen italt kapunk
eredményül.
A kókusz rosttartalma magas, (61%/100
gr) glikémiás indexe alacsony, (20 GI) így
nem okoz komolyabb vércukor ingado-

zást. A GL (glikémiás terhelés) értéke még
ennél is kellemesebb képet mutat, ennek
értéke mindössze 1,8, ami rendkívül kedvező a vércukor szint és az inzulin elválasztás szempontjából. A fogyni vágyók
esetében az sem elhanyagolható szempont, hogy egy nagy pohár kókusztej elfogyasztását követően később éhezünk
meg, és nem sóvárgunk annyira az édességek után, ez pedig jelentősen megkönynyíti a súlycsökkentő étrend betartását.
A kókusz laurinsav és kaprilsav tartalmánál fogva antibakteriális, gomba- és
vírusölő, immunrendszert erősítő hatással
bír, aminek fontosságát nem lehet eléggé
hangsúlyozni. A laurinsav van jelen az
anyatejben is, amely biztosítja a csecsemők fertőzésekkel szembeni védelmét.
Mivel a kókusznak magas az energiatartalma, így lábadozó betegek, sportolók,
vagy fokozott erőnlétet igénylő munkát
végzők számára is ajánlható.
Fontos tudni! A kókusz nem alkalmazható
az galaktooligoszacharidokat (GOS) emészteni képtelen emberek számára (FODMAP
diéta esetén). Ha valaki allergiás a kókuszra
vagy nem szereti az ízét, akkor lehetséges alternatíva helyette a földi mandula vagy más
néven tigrismogyoró, chufa, zulu mogyoró,
ami viszont elszínezi az italt tejeskávé színűre,
és ízhatása is jelentősen megváltozik.
Aki eldöntötte, hogy saját maga készíti
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a tejhelyettesítő italait, annak hasznos információkkal szolgál Halászi Ildikó „Te(l)
jes élet tej nélkül” című kézikönyve,
amely nem csak recepteket, gyakorlati
tanácsokat, ötleteket ad az olvasónak a
növényi tejhelyettesítők készítéséhez, de
sorra veszi a felhasználható alapanyagokat, segédanyagokat is. Ráébreszt arra,
hogy növényi italon nem csak a kókusztejet kell érteni, hiszen meglepően sok
gabona, olajos mag és gumó alkalmas
növényi tejhelyettesítő ital készítésére. Mindegyik alapanyaggal más és más
ízvilágot kapunk, és kedvünkre kísérletezhetünk, így találva meg azokat az italokat,
amelyeket az egész család imádni fog.
További információkért érdemes ellátogatni a Vegital Facebook oldalára
(Vegital, a tejmentes ital) és rengeteg
kipróbált recept, tipp, ötlet található a
„Vegital, ahogy mi szeretjük” zárt csoportban is. Ez a népszerű csoport a növényi italkészítés jó hangulatú, baráti hangvételű, aktív klubja, amely komoly
támogatást nyújt a kezdeteknél és a folytatásban egyaránt.

Weboldal: vegital.hu
Facebook: vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Novella

Félix Prágában
Prága szívében Félixnek nem kellett meresztgetnie a füleit, hogy meghallja a déli harangszót. A majd hétszáz
éves Óvárosi Tanácsház mögött terítette le egy padra az
abroszát az ebédhez, mint Rejtő Gorcsev Ivánja. Kirakta
a keménytojásokat, melléjük négy fasírozottat ültetett hadd vigyorogjanak még egy darabig -, majd sajtot, egy
marék szalámit megvajazott sóskiflibe pakolva, de csak
azért, hogy össze ne zsírozza vele az ujját. Még a hotelben csomagolta be – mikor a pincér nem nézett - az étteremben a maradékot reggelinél. Nem utolsó sorban még
néhány türelmetlen, mérges bogyiszlói paprika is került
hozzá, akiket otthonról kapott, de még most is dühösen
lökdösődve várták a levesmarsot az abrosz szélén.
Alighogy a közömbös, unatkozó Halál meghúzta kint a tornyon
az idő múlását jelző csengettyű zsinórját, s elhalkult a turisták tapsa és az apostolok is visszamasíroztak egy órácskát szusszantani

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
a következő szereplésig, s a kakas még pénzért sem kukorékolt
volna még egy ráadást. Félix jóizűen ebédezett, s vele vagy harminc galamb. Tegnap még nem voltak többen, mint talán Krisztus tanítványai, de valószínű, hogy néhányan elhozták a családot
is, vagy szóltak a haveroknak. Hárman – jó házból vagy templomból valók lehettek – asztalkendővel a nyakuk körül, eszcájgot a
szárnyaikkal fogva illedelmesen, türelmesen pislogtak Félixre.
Ebéd közben vette észre, hogy elfelejtette a salátát. A szárnyasok nem szóltak, de szégyellte magát előttük. Mögötte egy jobb
napokat láthatott úr fürkészte a padnál rögzített szemétkosár
tartalmát. Félix szívesen megosztotta volna vele az ebédét, mert
hiszen jobban esik a falat, ha többen esznek, de köszönte, de
nem kéri. - Pálinkája sajnos nem volt. - Félix söre is csak egy, de
azt önző módon magának tartogatta. Tényleg jólesett meghúzni
a hideg pilsenit az árnyékban, mert az októberi napsugár is még
melengető szeretettel simogatta, mint egy idősödő hölgy kései
viszontszerelme.
Már egy óra felé járt. Gyülekezett a félmillió turista Kodakot köszörülve az „Óra” előtt. A Halál is fente a kaszát kaszlijában. Egy
korosodó, kalapos konflisló is oda-odapislogott, de Félix nem
hitte, hogy óráját akarta egyeztetni. Inkább a rögtön csatlakozó
zabostarisznyára gondolt.
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Novella
Eszébe jutott szegény Hanus mester, ki az „Orloj” csillagászati
szerkentyűt eszkábálta. Ő sem gondolta, hogy olyan világból is
jönnek remekét megcsodálni, amikről még a pápa őszentsége sem
hallott, s Kolumbusz is csak két év múlva fog carrambázni minden
reggel, mikor mindig csak vizet és vizet lát hajója körül. A mázlis
Rodrigo gyerek, a portugál matróz is még ücsöröghet jó ideig az
árbockosárban, amíg egy acskó pénzér´ először ő fogja meglátni
Amerikát. Lehet, hogy csak utána fogják de Tiranának hívni?
Az istenáldotta Hanus mestert hiába hívták külhonba, hogy
sok pénzért csinálna nekik is ilyen horoszkópos időt, csillagok járását is mutató masinát, de nem volt hajlandó Dárius minden
kincséért sem. Nem akarta, hogy szeretett Prágáján kívül máshol is legyen ilyen világcsoda. A legendárium szerint azonban a
belső befolyásos hatalmasságok - azért biztos, ami biztos alapon
– megvakíttatták zseniális mesterüket. Most már nem köphet az
ördög a levesükbe, - gondolták s nagyon is helyesen - mert tényleg, azóta sem készült ehhez hasonló valutahozó turistaattrakció.
A megtört vak mester mikor érezte halála közeledtét, felvitette
magát az órájához, s mikor a Halál éppen meghúzni készült a
csengőt, ö is belenyúlt az óraműbe, és megállította alkotását s
meghalt; - így mesélték akkortájt a népek. Nem hiszem, hogy valótlanságot mondták volna.
Félix megitta a sörét, s elbúcsúzott madaraitól s elindult megkeresni a híres újságíró, Egon Erwin Kish szülőházát. Megvolt a
pontos cím, tehát egyszerű volt eljutnia a házig. Csak negyvenszer kellett megkérdeznie, mert mindig eltévedt a kis utcák rengetegében. A nevét felesleges lett volna említenie, mert a kutya
sem ismerte az egykori újságírót, akit száguldó riporternek is ne-
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veztek, mivel bejárta az összes földrészt. A házon egy emléktábla
jelzi, hogy itt született 1885-ben és 1948-ban halt meg. A sarokház földszintjén most üzletek várják a vásárlókat. Az ékszer és
bizsu bolt mellett egy piros zászló lógott, amin fehér betűkkel az
állt, hogy „Múzeum”. Közelebbről látta, hogy tényleg az volt, csak
éppen szexmasinákat lehetett megtekinteni. A két hölgy, kik ott
felvilágosították az érdeklődőket, nemigen tűntek muzeális korúaknak. - sőt!
Már sötétedett, sietnie kellett, mert még meg szerette volna
nézni a nagy tudományú Jehuda Lőw rabbi sírját, aki olyan kivételes ember volt, hogy bejáratos volt II. Rudolfhoz, zsidó létére. Ö
az, akinek a mendemonda szerint a házi mindenese volt a Gólem
nevű ideális munkaerő, amit a rabbi maga teremtett agyagból.
Mindenfajta bűbájosságokat fogtak rá, mint annak idején a mi
Hatvani professzorunkra debreceni diákjai.
Elindult a zsidó negyed felé, de útközben meggondolta magát. A temetőben ráér a Rabbi. Inkább a prágai kocsmákat járta
a számára kedves, rég eltávozott betűvetők és alakjaik nyomait
idézni.
Azért remélte, hogy összeakad valahol Vodička árkásszal,
Vanek önkéntessel, s amint éppen az agg Uralkodó egészségére
emeli Svejk Vodićka poharát. Talán befut Jurajda, az okkulista szakács, de az majd biztosra vehető, hogy Otto Katz tábori lelkész
úr is idetántorog a Śuha bordélyházból egy korsó sört ráköszönteni mesterükre, Hašekre. S tán hajnal felé, azon se csodálkozna,
ha Egon Erwin is bedőlne Hašek asztalához, hogy reggelre valami cikket még összeüssenek a mennyei Hozsanna Harsonának.
Kisslaki László

Életmód

Valóban erősíteni kell az immunrendszerünket?
Immunrendszerünk tartja meg szervezetünk integritását azzal, hogy felismeri és elkülöníti a sajátot az idegen szervezettől. Védelmet nyújt külső betolakodók vírusok, baktériumok,
gombák, paraziták által okozott fertőzésekkel szemben. Ide
tartozik a sérüléseket követő helyreállítómechanizmusok és az
elfajult sejtek kiiktatása, a tumor elleni védekezés is. Mindezt
a nap 24 órájában, folyamatos készenléti üzemmódban észrevétlenül teszi immunrendszerünk.
Immunitásunk egy része velünk születik.
Életünk során, ahogy egyre több hatás ér
bennünket, egyre felkészültebb, érettebb
lesz az immunrendszerünk – ez a szerzett immunitás. A védekezési mechanizmus kétféle
módon valósul meg: vagy a nyiroksejtek által
termelt ellenanyagok és/vagy az un. falósejtek révén. Az immunrendszerünk egészsége
a különféle feladatra specializálódott sejtek
összehangolt működésén alapul. Az immunrendszer sejtjei hormonszerű molekulák
révén aktiválják egymást. Egyes sejtek az
idegen betolakodó felismerésére, mások az
ellenanyagtermelésre vagy az idegen megsemmisítésére szerveződtek. A falósejtek a
kórokozók ellen direkt harcolnak, mások a
,,csata” után maradt törmelékek eltakarítását
végzik. Ismerünk olyan immunsejteket, amelyek memóriájukban akár életünk végéig
őrzik a védekezéshez szükséges információt
és szükség esetén felébrednek, ellenanyagot
termelnek.
Hol található az immunrendszerünk?
A nyiroksejtek a csontvelőben és a csecsemőmirigyben érnek meg és ezt követően
vándorolnak a nyirokcsomókba, a lépbe és
válnak aktív, cselekvőképes immunsejtekké.
Mindenütt ott vannak, ahol testünk érintkezik a külvilággal. Bőrünk és a légutakat, a
tápcsatornát bélelő nyálkahártyák képezik
az első védelmi vonalat. A vékonybélben kiterjedt nyirokrendszer található, a féregnyúlványt gyakran emlegetik a hasüreg mandulájaként. A vastagbélben a velünk együtt
élő baktériumflóra, a mikrobiom talán a legjelentősebb terület az immunrendszerünk
számára. Az egyes nyirokszerveket a nyirokerek kötik össze, melyben a nyirok áramlik. A
testtájakon átáramló nyirkot a nyirokcsomók
megszűrik mielőtt az a véráramba kerülne.
Normális körülmények között ez az egész folyamat észrevétlenül zajlik.
A láz, fájdalom, duzzanat, fokozott nyák-

képződés mind-mind a védekezési mechanizmus fizikai jelei. Ha az immunrendszer nem
képes megkülönböztetni a sajátot az idegentől és az immunrendszer a saját sejtalkotók
ellen lép támadásba - autoimmun betegségekről beszélünk.
Amikor az immunrendszer túl
erősen válaszol az ingerekre, akkor észleljük
az allergiás reakciót, ha pedig ,,gyenge” az
immunrendszer, akkor a leggyengébb kórokozók is megbetegedést okoznak.
Immunrendszer ,,erősítése” helyett
ezért helyesebb inkább az immunrendszer normál működését támogatni.
Mit tegyünk tehát immunrendszerünk egészséges működésének
megőrzéséhez?
Az immunrendszer működése rendkívül
energiaigényes. Ezért érezzük magunkat fáradtnak, levertnek, amikor valamilyen fertőzésen esünk át vagy krónikus gyulladás zajlik
bennünk.
A gyulladás során jelentős mennyiségű
szabad gyök keletkezik sejtjeinkben, ezért
fontosak az antioxidánsok az immunrendszer működéséhez. A gyulladás folyamatának szabályozásában az omega3 zsírsavak
szintén bizonyítottan hatásosak.
Tudományosan bizonyított, hogy a tartós
stressz, a félelem negatív hatással van Immunrendszerünk működésére. Ezért kulcsfontosságú a pihentető alvás biztosítása és
a stressz kezelése. A táplálkozás területén a
C, D, E, B vitaminok, a cink, szelén, továbbá
az egészséges mikrobiom fenntartására leveles zöldségek, rostok fogyasztása javasolt.
Az energiatermelő funkciókat magnézium,
koenzim Q10-zel, Q1-el támogathatjuk
meg. A molekuláris hidrogén azért értékes,
mert egyfelől direkt semlegesíti a káros szabadgyököket, de a gyulladás folyamatát is
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megfékezi, ráadásul az energiatermelést
is fokozza. Látogasson el honlapunkra, keresse a molekuláris hidrogént produkáló
ásványianyag tablettát Q10-zel kiegészítve
és más az immunrendszer optimális működését támogató készítményeket!
összeállította: Dr. József Erika

RECOVERY PLUS Q10

étrend-kiegészítő tabletta
ásványi anyagokkal, koenzim Q10-zel
OGYÉI notifikációs szám: 20323/2018

www.healthandyouth.hu

Kuponkód:GREEN2020
10%-os kedvezmény

Életmód

Harcolj tudatosan az öregedés jelei ellen!

Kollagén ital szervezeted komplex megújulásáért
Lehet, hogy a kollagénről eddig csak a szépészeti beavatkozások vagy a fiatalító kozmetikai termékek kapcsán
hallottál. Igen, ez az az anyag, amit a klinikákon a 80-as
évek óta ajakfeltöltéshez használnak, de a ránctalanító,
bőrfeszesítő krémek összetevőit olvasva is biztosan találkoztál már vele. Mielőtt túlmisztifikálnád a dolgot,
tudnod kell, hogy egy abszolút természetes, a szervezetben magas koncentrációban előforduló vegyületről van
szó. Ebben a cikkben a modern és népszerű kollagén ital
hatásairól tudhatsz meg többet.

A kollagén szerepéről dióhéjban

A kollagén a csontok, porcok, szövetek és izmok fő alkotóeleme,
egy „univerzális ragasztó”, mely gyakorlatilag egyben tartja testedet. A szervezet szuper fehérjéje, mely nélkül körmeid töredezettek, bőröd és izmaid rugalmatlanok lennének, szerveid pedig
nem működnének megfelelően. Ahogyan említettem, ez az anyag
szerencsére mindannyiunkban megtalálható. A rossz hír viszont
az, hogy 25 éves kor felett a kollagéntermelés folyamatosan
lassul, a kollagénszint csökken. Ez évente 1-2%-ot jelent, tehát
50 éves korunkra szervezetünk kollagén-tartalmának akár 50
%-át is elveszíthetjük. Ennek legszembetűnőbb „mellékhatása”
a ráncok megjelenése, a bőr megereszkedése, valamint a haj ritkulása. Ez a nélkülözhetetlen fehérje tehát egy igazi csodafegyver,
mely hatékonyan felveszi a harcot az öregedés jeleivel.

Ezek után nem kérdés, hogy szervezeted természetes
kollagénszintjét érdemes felturbóznod!
De hogyan tedd mindezt?

Kollagén termékek, melyek valóban működnek

Egyes ételek tartalmaznak kollagént, ilyen például a tojás, a kocsonya, a sertés- és a csirkebőr. Sajnos azonban fogyasztásuk nem
mindig elegendő ahhoz, hogy szervezetedbe bevidd a megfelelő
mennyiséget. Ez a létfontosságú protein belsőleg alkalmazva, például kollagén ital vagy por formájában fejti ki legjobban hatását.

Kollagén ital:
miért jó a szervezetednek?

A kollagén molekulák túl nagyok ahhoz, hogy a bőrön keresztül maradéktalanul felszívódjanak. Igazán kényelmes és hatékony
megoldás a folyadék formában történő fogyasztás. A kollagén
italokban található, úgynevezett hidrolizált változat (kollagén
peptidek) a szervezet számára könnyen lebontható és emészthető, így az értékes hatóanyagok gyorsan felszívódnak és új kollagén előállítására ösztönzik testedet. Íze a legtöbb esetben inkább semleges, bármilyen italba belekeverhető, de önmagában
is fogyasztható. Az eredmény igazán látványos lehet: feszesebb
bőr, erősebb körmök, egészségesebb haj, porcok és ízületek.
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Honnan tudod beszerezni?

A drogériák polcain keresgélve is találhatsz folyékony (és más
állagú) készítményeket, ezek viszont sok esetben nem váltják be
a hozzájuk fűzött reményeket. Adagonként legalább 5000 mg
kollagén peptid szükséges ahhoz, hogy valóban érzékelhető
legyen a változás. Ennél alacsonyabb hatóanyag-tartalmú terméket semmiképpen se válassz! Ha otthonról szeretnél vásárolni, számos webáruház kínálatából szemezgethetsz, azonban, ha
nem akarsz csalódni, ilyenkor is érdemes körültekintőnek lenned!
A biofitt.hu magas hatóanyag-tartalommal, 5000 és 10 000
mg-os kiszerelésben kínálja termékeit. Az általuk forgalmazott
Swedish Nutra kollagén egy svéd prémium márka, melyben
bátran megbízhatsz. A csomagolás minden szükséges információt tartalmaz, a fehérje típusáról, valamint a pontos összetevőkről
is tájékozódhatsz (ellentétben bizonyos „no name” készítményekkel). A termékek koncentrált formában tartalmazzák a hatóanyagokat, melyek közel 100%-ban hasznosulnak. A kollagén mellett
olyan értékes összetevők is megtalálhatóak bennük, mint például a hialuronsav, B5, B6- illetve C-vitamin (utóbbi nagymértékben
segíti a kollagén felszívódását). Glutén- és GMO-mentesek,
mesterséges színezéket nem tartalmaznak, így biztonságosan
beépíthetők az egészségtudatos életmódba.
Válassz minőségi kollagén terméket,
élvezd sokáig bőröd és szervezeted fiatalságát!

További információ és megrendelés:
biofitt.hu
E-mail: info@biofitt.hu

Fűben-fában

Négy immunerősítő gomba
egy kapszulában
A gombák hasznosságát
először az ősember ismerhette
fel. Valószínűleg miközben a
vadra lesett, megfigyelte, hogy
az állatok, pl. a vaddisznó
milyen gombát túr ki és eszik
meg. Majd idővel „a puding
próbája az evés” alapon a törzs
tagjai próbálgatták az egyes
gombafajtákat és adták tovább a
tudást a következő és következő
generációnak. A híres Ötzi (5300
éves gleccsermúmia) mellett és
gyomrában is találtak gombákat,
mohákat és gyógynövényeket.

Így hát az emberiség lassacskán rájött
arra, hogy vannak ehető gombák, amiktől sokáig tele a hasunk, vannak bódító
hatású „varázsgombák”, amik segítenek a
sámánoknak a rituálékban, valamint van
néhány olyan gomba is, amitől gyorsabban felépülnek a betegek. Egyes kutatások szerint a barlangrajzok is varázsgombák hatása alatt születtek, de szóljunk
most inkább a világ legismertebb gyógygombáiról.

vezető immun-modulánsa, magyarul
képes módosítani a szervezet immunreakcióját. Ha az gyenge - akkor felturbózza, ha pedig a szervezet túlreagál, akkor
leszabályozza.
A szakirodalomban a következőket
találhatjuk róla:

- Immunerősítő
- Rákellenes (vastagbél, gyomor, hasnyál)
- Enyhíti a kemoterápia mellékhatásait
- A vírusok, gombák és baktériumok jelentős részét elpusztítja (Candida albicans,
Streptococcus törzsek)
- Rugalmassá teszi az érfalakat
- HDL (jó) és LDL (rossz) koleszterin szabályozása
- HPV természetes ellenszere
Egy hasonló tulajdonságokkal bíró
gomba a Maitake vagy Bokrosgomba
(Grifola frondosa). Erről is elmondható,
hogy rengeteg aminosavat és rostot tartalmaz, néhány ásványi anyag, B2 és D
vitamin mellett.
Hatásáról a következőket érdemes
tudni:

A Siitake gomba (Lentinus edodes)
mint a legtöbb gomba, magas tápértékkel rendelkezik. Rengeteg esszenciális
aminosavat (az aminosavakról tudjuk,
hogy a fehérjék építőkövei), körülbelül 10 ásványi anyagot és nyomelemet
tartalmaz, valamint az összes ismert
B-vitamin fajta megtalálható benne!
De ami miatt évezredekig fennmaradt
gyógygombaként, az az immunerősítő
hatása.
A modern orvostudomány is bebizonyította, hogy ez a gomba a világ egyik

- Immunerősítő
- Erős gyulladáscsökkentő
- Vérnyomáscsökkentő
- Támogatja a zsírok és cukrok lebontását, vagyis a fogyást
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Fűben-fában
- Csökkenti a plakkok kialakulásának kockázatát
- Serkenti a májműködést (méregtelenít)
- Csökkentheti a különféle fertőzéses gyulladásokat (természetes antibiotikum)

- Segít szinten tartani a normál vércukorszintet
- Támogatja a máj és az epe hatékony
működését
- Méregtelenít

Az utolsó gomba, amit meg szeretnék említeni szintén világhírű. A Reishi
vagy Pecsétviaszgomba (Ganoderma
lucidum) több mint tíz ásványi anyagot
és nyomelemet, rengeteg B vitamint, aminosavat és Béta-glükánokat tartalmaz. A
Béta glükánokról annyit érdemes tudni,
hogy gombák, növények és baktériumok
sejtfalának alkotóelemei (poliszacharid)
és csak most kezdjük igazán megismerni
pozitív hatásaikat, mint amilyen az egészséges koleszterinszint fenntartása, kemovagy sugárterápiás betegek immunrendszerének erősítése stb.
A Reishi legfontosabb jellemzői tehát:

tabb kivonatok formájában, ahogy ezt mi
is tesszük. Viraimun kapszulánk mind
a 4 fent ismertetett gomba kivonatait
tartalmazza. Egy kilónyi kivonat 10 kg
szárított gombából készül, vagyis nagyon
koncentrált.
A kapszulák elnevezése is arra utal,
amire ez az étrend-kiegészítő leginkább
használható: vírusok ellen és immunrendszerünk erősítésére.
Mivel 4 féle gomba kivonatot tartalmaz,
elmondható, hogy immunerősítő és
egyéb hatása is többszörös:

A Kínai hernyógomba (Cordyceps
sinensis) különleges hernyó formájáról
kapta nevét. Tápértéke szintén jelentős és
három esszenciális aminosavat is tartalmaz. Gazdag B vitamin és ásványianyag
forrás.
A legismertebb tulajdonságai a következők:

- Immunerősítő
- Segíti a daganatos beteg felépülését
- Méregteleníti a szervezetet
- Támogatja a szív- és érrendszert
- Megköti a káros szabad gyököket
- Vírus és baktériumölő
- Antiallergiás
- Antidepresszív

- Immunerősítő
- Rákellenes (gátolja a kóros sejtek burjánzását)
- Rák megelőzés + kiegészítő kezelés
- Vírusellenes hatás
- HDL (jó) koleszterin

Ezek a gombák évezredek óta ismertek,
pozitív hatásaikat nagyon korán felismerték, ezért is kerültek be a gyógyítók és
most már a modern orvostudomány eszköztárába is. Szerencsére léteznek olyan
vállalatok, amelyek elérhetővé teszik
számunkra ezeket a gombákat - egyrészt
szárított formában, másrészt koncentrál-
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- Immunerősítő 4x
- Segít a daganatos betegségek leküzdésében 3x
- Vírusok, gombák és baktériumok ellen
3x
- Támogatja a szív- és érrendszert 3x
- Méregteleníti a szervezetet 3x
- Vércukor és koleszterinszint normalizálás 3x
- Gyulladáscsökkentés 2x

Elérhetőségek:
www.diochi.hu
Telefonszám:
+36 20 298 49 27
E-mail cím: info@diochi.hu

Forgácsok
Mátyás király is kiérdemli:
„nöttön nő tiszta fénye,
amint időben és térben távozik.”
Arany jános

Forgácsok...

Mátyás király,
az igazságos

nemes fából...

Hunyadi Mátyás
1443. február 23. Kolozsvár - 1490. április 6. Bécs
Kedves Olvasó!
2020. április 6-án volt Mátyás király
halálának 530. évfordulója. A Hunyadiak
története, a kor eseményei, a Nándorfehérvári diadal és az országban dúló belharcok leírása vagy ismertetése köteteket
venne igénybe. Mi itt és most legnagyobb
királyunk, Mátyás jelentősebb tevékenységére, eredményeire hívjuk fel emlékezésképpen a figyelmet.
Mátyás uralkodása idején nem volt anynyira népszerű, mint ma gondolnánk! Az
azt követő időszak történései a keménykezű uralkodót piedesztálra emelték,
mondák és népmesék őrzik az igazságos
király cselekedeteit, Nemcsak hazánkban,
de a környező országokban is. Erre villantunk most rá!
Hunyadi Jánosnak, Magyarország kormányzójának (1446-1453), a Nándorfehérvári (mai nevén Belgrád) diadal után
„a törökverő” címmel illetett főúrnak és
Szilágyi Erzsébetnek két fia, László és

Mátyás született. A fiúk nagyon igényes
neveltetésben részesültek, több nyelven
beszéltek, és a kor magyarországi belső
viszonyai, ármánykodásai és hatalmi harcai következtében ifjúkoruk ugyancsak
kalandosnak mondható. Édesapjuk a
Nándorfehérvári csatában pestist kapott

és 1456. augusztus 11-én meghalt, ezután
sokszintű támadás indult a Hunyadiak ellen. A hatalmi harcok áldozata lett László,
akit Budán 1457. március 16-án lefejeztek.
Bár Mátyás 1458-tól úgy uralkodott,
mint Magyarország és Horvátország királya, de tényleges királlyá koronázására

Magyarország térképe Mátyás király halálakor
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Forgácsok
csak 1464-ben került sor Székesfehérváron. 1469-tól cseh király, és 1486-tól pedig
Ausztria uralkodó főhercege is. Jelentős
uralkodó, aki nagy gondot fordított saját jó hírnevére is, hatalmát pedig a híres
„fekete zsoldos sereg” erősítette. Ennek
fenntartása azonban jelentős kiadással
járt, amit adók sokaságának kivetésével
biztosított. Ezért uralkodása idején emiatt
nem volt népszerű.
Tehetsége révén mind belföldi, mind
külföldi kommunikációjában diadalt arat.
Ügyesen kezeli az uralkodásához szükséges
társadalmi erőket, dinamikus koalíciókat
hozva létre. Azzal, hogy külhonban is jó hírnevét kelti saját magának, tervei megvalósításához támogatókat szerez. Jó érzékkel
ismeri fel, hogy a Kelet-közép Európában
a szövetségek kialakítása a jövő útja, mert
Magyarország egyedül nem bír a törökkel.
Terveit azonban ő nem, csak a Habsburgok
tudták megvalósítani. Ugyancsak nem sikerült elérnie, hogy fiát, Corvin Jánost a trónra
juttassa.
Uralkodásának fontos eleme, hogy az
1486-os országgyűlésen törvénykönyvet
fogadtak el, melynek lényege, hogy a szokásjogot írott törvények váltsák fel. Könyvét
nyugaton ki is nyomtattatta, a jobb terjeszthetőség érdekében. Érdemes megjegyeznünk, hogy a könyvnyomtatás kezdetének
az 1456-ban nyomtatott Bibliát tekintik. Bár
törvénykönyvét halála után visszavonták,
de a folytatásban annak tartalmát továbbvitték. Így valójában fennmaradt.
Uralkodási módszerének jellemzője a
dinamikus változtatás, a bárók és főurak
bevonása a kormányzásba. Ezzel viszonylagos nyugalmat tudott tartani és sok
szövetségesre tett szert. Felismerte, hogy
csak akkor tud védekezni a török ellen,
ha: „Állandó, őrséggel jól megerősített
végvári vonalat tart fenn a határ legfontosabb pontjain és emellett egy állandóan
fegyverben álló, mozgó hadsereget a várak támogatására és a végvári vonal réseinek eltorlaszolására.”
Mátyás halála után a nyugati birodalmi részek hamar elvesztek, ami igazolja a
hadsereg fenntartásának fontosságát! A
cseh királyi cím megszerzése arra utalhat,
hogy terveiben szerepelhetett a németrómai császári cím megszerzése is. Külön
érdekes téma lenne a korabeli Európa és
a törökökkel kapcsolatos állapotok elemzése, Mátyás hadi politikája, harcászati
módszerei, stb. Itt és most azonban ezekre nem térünk ki.

Mátyás király halotti pajzsa. Szeretnénk elérni, hogy ez az ereklye
hazakerüljön Párizsból!
Mátyás udvartartására jellemző volt a
bőkezűség, emellett az olasz humanizmus támogatása és meghonosítása hazánkban. Számos humanistát, tudóst és
művészt hívott meg. Szerette a vitákat,
szellemi tornákat, asztala nemcsak a testnek, de a léleknek is adott táplálékot. Az
utókor nem hiába tartja nagy reneszánsz
uralkodónak. Könyvtára a Bibliotheca
Corviniána messze földön híressé vált.
Ugyancsak nagy hírnévnek örvendett
ének- és zenekara is. Uralkodása idején
mind az udvarban, mind a közéletben
sokat fejlődött a magyar nyelv használata is! Egyik levelében Mátyás arról ír, hogy
az általa nem kedvelt háborúkban való
részvétel mellett is mindig szakít időt az
olvasásra. (Óh, vajon a mi háborúmentes
világunkban az ifjúságunk milyen gyakran, és vajon mennyit olvas?) A magyar
közművelődésben hagyatékát széles körben megtalálhatjuk. A kutatások a Corvina Könyvtár 216 kötetéről tudnak.
Néhány, személyére jellemző kép: Kedvelte a lovagi tornákat, a kocsiversenyeket, a lóversenyeket, szerette a táncot, a
társasjátékokat. Ugyanakkor mindenben
igényes volt.
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„Mátyás király gyakran beszélt evés közben, máskor figyelemmel hallgatta mások
beszédét, olykor pedig hősi dalok előadását.
De bármilyen figyelemmel kísérte mindazt,
ami az asztalnál történt, sohasem feledkezett meg a tisztaságról. Ő is mártásos húst
fogyasztott, mint a többiek, de míg azoknak
az ujja és a ruhája mindig foltos lett, a király
folt nélküli ruhában és tiszta kézzel kelt fel
az asztaltól.”, valamint „Mátyás király asztala nemcsak a testnek, hanem a léleknek is
táplálékot nyújtott. A bölcs király szellemes
szavakkal, okos beszédekkel fűszerezte az
ételeket.”
„Ugyanis mindenki tudta, hogy Mátyás
szeret lakoma közben tudósokkal vitatkozni”, továbbá „Mátyás király szívesen
hallgatta azokat a történeteket, amelyek
királyok tetteiről szóltak, és mindig okos
megjegyzéseket fűzött hozzájuk.”
De hát... „meghalt Mátyás, oda az igazság!”
Mit is tehetünk?
Szülők, nagyszülők meséljetek gyermekeiteknek, unokáitoknak nagy királyunkról, Mátyásról, az igazságosról!
Erdei István

Fűben-fában

A legolcsóbb tavaszi zöldség
az árokparton terem!
Hogy miről is van szó? Természetesen a csalánról, amely zsenge leveleit ilyenkor kell gyűjteni, hiszen
ekkor a legízletesebbek és telis-tele van gyógyhatású anyagokkal is.
Nem csak egészséges gyógyteát,
de finom levest, salátát is készíthetünk belőle, és ami a legjobb,
mindezt ingyen, hiszen pár perces
munkával több fogásra elegendőt
is gyűjthetünk belőle.

Így gyűjtsük
Először is keressük meg a megfelelő helyet. Forgalmas utaktól a lehető legtávolabb, hogy minél kevesebb szennyeződés
kerüljön a levelekre. Ilyenkor még alig csíp
a csalán, de azért megfelelően védjük magunkat: kesztyű, hosszú ujjú felső, hosszú
szárú nadrág.
A tavaszi első, zsenge hajtásokat, leveleket szedjük elsősorban, hiszen ezekben
van a legtöbb gyógyerő és ezek a legfinomabbak is.
Ha elegendő mennyiséget gyűjtöttünk,
otthon alaposan mossuk át langyos vízzel,
ezzel a benne lévő hangyasavat – ami a
csípéseket okozza – hatástalanítjuk, és
megszabadulunk a szennyeződéstől, bogaraktól is. Ezután tiszta konyharuhára
kiterítve, vagy gyümölcscentrifugában
megszárítva máris feldolgozásra kész.

Miért egészséges?
- Rengeteg féle vitamin és ásványi
anyag van benne
- Gyorsan felszívódó, organikus vasat
tartalmaz
- szervezetünk számára kiválóan hasznosítható fehérjéket tartalmaz.

• vese- és hólyagkő ellen
• béltisztító hatása miatt gyomor-és bélhurut esetén is ajánlott
• köszvény, ízületi gyulladás és reuma
ellen
• PMS-es felfúvódás ellen
• arcpárolásra alkalmazható, hiszen pórusösszehúzó hatása van
• hajerősítő, serkenti a haj növekedését
• torokfájás, köhögés ellen

Mit készíthetünk a csalánból?
Először természetesen isteni gyógyteát,
ami kiváló segítség a tavaszi tisztítókúra
során. Vízhajtó és anyagcsere-fokozó hatás
a szervezet tavaszi megújulását igen kedvezően segítheti, a tavaszi fáradtság ellen
szintén jó hatású. Emellett alkalmas lehet
reumás és köszvényes megbetegedések kiegészítő kezelésére.
A csalánlevélből készült tea feloldja az
anyagcseréből származó salakanyagokat,

eltávolítja a szervezetből a mérgeket. A vesét fokozottabb vízkiválasztásra készteti.
Tisztítja a vizeletkiválasztó rendszert és fokozza a szervezet védekezőképességét.
A vesekő- és hólyagkőképződésre hajlamosaknak különösen ajánlott rendszeresen
fogyasztani csalánteát, mert segítségével a
homok még időben kiválasztódik. Tisztító
hatása érvényesül gyomor- és bélhurut esetén is. Teája élénkítő hatású, sok vitamint és
ásványi anyagot (pl. vasat) tartalmaz.
A csalántea fogyasztása kerülendő
terhes nőknek, szoptató anyáknak, még
akkor is, ha egyes feljegyzések szerint a
tejelválasztás serkentésére is alkalmaztak
valamikor csalánkúrát.

Csalántea elkészítése:
1 púpozott evőkanál frissen vágott,
vagy egy teáskanál szárított csalánlevelet
forrázunk le 2,5 dl vízzel, lefedve hagyjuk
állni 10 percig, majd langyosan fogyaszszuk el. Ha szükséges, mézzel ízesíthetjük.

Csalánfőzelék
Hozzávalók:
1 kg friss, zsenge csalán virág nélkül
1 közepes fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
fél deci tejszín
1 tk. liszt
só, bors ízlés szerint

Milyen hatása van?
• vértisztító
• ajánlott érelmeszesedés, vérszegénység ellen
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Csalános nokedli:

Csalánfasírt

Hozzávalók 4 személyre
2 db tojás
50 dkg finomliszt
2,5 dl víz (szükség szerint)
só ízlés szerint
6 dkg vaj
4 nagy marék zsenge aprított csalán

Elkészítés
A csalánt langyos vízben alaposan megmossuk, a leveleit leszedjük a száráról. a
zsenge szárakat meghagyhatjuk. Apróra
vágjuk és kevés zsiradékon megpirítjuk
az apróra vágott hagymát, fokhagymát,
majd hozzáadjuk a felaprított csalánt.
Néhány percig dinszteljük, annyi vizet
öntünk hozzá, amennyi pont ellepi és
megfőzzük.
Mikor már puhára főtt, a tejszínbe elkeverjük a lisztet és besűrítjük vele a főzeléket.
Sóval, borssal ízesítjük, tükörtojással
vagy főtt tojással tálaljuk.

Elkészítés:
A csalánt vajon megdinszteljük, kissé
megfonnyasztjuk. A tojásból a liszttel só
és víz hozzáadásával nokedli tésztát készítünk, ebbe keverjük bele a megpárolt csalánt. Forrásban lévő vízbe kis adagokban
kiszaggatjuk. Pörkölt mellé tálalhatjuk.
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A megfőzött, és leszűrt csalánlevelet
összekeverjük gabonapehellyel, aminek
a mennyisége legyen a csalán kétszerese. Adjunk hozzá 100 g zsemlemorzsát,
ugyanennyi lenmagpelyhet vagy kenderlisztet, 2 db felaprított vöröshagymát,
két fej gerezdjeire bontott és zúzott fokhagymát, 100 g burgonyapelyhet, 100 g
burgonyakeményítőt. Az egészet gyúrjuk
össze, ha túl száraz, tegyünk hozzá csalánlét, ha lágy, akkor gabonapelyhet. 30
perc pihentetés után egyenletes golyókat
formálunk belőle, amit olajban kisütünk.
Óvatosan sózzuk! Burgonyapürével tálaljuk, adjunk hozzá salátát.

Életmód

Tavaszi nagytakarítás – nem csak a lakásban!
A tavasz a megújulás időszaka,
mintha csak egy új időszámítás
kezdődne ilyenkor: az ember új erőre kap és vágyik egyfajta megtisztulásra, amellyel egyfelől lezárhatja a hosszú, hideg hónapok sorát,
másrészt pedig új fejezetet nyithat.

Ezzel egyidejűleg nagytakarításba
kezd, kívül és belül. Elérkezik a lakás
rendbetételének ideje, a ruhatár szelektálása, átrendezése és persze az egészség
kérdése is előtérbe kerül. A vitamin- és
ásványianyag raktárak kimerültek, az immunrendszer pedig támogatásra szorul.
Mindezen együttes tényezők hatása a
„tavaszi fáradtság” néven ismert jelenség,
mellyel sokak megküzdenek ilyentájt.

Maria Treben tanácsai tavaszi
tisztítókúrára
1. Csalán
Treben asszony pontosan ismerte ezt
a jelenséget, jóllehet az ő korában még
nem nevezték ezen tünetek kezelését
„méregtelenítésnek” vagy „salaktalanításnak”. Ő ekképp fogalmazott:
„Az évnek bizonyos szakában csökkenni
kezd a szervezet vastartalma. Fáradékonyság és kimerültség tünetei lépnek fel ilyenkor, az ember úgy érzi, hogy megfásult, és a
teljesítőképessége sem a régi. Ilyen esetben
a legjobb eredménnyel alkalmazhatjuk
vastartalma miatt a friss csalánt. Átsegít
bennünket ezen a mélyponton. Csalánkúra
után viszonylag hamar jobban érzi magát
az ember testileg, visszatér energiája és alkotókedve, és szemmel láthatólag külsőleg is
rendbejön.”
A csalán felhasználására a következőket
javasolja:
„Csészénként egy maroknyi friss csalánlevelet és szárat forrázzunk le, fél percig hagyjuk ázni, szűrjük le és kortyolgassunk el. A
kúra naponta reggeli előtt fél órával, egy
csésze csalánteával kezdődik. A teát kortyonként igyuk. A nap hátralévő részében
elosztva kortyolgassunk el további két csésze friss csalánteát. Célszerű a napi adagot
előmelegített termoszba tölteni.”

2. Tavaszi tea
Treben asszony és egész családja alkalmazta és jó szívvel ajánlotta a „Tavaszi
tea” fogyasztását is:
„Vértisztító hatása miatt ajánlom tavaszszal, hosszabb időn át ezt a teát, míg az
alábbi gyógynövények frissen szedhetők:
keverjünk össze 15 g csalánlevelet, 50 g
zsenge bodzabimbót, 15 g gyermekláncfűgyökeret és 50 g kankalinvirágot. Ebből a
gyógynövénykeverékből csészénként egy
púpozott teáskanálnyit forrázzunk le, fél
percig hagyjuk állni, szűrjük le, s naponta
két csészével kortyolgassuk el. Ízlés szerint
mézzel ízesíthető.”
(A kankalin mára már védett növény,
ezért ne gyűjtsük. Szárított formában, patikákban, bioboltokban beszerezhető.)
3. Svédkeserű
Ha tavaszi immunerősítés, akkor természetesen nem maradhat ki a sorból az Eredeti Maria Treben Svédkeserű sem. A hoszszú és eredményes múltra visszatekintő
tinktúra Treben asszony munkásságának
legértékesebb hagyatéka, melyet azóta
is töretlen népszerűség övez. Így beszélt
róla Maria Treben:
„A kis svédkeserű igazi életelixír, egészségünk nélkülözhetetlen védelmezője, amelynek egyetlen házigyógyszertárból sem szabadna hiányoznia.”
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Az Eredeti Maria Treben
Svédkeserű többféle kiszerelése
most akciósan érhető el a
www.mariatrebenpatikaja.hu
webáruházban!

Életmód

Támogassa immunrendszerét Astaxanthinnal!
Antioxidáns hatásának köszönhetően a természetes Astaxanthin akár
6000-szer erősebb, mint a C-vitamin,
500-szor hatékonyabb, mint az E-vitamin, 40-szer erősebb, mint a bétakarotin. Az Astaxanthin a tehát a természet egyik legerősebb fegyvere, a
karotinok királya, de mégis nagyon
kevesen tudják, hogy antioxidánsként milyen sok területen járulhat
hozzá közérzetünk javításához.

1. Az Astaxanthin segíthet
a bőrvédelemben

Bőrünket rengeteg káros tényező éri
minden pillanatban. A természetesen vagy
szoláriumban lebarnult bőr szép és vonzó,
ugyanakkor az UV sugárzás roncsolhatja a
sejteket, hiszen szabad gyökök termelődését idézi elő. Éppen ezért elengedhetetlen
a fényvédők használata.
A rendkívül erős Astaxanthin antioxidánsként segíthet semlegesíteni a szabad
gyököket, amelyek a ráncok, egyenetlen
foltok és egyéb bőrproblémák kialakulásáért felelősek, így hozzájárulhat a bőr
védelméhez napozás közben is. Itt a nyár,
készüljön fel Ön is bőre védelmére!

2. Az Astaxanthinnal
látásunk is élesebb lehet

Látásunk gyakran betegségek és káros
behatások, valamint a kor előrehaladtával
romolhat. Emellett a túlterhelés, a rendszeres számítógép-használat, a hosszan
tartó közelre fókuszálás megerőlteti a
szemizmokat, szemfáradtságot okoz.
Az astaxanthin lassíthatja a szem kifáradását, csökkentheti a szem érzékenységét,
szárazságát, javulhat a szem közel- és távollátáshoz való alkalmazkodóképessége,
a látás élessége is.

3. Az Astaxanthin
növelheti az állóképességet

Az Astaxanthin szedése sportoláshoz is
ideális lehet. Javíthatja az izmok ellenálló
képességét, támogatva az izomfunkciókat
és növelheti az izmok állóképességet és regenerálódását.

A Vitálvár Astaxanthin étrend-kiegészítő kapszuláját keresse
a www.vitalvar.hu webáruházban!

4. Az Astaxanthin az emésztőrendszer védelmében is segíthet

Az emésztőrendszer az emberi test
egyik legérzékenyebb része, elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk helyes
működésére. Az Astaxanthin segítheti
a szervezetben a gyulladáscsökkentést,
így jótékony hatással lehet bélrendszerük
egészségére, elősegítheti az egészséges
májműködést, ráadásul az életmódváltásban is segítségünkre lehet, hiszen segíthet a zsírok felhalmozódásának megakadályozásában.

természetes úton felvenni a harcot. Ezt az
egészségre ártalmas állapotot nevezzük
oxidatív stressznek.
A szabad gyökök miatt kialakuló oxidatív stressz gyorsíthatja az öregedés
folyamatát, és növelheti a betegségek kialakulásának kockázatát. Az Astaxanthin
antioxidánsként erősítheti a szervezet
ellenálló képességét és a szabadgyökök
okozta oxidatív stressz csökkentésében is
segítségünkre lehet.

5. Az Astaxanthin csökkentheni
az oxidatív stresszt

Mindennapjaink során számos káros
környezeti hatás ér minket, ilyen például
a szennyezett levegő, a dohányzás, a Nap
ultraibolya sugárzása, vagy épp az alkoholfogyasztás. Az így képződő szabad
gyökökkel szervezetünk mar nem tudja
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Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Egészség

Proaktív táplálkozás a nagyobb életerőért
A világon mindenütt egyre magasabb azoknak a megbetegedéseknek a száma, amelyek közvetlenül a helytelen táplálkozási szokásokkal és a túlsúllyal függnek
össze. Sok ember étrendje nem tartalmazza azokat a
tápanyagokat, amikre szükség lenne. Megfelelő táplálkozás hiányában pedig, az energiaszint és a szervezet vitalitása csökkenhet.

Pro Vitality +:
táplálja, védje sejtjeit
és hozza egyensúlyba szervezetét!

Teljes értékű napi étrend-kiegészítés praktikus kiszerelésben!
A világ vezető egészségügyi szervezetei egyetértenek abban,
hogy az egészségmegőrzésben kulcsszerepe van a testmozgásnak
és a tápanyagban gazdag, teljes őrlésű gabonában, zöldségben,
gyümölcsben és halban gazdag változatos étrendnek. Minden tápanyag csoportból a megfelelő mennyiség bevitele biztosítja a szervezet számára szükséges energiát és vitalitást. Néhány egyszerű
étrendbeli és életviteli változtatással, valamint a Pro Vitality+ fontos
étrend-kiegészítőivel könnyen betarthatjuk az egészségpiramisban
ajánlottakat és enyhíthetjük a modern táplálkozás negatív velejáróit.

A valóságban a helyes táplálkozás piramisa a lakosság nagy
részénél fejjel lefelé működik: túl sok az egészségtelen
és túl kevés az egészséges elfogyasztott élelmiszer!

TRE-EN-EN
Védi a sejteket

Ez a szabadalmazott, zöldségből és gyümölcsből származó tápanyag koncentrátum bizonyítottan védi a látást, óvja a szívet és
erősíti az immunrendszert. Sárgarépából, paradicsomból, spenótból, piros paprikából, őszibarackból, eperből és sárgabarackból
származó karotinoidok jótékony hatását szolgáltatja.

Omega-3 Salmon Oil Plus:
támogatja a keringést

Telítetlen omega-3 zsírsavakat tartalmazó étrend-kiegészítő,
mely egészséges életvitel és helyes táplálkozás mellett jótékonyan befolyásolja a szív-és érrendszer működését, valamint a zsíranyagcserét. Mind a 8 omega-3 zsírsavat tartalmazza.

Essential Vitamin & Minaral Complex:
Táplálja a sejteket

Több mint 50 éves múltra visszatekintő tapasztalattal a Formula
IV-et követően, ez a 18 esszenciális vitamint és ásványi anyagokat
tartalmazó exkluzív keverék segít a modern étrend hiányosságainak az ellensúlyozásában. Vasat is tartalmaz, mely fontos szerepet
játszik a vörös vértestek és a hemoglobin képződésében, valamint az oxigénszállításban.
A Pro Vitality+ teljes értékű forrásból származó tápanyagok
széles skáláját tartalmazza, energiát és vitalitást szolgáltat!
Nézzük, mit tartalmaz a Pro Vtality+ vitamoncsomag:

A Pro Vitality rendelése estén egy évig 10%-al olcsóbban
vásárolhatja meg bármely kedvenc termékét!

Tre-en-en gabonakoncentrátum:
táplálja a sejteket

További érdekességeket oldalunkon talál,
vagy hívjon telefonon:
Király Vilma
06-20/9469-793
www.munka-szorakozas.hu

A jó étrend-kiegészítés sejtszinten kezdődik. A Tre-en-en teljes
értékű gabonából származó lipideket és szterolokat tartalmazó
étrend-kiegészítő, mely bizonyítottan fokozza a sejtek vitalitását
és energiaszintjét, biztosítva azok optimális működését.
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Életmód

Illatos vizek mindenkorra
Az aromavizek vagy más néven hidrolátumok az illóolajok
előállítása során keletkező vizes bázisú értékes „melléktermékek”. Biztonságosan használhatóak kisgyermekek és
idősebbek számára egyaránt, áldásos hatásukat fokozza a
lelket simogató illatuk. A Napvirág Manufaktúra termékei
között megtalálhatjuk a teljesség igénye nélkül a rózsa, a
citromfű, a borsmenta, és a levendula aromavizet is. Lássuk
csak, melyik mire jó!

Tévesen virágvíznek nevezik

Az aromavizeket, vagy hidrolátumokat tévesen virágvíznek nevezik, pedig ezeket a vizes bázisú, finom illatú készítményeket nem
kizárólag virágokból, hanem más növényi részekből is előállíthatják.
Példának okáért, a levendula aromavizet nem csupán a lila virágokból, de a növény szárából és leveléből is nyerik, a tömjén aromavizet
a balzsamfa gyantájából, míg a vetiver aromavizet a növény gyökeréből nyerik ki. Az aromavíz tulajdonképpen egy melléktermék, mely az
illóolajok előállítása során, a vízgőzdesztilláció folyamán keletkezik az
illóolajok mellett. Míg az illóolajok többek közt a növény olajban oldódó illatanyagait tartalmazzák, addig
a hidrolátumok a vízben oldódó aroma anyagokat foglalják magukban. A
másik különbség pedig az, hogy míg
az illóolajok drágák, hiszen nagy menynyiségű növényi alapanyagból csupán
mililiterekben mérhetőek az illóolajok,
addig a hidrolátumok sokkal olcsóbbak, hiszen sokkal nagyobb mennyiség, akár több liter is keletkezik.

Teljesen biztonságos

A hidrolátumok használata abszolút biztonságos, így még attól sem kell
tartani, ha véletlenül a szemünkbe,
orrunkba kerül a használat során. Hiszen nagyon érzékeny és finom öszszetételű vízről van szó, mely csupán
pár százalékban tartalmaz vízben oldott illatmolekulákat. Éppen ezért idős
embereknél, sőt kisbabák esetében
is lehet alkalmazni és élvezni áldásos
hatásukat. A Napvirág Manufaktúra
aromavizei bio minősítésűek, és nem
tartalmaznak ennél fogva szárító hatású alkoholt, csak a növény víz alapú
esszenciáját. Az aromavizek használatával olyan termékeket válthatunk ki teljesen természetesen, mint az
arctonik, az arclemosó, az arc- vagy testpermet, vagy a szájvíz, de napozás, borotválkozás utáni nyugtató, ápoló lemosóként is használhatjuk őket. Alkalmazásuk egyszerű, hiszen csak egy textil arctörlő korongra kell cseppenteni belőle egy keveset, és azzal áttörölhető a
kívánt bőrfelület vagy kiegészítő termékként választható pumpával
permetezhető is akár.
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Rózsa minden nőnek

Az egyik legsokoldalúbb aromavíz a Napvirág Manufaktúra rózsa
hidrolátuma. Fenséges illata magával ragadó, jót tesz az arc bőrének,
hiszen hidratálja és tonizálja is azt.

Értékes citromfű

A citromfű illóolaja aranyárban van, ám az aromavize, melynek friss,
citromos az illata, elérhető anyagilag is. A Napvirág Manufaktúra citromfű hidrolátuma gyulladáscsökkentő hatású, emellett bőröregedést késleltető, feszesítő aromavíz.

Frissítő borsmenta

A Napvirág Manufaktúra borsmenta hidrolátuma összehúzza
a pórusokat és keringést serkentő hatású. Kiválóan alkalmas az irritált
bőr hűsítésére és regenerálására.

Nyugtató levendula

A Napvirág bio levendula aromavize amellett, hogy nyugtatja az
érzékeny bőrt, ideális választás a pórusok tisztítására, arclemosásra, és
a bőr frissítésére egyaránt.

Környezettudatos csomagolás

A Napvirág Manufaktúra a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a
környezetvédelemre, így nem meglepő, hogy az aromavizeiket is viszszaváltható üvegekben helyezik forgalomba. Az üvegek kupakja
fém, nem használnak műanyagot, így nem terhelik a környezetet,
hiszen ezek is visszaválthatóak akár a forgalmazó csomagolásmentes
boltokban, az érintett patikákban, és természetesen a Manufaktúránál.
Kiegészítésképpen a környezettudatos vásárlók kis, pumpás adagolót
is vásárolhatnak az aromavizek üvegei mellé, melyeket tartósan használhatnak. A visszajuttatott üveg palackokat és kupakokat tisztítás és
fertőtlenítés után a műhelyben újratöltik.
Ön is környezettudatos vásárló? Válassza ki
kedvencét a Napvirág aromavizek közül!
Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Egészség

dōTERRA® (A Föld ajándéka)

Vissza a természethez!

A természet mindent megad nekünk és benne mindent megtalálunk, ami az egészséges fizikai- lelki állapotunkhoz, ill. a felborult belső egyensúly következtében kialakult betegségek gyógyításához szükséges.
Az emberiségnek fontos átértékelni dolgokat és változtatni, ehhez hozzátartozik a saját ill. a családunk
tudatos egészségvédelme is. Ezért fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a gyermekeink jövője-egészsége
szempontjából már kisgyerekkortól törekedjünk arra, hogy minél kevesebb mesterséges anyag kerüljön
a szervezetébe, minél kevesebb méreganyag és még annál is kevesebb gyógyszerszármazék terhelje az
emésztőrendszert, melyek sajnos elraktározódnak.
Nem csak az immunrendszer szempontjából fontos, hanem a későbbi elkerülhető gyomor és bélrendszeri gyulladások, felszívódási zavarok, allergiák és
egyéb betegségek se nehezítsék és keserítsék meg későbbi életüket. Az aromaterápia egy szelíd holisztikus gyógymód,
mely hatással van a testünkre, lelkünkre,
kedélyállapotunkra, depresszió, pszichés
és mentális zavarok, autoimmun betegségek és minden létező problémára megoldást nyújt nekünk a mindennapokban,
már egészen csecsemő és kisgyerekkortól
alkalmazhatjuk.
A tiszta esszenciális olajokban található a növények immunrendszere, a
növény gyógyító ereje, ezért mindig
abból a részéből nyerik ki (általában
vízgőzdesztillációval), ami a legnagyobb
koncentrációban tartalmazza a növény
biokémiai vegyületeit. Hidrofób tulajdonságuk révén az illóolajok biológiailag aktív
vegyületei könnyen átjutnak a sejtfalon
és így elpusztítják a vírusokat, baktériumokat, gombákat, parazitákat szervezetünkben. A környezettudatos takarításban, fertőtlenítésben is alkalmazhatjuk,

mert minden felületen elpusztítják a kórokozókat. Az illóolajok összességükben
több mint 500 féle komponenst is tartalmazhatnak. Egy-egy illóolaj körülbelül
50-60 féle vegyületből áll. Az illóolajok
minősítése elsősorban egészségvédelmi
szempontból fontos. A minősítés fontos
részét képezik az azonossági és a tartalmi vizsgálatok. A DoTerra olajak a világ
legbiztonságosabb és legjobb minőségű esszenciái. Minden egyes üvegcse
alján egyedi azonosító szám van, amely
az adott termék gázkromatográfiás vizsgálattal igazolt összetételét garantálja, az
interneten visszakereshető módon.
dōTERRA® esszenciális olajakat nem
csak belélegezve (inhalálással vagy hidegpárásítóban) alkalmazhatjuk, hanem
belsőleg is fogyasztható az olajak 90%a, kizárólagosan - más illóolajat tilos belsőleg fogyasztani! Olajaink minden cseppje
színtiszta gyógynövény koncentrátum,
mely nem tartalmaz semmilyen vegyszert,
tartósító vagy egyéb mérgező vegyi anyagot. Az esszenciális olajok tömény gyógynövény koncentrátumok, így egy csepp
ereje kb. 25 csészényi gyógytea erejét
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tartalmazza!!!! Belsőleg gyermekeknél 10
éves kortól alkalmazhatjuk. Babakortól
külsőleg alkalmazható sokszorosan hígítva: koszmóra, pelenkakiütésre, refluxra,
hasfájásra, fürdetésre. Kisgyermekeknek is
sokrétűen alkalmazható, kérjük részletekért tájékozódjon honlapunkon a doTERRA
Olajok Használata menüpont alatt.
Az esszenciális olajok belélegezve az
orr szaglóidegein keresztül eljutnak az
agykéregben található a limbikus idegrendszerbe, ami az érzelmi központunk is,
így ezen keresztül hatással van idegrendszerünkre, hormonrendszerünkre, összességében: az egészségünkre (testi szint), a
lelkünkre (lélek) és az elménkre (gondolkodás). A tüdőbe jutva az illatmolekulák
az oxigénmolekulákhoz kötődnek és a
véráramon keresztül a sejtekbe kerülnek.
22 mp alatt a molekulái elérik az agyat, 2
percen belül kimutathatóak a vérképből
és 20 percen belül eljutnak szervezetünk,
szerveink minden sejtjéhez!
Tavasszal a pollenszezonban az allergiás tünetek megerősödhetnek, de esszenciális olajokkal hatékonyan kezelhetjük

Egészség
panaszainkat ezzel a 3 illóolajjal- erős
allergiás reakciók esetén pedig ajánljuk
egyidejű használatukat belsőleg 10 éves
kortól (10 év alatt hidegpárásítóban, belélegezve)

súlyosságát is. A borsmenta illatának erős
nyugtató hatása van, ugyanakkor fertőtlenít is, ennek köszönhető, hogy olyan széles körben alkalmazzák - és ezt tanulmányokkal is lehet igazolni.

A LEVENDULAOLAJ a legsokoldalúbban használható, így minden háztartásban ott a helye- a természetes házipatika
egyik illóolaja. A doTERRA levendula eszszenciája abból a levendula fajtából készül ( Lavandula angustifolia), amelyben a
legmagasabb a hatóanyag tartalom. Ez a
linalool. Ez biztosítja azt, hogy ennyi mindenben tud segíteni. Enyhíti az insomniát
(álmatlanság), depressziót és PMS-t, természetes antihisztamin asztma és allergia esetén. Magas vérnyomás, migrén,
fájdalom (kívül és belül) a lista hosszasan
sorolható - de kiemelnénk, hogy az allergia kezelésére, megszüntetésére nagyon
hatásos!

A CITROMOLAJ nagyon jót tesz a nyirokrendszernek- segíti a működését, kitisztítja a méreganyagokat a szervezetből,
így támogatja az immunrendszert. A felső
légúti megbetegedések megszüntetésében kiemelt szerepet játszik, baktériumölő, fertőtlenítő, hatékony torokfájás,
köhögés, megfázás esetén, de frissítő,
szíverősítő hatása is van, kisgyerekeknél is
alkalmazhatjuk, természetes lázcsillapító,
így ajánlott diffúzorban, azaz hidegpárásítóban bevetni minden lázas, vírusos és
egyéb betegségnél!

A BORSMENTAOLAJ megnyugtatja az
allergiától megviselt szervezetet, így az
egész allergiaszezon alatt alkalmazható.
Kiváló nátha, megfázás ellen, csillapítja a
köhögést, az asztma, illetve a bronchitis

Ha kérdése van vagy tájékozódni szeretne a DoTerra esszenciákkal kapcsolatban,
hívjon bennünket 10-17 óráig vagy írjon
nekünk és szívesen segítünk. Honlapunkon
rengeteg információt megtalál, olvassa
blogbejegyezéseinket, megtalál bennünket a
Facebookon: Gyógyító Olajok Webáruház oldalunkon.
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Elérhetőség:
Telefon: 06-20/484 4758
www.gyogyitoolajok.com

Mert „az Élet él és élni akar”!

A szerves germaniumról: Ge132
IV.-rész
„S mert hosszú volt és meredek az út,
S magányos, sötét tájon vitt keresztül,
Ím: dalt fakasztott ajkamon
És lámpást adott kezembe az Úr!”
Joyce Kilmer

Kedves Olvasó!
A szerves germániumról szóló cikksorozatunk befejező részéhez érkeztünk. A
témánk még az előző számnál jelentkező
problémánál is nehezebb, mert a hitelesség kedvéért a japán klinikák orvosainak feljegyzéseiből, munkanaplóiból
kell idéznünk. Ugyanakkor szeretnénk

elkerülni azt, hogy azok, akik nem kellően felkészültek vagy képzettek, a különböző betegségek kezelése során leírt
módszerek és dózisok alapján orvosaik
megkerülése mellett saját kezelésükbe kezdjenek! Ezért az egyes kezelések
módszereit lehetőleg pontosan megadva,
a dózisokat nem adjuk meg. Sokszor fog

„Az egészség olyan kincs, melyet akkor tudunk, hogyha nincs!”.
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Szeretnénk elkerülni azt, hogy orvosaik megkerülése mellett saját
kezelésükbe kezdjenek!
találkozni a Kedves Olvasó, hogy „a megfelelő mennyiség”, a „bevált kezelési stratégia,” stb. De ezen szavak olvasása során
ne arra gondoljon, hogy itt pontatlanság
van, csupán arra, hogy ez a cikk egy tudományos igényű tájékoztatás, mintegy
„hadi tudósítás” a távoli ország bevált
stratégiájáról, ami évtizedes múltra tekint
vissza! A harcszíntér pedig az egészség és
betegség határterülete. Emlékezzünk a
mondásra: „Az egészség olyan kincs, melyet akkor tudunk, hogyha nincs!”. Ezért az
egészség megtartása mindennél fontosabb! A Ge132 szerves germániumnak
pedig ebben is nagy szerepe van, hiszen
a szervezet oxigénszállító képességének növelésével hozzájárul az egészség
megtartásához! Ezért a józan ész határain
belül, táplálék kiegészítő gyanánt bátran
fogyaszthatjuk. A minőségre azonban vigyázzunk, ajánlott a négy kilences, azaz
a 99.99%-os tisztaság! Ezen túlmenően a
többi pedig a kezelőorvosunk feladata!
Az ismertetőnk során, a teljesség igénye nélkül, több japán klinikát és orvosaikat idézzük. Kezdetnek álljon itt Dr.
Shiegeru Makiuchu, igazgató naplójából néhány megjegyzés: Japánban a Germánium Klinika folyamatosan növekszik,
mert a szerves germánium „csodálatos”
hatását a kezelésen átesett betegek továbbadják családjuk és barátaik körében.
Az itt jelentkező betegek száma ezért fo-

kozatosan növekszik. Azonban az organikus klinika orvosaként szükséges néhány
dolgot pontosítani a szerves germániummal kapcsolatban.
A készítmény különböző formában érhető el, az alkalmazások igényeihez igazodva lehet: kapszulákban, aluvális csomagolású granulátumokban, injekciós

oldatként, (hipodermikus, intramuszkuláris, és intravénás injekciókhoz), kúpokban,
tejszínes formában, üvegben levő oldat
formájában cseppként használva a fül és
orr számára. A vizsgálatok igazolták, hogy
ezekben a kiszerelésekben levő szerves
germánium nem mérgező, és teljesen ártalmatlan. Azonban a betegek néha mellékhatásokat tulajdonítanak a szernek.
Ezeket a visszajelzéseket pontosítani kell,
mert az elmúlt 8 évben nem volt sem klinikai sem biológiai mellékhatása. Az esetlegesen jelentkező tünetek nem a szerves
germánium mellékhatásai, hanem szerves germánium hatása a különböző betegségekben szenvedő betegeknél.
Ilyen tünetek különösen akkor fordulhatnak elő, ha máj- és vesebetegségekkel
kell számolnunk, vagy ha a beteg allergiára, csalánkiütésre hajlamos, gyomor- és
bél rendellenességei vannak, krónikus reumában szenved vagy köszvényes. Ge132
tisztító hatására a mérgező elemek, a testben keletkező idegen anyagok - melyek
ártalmasak az egészségre és akadályozzák a gyógyulási folyamatot -, a vizelettel,
széklettel és a bőrön át is távoznak a szervezetből. Ezért átmenetileg nőhet a vizelet mennyisége, lágyabb lehet a széklet és
viszketés is felléphet a bőrön. Ezek a jelenségek ugyanakkor számtalan tényezőtől
függenek, mint például: életkor, étrend,
a rendellenesség pillanatnyi állapota

A Ge132 szerves germániumnak nagy szerepe van az egészség
megtartásában, hiszen megnöveli a szervezet oxigénszállító
képességét.
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naponta nyolcszor. Egy hónap után képes
volt megkülönböztetni a nappali és éjszakai életet. Látásélessége fokozatosan javult,
és hat hónap után teljes lett! A beteg és a
család örömmel jelentette: a javulás csodálatos volt!
Sok példát tudunk még hozni a Szerves
Germánium Klinikán történt különböző betegségben szenvedők „csodálatos”
gyógyulásairól. A gyógyulások időtartama
a betegség függvényében több hónapot,
akár egy évet is elérhet. Az orvosi felügyelet folyamatos, a kezelés sokszínű, és az
előírt dózisok illeszkednek a betegség
típusához és súlyosságához. Ha a beteg
betartja az előírásokat, akkor a gyógyulás
elkerülhetetlen!

Nézzünk néhány további esetet:

Az atópiás ekcéma veleszületett hajlam, mely krónikusan fennálló
bőrgyulladást jelent, jellemzője a viszketés, a száraz bőr, a felszíni
gyulladás és a hólyagocskák.
(amiből gyógyulni szeretne) és a szerves
germánium adagja. A tünetek két-három
napon belül elmúlnak, de köszvény esetében ez lehet hosszabb idő is. Ilyen átmeneti tünetek miatt a kezelés felfüggesztésének azonban nincs értelme.

Íme néhány gyógyulás
a súlyosabb esetek közül:

- Az atópiás ekcéma (atopias
dermatitis) veleszületett hajlam, mely
krónikusan fennálló bőrgyulladást jelent,
jellemzője a viszketés, a száraz bőr, a felszíni gyulladás és a hólyagocskák. A beteg
egy 8 éves 21 kg-os kisfiú, születése után
egész testén megjelentek a tipikus tünetek. Véresre vakarja magát, ami tovább
súlyosbítja a helyzetet és fájdalomba
torkollik. Kórházakban sokfelé vizsgálták,
sok különleges kezelésen ment át, eredménytelenül. A szerves germániumot
napi négy alkalommal írták elő, minden
étkezés után. Dózisa a testsúlyának megfelelő. Az érintett területeket reggel és
este szerves germánium kenőccsel kenik
be. Két hónap kezelés után állapota javul,
térd és könyök környékén is abbahagyja a
vakaródzást. A kezelés folytatódik.
- Teljes vakság (Retrobulbaris neuritis).
32 éves nő, 50 kg. Látása egy éve kezdett romlani, és fokozatosan vak lett,
nem tudja megkülönböztetni a nap-

palt az éjszakától. A szemészeti kórházi
kezelések,eredménytelenek. A Szerves
Germánium Klinikán tájékoztatták az apjával érkező nőt, hogy a kezelés eredménye kiszámíthatatlan. Ennek ellenére ragaszkodtak ahhoz. Reggel és este szedett
Ge132-t, és szemcseppet, meg krémet

A hirtelen bekövetkezett sztrók,
azaz az agyi-ér katasztrófa (Apoplexia)
általában eszméletlenséggel jár. Ilyenkor
azonnali orvosi ellátásra van szükség. De
a germánium ilyenkor szájon át vagy egy
csövön az orrlyukba vezetve azonnali segítséget jelenthet.
Ez jó módszer szénmonoxid mérgezés
esetében is, amivel történetesen két tűzoltót mentettek meg a biztos haláltól.
Egy másik, ugyancsak a keringéssel kapcsolatos betegség a Raynaud-kór. Ez a
végtagok, a kéz és a lábujj végeinek elfehéredésével járó keringési zavar, mely súlyos esetben amputáláshoz vezethet. Okát

A világon nem lehet nagyobb boldogság, mint az, hogy képesek
vagyunk látni!
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„Ha láthatnám doktor úr, bármit is megadnék érte!” Nem értem az emberek pszichológiáját, akik ismerik a látás örömét,
és mégis gonosz dolgokat csinálnak és
kapzsiak. A világon nem lehet nagyobb
boldogság, mint az, hogy képesek vagyunk látni! Ha vak emberrel találkozom,
mindig mélységesen megérint, eszembe
jutnak a vakságra vonatkozó élményeim,
nagy tisztelettel nézek rájuk, és segítek,
ha elfogadják segítségemet.

Szembetegségek esetében is igazolódott a szerves germánium
elképesztő hatékonysága.
itt és most nem részletezzük. Dr. Asainak
az ebben a kórban érintett beteg a kéz- és
lábujjaiban megjelenő fájdalomról panaszkodott. Ő arról tájékoztatta, hogy a
klinikán már több beteget igen rövid idő
alatt meggyógyítottak ebből a kórból. Ezt
követően a beteg a szerves germánium vizes oldatát kapta egy pohárban. Nagyon
rövid időn belül melegséget érzett, ujjai
rózsaszínszínűek lettek. A kezelést folytatták. Tíz nappal később a hölgy elbeszélte,
hogy hosszú rokkantsága után ez volt az
első alkalom, hogy élvezte a sétát.
A fenti három eset tipikus példa arra,
hogy milyen gyors gyógyító hatása van a
szerves germániumnak azzal, hogy a szervezet oxigénellátottságát megnöveli!
Szembetegségek (retina erek betegsége, glaukóma, szürkehályog, levált retina,
retina- és látóideg gyulladás) esetében
is igazolódott a szerves germánium elképesztő hatékonysága. Dr. Asai beszámolója szerint a Nemzetközi Angológiai
Kongresszus (angológia = a test ereivel
foglalkozó tudomány) során találkozott a
Rio de Janeiro Állami Főiskola professzorával, aki arról tájékoztatta, hogy ellenőrizték a szerves germánium hatását és
megállapították, hogy az megújítja a retina ereit, és ezért hatékony a glaukóma és
az amaurosis gyógyításában. (Amaurosis =
a látóidegek gyengesége okozta teljes vakság)
Csak gondoljon bele Kedves Olvasó,
hogy egyik napról a másikra elveszítené

látását! Mit meg nem adna azért, hogy
visszakapja! Egy alkalommal a vakok világát bemutató kiállításon vettem részt.
Mindent kipróbáltam, például fekete kendővel teljesen bekötött szemmel pingpongoztunk társammal, s a pingpong
labda repülését a beletett néhány rizsszem keltette zaj alapján lehetett meghatározni! Frenetikus élmény volt! Azok, akik
nem képesek látni, mindig azt mondanák:

Ugorjunk egy másik, mondhatni népbetegségre, a magas vérnyomásra és a
gyakran vele együtt járó szívbetegségekre. Oka számtalan. A szerves germánium
kiváló szernek tekinthető e betegség
kezelésében is. Azt kísérletek igazolták,
hogy a germániumot kapott állatok szívében nem észleltek morbid elváltozást,
színe vörös és fényes volt. A kontrollcsoporté pedig hólyagos és piszkos szürke
volt. Dr. Asai a Rio de Janeiroban tartott
Angiológiai Kongreszuson megdöbbenve értesült arról, hogy nincs olyan
hipertóniát kezelő orvosság, aminek ne
lenne káros hatása! De ez az információ
csak megerősítette abban, hogy a hipertóniára egyetlen hatékony, mellékhatás
nélküli gyógymódot csak a szerves germánium tud biztosítani!
Nézzük a szerves germánium hatását
a mirigyekre. További részletes elemzés
helyett, álljon itt egy igaz történet. Ami-

A népbetegségnek számító magas vérnyomás oka számtalan lehet!
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- Már reggel erekcióval ébredt, és szexuális étvágya visszatért.
- A prosztata fájdalma enyhült, és végül
eltűnt.
- Minden reggel rendszeresen nagy menynyiségű széklettel kezdett, majdnem 10 kgot fogyott két hónap alatt, és visszanyerte a
normál súlyát.
- Nyugodtan aludt és kevesebbet aludt.
- Javult a komplexitása, és a végtagok hideg érzése eltűnt.
- Kicsi, vörös viszketés jelentkezett a fej és
a hát bőrén.”

Az orvos biztos volt benne, hogy rossz beteget hoztak be, de az
ellenőrzés azt bizonyította, hogy én vagyok és jól vagyok.
kor Dr. Asai az egyik nap bement a klinikára, és azt találta, hogy a teljes személyzet
hasát fogva nevet. Egy 50 év feletti nő bement a klinikára és elmondta történetét.
Íme:
„A hasam fájt, ezért elmentem a kórházba vizsgálatra. Azt mondták, hogy ököl
nagyságú mioma van a méhemben, és
azt ki kell venni. Tíz napot kellett várnom
a műtét időpontjáig, és arra gondoltam,
hogy növelem a testem erősségét, bőségesen kezdtem beszedni a szerves germánium
készítményt. Tíz nap után visszamentem a
kórházba, ahol a műtétet a következő napra tervezték. Másnap felkészültek a műtétre
és elvittek a műtőbe. Az orvos ott végezte el
a végső vizsgálatot, de a daganatot, amelyről korábban úgy nyilatkozott, hogy ököl
nagyságú, nem találta. Az orvos biztos volt
benne, hogy rossz beteget hoztak be, de az
ellenőrzés azt bizonyította, hogy én vagyok
és jól vagyok. Szóval lejöttem a műtéti asztalról, és távoztam. Az orvos nagyon zavart
arccal nézett utánam!” A germániumvegyület előzetes beadása helyreállítja
ezeket a szerveket, és az ilyen rendellenességek előfordulása megelőzhető és az
egészség megtartható.
Dr. Takahiro Tanaka (Chofu Kórház),
aki az organikus germániumot használja
betegeinek kezelésére, arról szól, hogy
„Mielőtt új anyagot megkísérelne használni terápiás célokra, mindig kipróbálja és
meghatározza hatékonyságát és mellék-

hatásait. Amikor majdnem 60 éves volt, és
általános zavarról, energiahiányról panaszkodott, a fejében nehéz érzés volt és a prosztatája is fájt, szerves germániumot kezdett
szedni. A szerves germánium bevételét követő egy-két nap múlva az alábbiakat tapasztalta meg:
- A nehézség a fejben eltűnt és élénknek
érezte magát.

A vizsgálatok során jelentős fiatalító
hatást figyeltek meg. A jelzett viszketés
az egyetlen mellékhatás, amelyet később
a vizsgálati esetek 2-3%-ában észleltek,
de mindig átmeneti volt.
Ezen eredmények alapján szerves germániumot használt a rákos esetek kezelésére, beleértve a műtét utáni ellátást, arterioszklerózis, agyi apoplexia
(agyvérzés, trombózisok, az agy lágyulása), következményei, éghajlati rendellenességek, szívbajok (angina pectoris),
gyomorfekély, depresszió, epilepszia,
szenilis mentális betegségek, krónikus
reuma és Raynaud-kór. A szerves germánium gyomorfekély kivételével szignifikáns vagy némi hatékonyságot mutatott
szinte minden esetben.
Sok rákos beteg gyógyításának leírását is közlik a klinikák orvosai. De ezek

Látva kisgyermeket és azokat a jeleket, amit lehet, hogy egész
életében magával fog hurcolni, az anyára gondol.
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Azok az emberek, akik nagy adag szerves germániumot vettek be,
vagy akik kis mennyiséget, de hosszú távon fogyasztottak, mind
csillogó szeműek, egészséges arcszínűekké váltak
komplikáltságára való tekintettel a részletes ismertetésre nem térünk ki. Az esetek
általános képe az, hogy valamilyen egyedi panasz kivizsgálása és a rákbetegség
megállapítása után a hagyományos kezelések sorát indítják el. Ez kemoterápiát, fizikoterápiát és/vagy műtétet, valamint további utókezelést igényel. Általában ekkor
vagy ezt követően keresik fel a betegek a
Szerves Germánium Klinikát. Itt megfelelő vizsgálatokat követően megkapják a
kezelési utasításokat, beleértve a szerves
germánium szedésére vonatkozó utasításokat is. Az utasítások betartását rendszeresen ellenőrzik. Az eredmény javulás
vagy minimum szinten tartás, a további
metasztázisok kialakulásának megakadályozása mellett.
Dr. Mieko Okazawa, a Csecsemővédelmi Egyesület Ooka Klinikája, tapasztalata a
szerves germánium használatával kapcsolatban. A gyermekorvos feladata nehéz,
mert látja az „annyira törékeny testet”, miközben nem biztos abban, hogy mi is különbözteti meg a törékenyt a robusztustól.
Gyakran kell szembenéznie orvosok és nőgyógyászok kritikájával, azért, hogy miért
nem tette ezt vagy azt. Ugyanakkor, látva
kisgyermeket és azokat a jeleket, amit
lehet, hogy egész életében magával fog
hurcolni, az anyára gondol. Ebbe a világképbe jön be a szerves germánium, amely
csodálatosan a „csodálatosra” hat.

Ebben a vonatkozásban Dr. Asai kutatási
munkája nem hagy kétséget a hitelességet
illetően!
Azok az emberek, akik nagy adag szerves germániumot vettek be, vagy akik kis
mennyiséget, de hosszú távon fogyasztottak belső szerveik állapotának javítására,
mind csillogó szeműek, egészséges arcszínűekké váltak, és ha öregek voltak, eltűnt
az „öregek szaga”, ami a nem megfelelő

anyagcsere következménye. Az arcokról
a fájdalom jelei eltűntek.
A terápiával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ha az orvos által felírt szerves germánium kevésbé hat, akkor a baj
nagyobb, mint amint az orvos gondolta!
Ezért az előírt adag növelése indokolt. Az
adott szituációt úgy lehet felfogni, hogy
a test pillanatnyi állapotát javító és rontó erők határozzák meg. Ha egy betegség hosszan elhúzódik, akkor gyenge a
javító erők hatása, növelni kell a szerves
germánium adagját. A növelés mértéke
7-10% lehet, és időtartama pedig 14 nap.
De általánosan igaz az, hogy jelentősen
nagyobb dózis gyorsabban fejti ki hatását. A beteg és az orvos kapcsolatában
a csomópont a kölcsönös megértés a
gyógyulni vágyó beteg és a gyógyítani
vágyó orvos között. Számtalan konkrét
gyógyulási esetet hoz fel még Dr. Mieko
Okazawa, de mi haladunk tovább, egy
újabb kényes téma irányába, ami a szenynyezésektől való megóvást jelenti.
Környezetünk legveszélyesebb mérgező anyagai a nehézfémek, higany, kadmium, ólom és a PCB, a poli-bifenil-klorid.
(De a listát sokáig folytathatnánk!) A szerves germániumnak ebben a vonatkozásában is különleges elektrokémiai hatása
van, melynek eredményeképpen képes
a szervezetet megszabadítani ezektől a
veszélyes anyagoktól, csökkentve ezzel
a máj, a tüdő és az agy károsodását. Az
állatkísérletek azt mutatták, hogy egy kis
mennyiségű (0,6 mg) higany klorid intra-

Az ember testét és szellemét törvények szabályozzák, olyan
pontosak, mint a csillagokat irányítók és mégis sokkal rejtélyesebbek
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Lourdes-i látogatása során megfigyelte
a betegeket, akik isszák a „szent vizet”,
vagy fürödnek benne és kijelentik, meggyógyultak. Az biztos, hogy akik lelkileg
motiváltabbak, inkább meggyógyulnak,
és ugyanez a helyzet a szerves germánium kezelések esetében is! S láss csodát,
kimutatták, hogy a Lourdes-i víz a többi
„csodavízhez” képest sokkal több szerves
germániumot tartalmaz. Ugyanez a helyzet a fokhagyma, sok kínai gyógytea esetében is. A csodatevő hatóanyag a szerves
germánium.

Dr. Alexis Carrel igazi tudós volt, de felismerte a tudományon
túlmutató világot.
vénás beadása egy 200 g-os patkányba,
nagyon rövid idő után kalcium lerakódást
okoz a vesékben. A szerves germániummal
kezelt patkányok esetében 10 nap múlva
a mészlerakódás gyakorlatilag eltűnt, de
a sejtek egy része elhalt. Harminc napos
szerves germánium kezelés után azonban
ezeket egészséges sejtek váltották fel. Ilyen
hatékony a szerves germánium.
S még egy érdekes kísérlet: ha a higanyt
szerves germániummal egyidejűleg adták be, akkor a higany toxikus hatása nem
volt kimutatható!
Kedves Olvasó!
Folytathatjuk a felsorolást és változtathatjuk a szakterületeket, de a szerves
germánium pozitív hatása és hatékony
működése nem fog érdemben változni.
Gyógyíthatatlannak hitt betegségek sokaságából lehet felépülni segítségével.
Nem csodaszer, de a szervezet oxigénellátásának növelésével csodákat művel.
Ez ilyen egyszerű! Tovább vizsgálhatnánk
a szakterületeket, példákat hozhatnánk,
egyszerű gyógyulásoktól kezdve a hihetetlennek tűnő gyógyulásokig. Megvizsgálhatnánk hatékonyságát a gyermekeknél, de éppúgy az elménél, a pszichikai
betegségek kezelésénél és a rák kezelésében és a metasztázisok keletkezésének megelőzésében is. Mindenütt meglepő és gyors hatását tudnánk kiemelni,
mellékhatások nélkül. Ártalmatlan, még
nagy dózisok esetében is. Külön ki kell
emelni néhány kényes terület esetében

hatékonyságát, mint például a leukémia,
a tüdő és a prosztata problémák esete.
Ezeken a területeken is csodával határos
gyógyulásokról tudunk beszámolni, gyakorlatilag kortól függetlenül. De a listát
tudnánk folyatni a porccal és a gégerákkal
kapcsolatban is! Végső soron, amikor már
a helyzet reménytelen és a beteg el akar
menni, akkor már segíteni nem nagyon
lehet. Hagyni kell elmenni. De a szerves
germánium ebben az esetben is segíti a
szenvedésmentes, békés elmenetelt. Dr.
Asai véleménye: a szerves germánium
enyhíti a terminális rák okozta fájdalmat!
Kell még néhány szót szólnunk az útról,
ami a tudomány logikai világától az Isten
misztikus világáig terjed. Itt ismét Dr.
Alexis Carrel Nobel díjas sebész munkásságát hívja segítségül Dr. Asai.
Carrel igazi tudós volt, de felismerte a
tudományon túlmutató világot. Carrel jó
barátja, Dr. Lindbergh, orvos és a filozófia
doktora azt mondta róla: „Carrel szelleme
fénysebességgel átkerül a logikai tudomány világából a misztikusba, Isten világába és vissza.” Ezzel kapcsolatban Carrel
pedig azt mondja: „Meg kell szabadulnunk a tudósok csodálatos intelligenciája
által létrehozott univerzumtól. Döbbenetesen állunk az anyagi világ nagy kiterjedése előtt, de ez túl szűk az emberiség
számára. Nem tudom elhinni, hogy ennek
az anyagi világnak a keretei korlátoznak
bennünket. Tudjuk, hogy van egy tágabb
kiterjedésű, amely meghaladja a fizikát.”
Ez a szemlélet vezetett oda, hogy Carrel
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Dr. Carrel „Az ismeretlen ember” című
könyvében azt írja: „Az ember, akit elvarázsolnak az élettelen anyag tudományai
(mint például a fizika és a kémia) figyelemre
méltó fejlődése során, nem vette észre, hogy
az ember testét és szellemét törvények szabályozzák, olyan pontosak, mint a csillagokat irányítók és mégis sokkal rejtélyesebbek;
ráadásul az ember nem tudja, hogy a veszély küszöbén áll, mihelyt megsérti ezeket
a törvényeket.”
Ugyanebben a könyvben azt mondja:
„A szerves germánium olyan anyag, amely
valamilyen módon közvetlenül kapcsolódik az élethez, és ez a felfedezés arra ösztönözte, hogy figyeljen a természet titokzatos
világára, amely az ember bölcsességén túl
van.”
Kedves Olvasó! Ha volt türelmed figyelmesen végigolvasni ezt a cikksorozatot a
szerves germániumról, Dr. Asai tevékenységéről, és figyeltél Dr. Alexis Carrel megjegyzéseire is, akkor egy igazi kincs került
a birtokodba! Külön figyelmedbe ajánlom a szerves germániummal foglalkozó
irodalmon túl, Dr. Carrel „Az ismeretlen
ember” című művét, amely a Révai kiadó
gondozásában 1936-ban jelent meg magyarul.
De ne feledd: „Az egészség olyan kincs,
amit akkor tudunk, hogyha nincs!” Ezért
a bajokat megelőzni kell, mert gyógyítani
sokkal nehezebb! A tudás fontos, de ha a
gyakorlatba nem visszük át a szerves germániummal kapcsolatos ismereteinket
magunkra szabva, akkor ennek a tudásnak sem lesz haszna!

Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Fűben-fában

Támogatás Indiából – Az Ayurvéda hazájából
A Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány több mint
30 éve dolgozik az Ayurvéda prevenciós módszertaná-nak elterjesztésében Magyarországon. Jómagam közel
20 éve foglalkozom az Ayurvédával. Tanítjuk, segítjük az
embereket a naturális egészségmegőrzésre fókuszálni,
prevencióban gondolkodni, tiszta növényi hatóanya-gokkal gyógyulni.
Ez a tudomány egy életen át tanulható. Mi
is folyamatosan képezzük magunkat.
Megható számunkra India segítő szándéka, mellyel a nyugati orvoslást alkalmazó
népeknek India ősi tudásából preventív segítséget küld.
E-mailben kaptunk egy egyszerű összefoglalót, és a kérés az volt, hogy továbbítsuk,
hogy minél több emberhez eljuthasson a
segítség. E praktikákkal erősíteni lehet szervezetünket, hogy jó védőbástyánk legyen és
az esetlegesen behatoló vírust könnyebben,
gyorsabban legyőzhessük!
Mit jelent az AYUSH mozaikszó?
A – ayurveda
Y - yoga
U - unani
S – siddha
H – homeopathia
Az AYUSH Minisztériuma India ősi
gyógyászati ágait összefogva, megőrizve a
tradícionális tudást, felügyeli, irányítja, koordinálja a szakmai csoportok együttes munkáit, segíti további fejlődésüket, és feladatául
tekinti az ősi tudás terjesztését a világban.
Szeretném ajánlásukat továbbítani, egyszerű nyelvezettel, bárki számára hasznosíthatóan:
Az Ayurveda kiterjedt tudásbázisa
- a megelőzésre a táplálkozásra -„Dinacharya”
- a napi rutinok alkalmazására - „Ritucharya”
- szezonális praktikákat alkalmaz az egészséges élet fenntartása érdekében.
- gyógynövények, növényi táplálkozás gyógyító hatásait tanítja.
- Az öntudatosság egyszerűségét tanítja, és a
harmónia megteremtését, testi-lelki-szellemi
szinteken, amelyet mindenki elérhet.
Az immunerősítés és annak fenntartása
az Ayurveda egész területén hangsúlyt kap a
„klasszikus szentírások” alapján.

I. Általános
intézkedések
- Igyon langyos vizet egész nap!
II. Yoga ásanák, Pranayama
(légzőgyakorlatok )
- napi gyakorlása
- és legalább 30 perces meditáció
III. Fűszerek alkalmazása
- mint például Haldi (kurkuma),
- Jeera (kömény),
- Dhaniya (koriander)
- főzéshez Lahsun (fokhagyma)
- Dalchini(Fahéj),
- Kalimirch (fekete bors),
- Shunthi (száraz gyömbér)
- Munakka (mazsola) - naponta egyszer vagy
kétszer
- Jaggery-t (természetes cukor) és /vagy friss
citromlét ízlés szerint.
- Aranytej: Fél teáskanál Haldi (kurkuma) por
150 ml forró tejben - naponta egyszer vagy
kétszer.
IV. Ayurvédikus immunitást elősegítő
ayurvédikus termékek

bent, mozgassa, rágja, majd köpje ki és meleg vízzel öblítse le naponta egyszer vagy
kétszer.
VI. Száraz köhögés / torokfájás alatt
- gőz-inhaláció friss Pudina (menta) levelekkel vagy Ajwain-kel (köménymag) naponta
egyszer. (gőzölés után lakásban kell maradni
minimum 1 órát,de jobb este végezni, utána
lefeküdni )
- mézzel kevert lavang (szegfűszeg) por.
2-3 db őrölt szegfűszeg bevehető naponta
több alkalommal köhögés vagy torokirritáció esetén.
Ezek az intézkedések általában kezelik a normál száraz köhögést és a torokfájást. Azonban akkor érdemes orvoshoz fordulni, ha
ezek a tünetek továbbra is fennállnak!
A fenti ajánlásokat mindenki tudja alkalmazni, egyénileg tudja beilleszteni a mindennapjaiba, ahogy ideje engedi, azonban
együttesen alkalmazva a praktikák erősebb
hatást tudnak eredményezni.
Csizmadia Ágnes

- reggel Chyavanprash 1 teáskanálnyit
- igyon gyógynövényi főzetet (Kadha), amelyet Tulsiból (bazsalikomból) készítenek
- Tulsi kapszula (2x1)
V. Egyszerű ajurvédikus eljárások
- az orrjáratok védelme - vigyünk fel szezám
olajat vagy kókuszdió olajat vagy Ghee-t
mindkét orrnyílásba (Pratimarsh Nasya) reggel és este.
- vegyen be egy evőkanál szezám olajat vagy
kókuszdióolajat a szájába. 2-3 percig tartsa
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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

Egészség

Együtt az idősek egészségéért!
Az elmúlt hetek, napok rengeteg változást hoztak mindannyiunk napi rutinjába. Az egészségügyi helyzet mindenkitől fokozott óvatosságot, fegyelmet kíván, és kiemelt szükség van a felelősségteljes példamutatásra is.

Mi is az a VitaMed?

A VitaMed prémium étrend-kiegészítő
termékcsalád létrehozásakor 16 év élelmiszeripari kutatói tapasztalatát ötvöztük azzal
a meggyőződésünkkel, mely szerint az egészség fenntartásában az egyik legnagyobb segítség a természeti környezet. Így alakítottuk
ki gyógynövény és gyógygomba alapú,
prémium étrend-kiegészítőinket azoknak,
akik gondoskodni szeretnének egészségük
hosszútávú fenntartásáról. Termékeink magas hatóanyag-koncentrációjú, kizárólag
természetes hatóanyag kivonatot tartalmazó készítmények.

Mit jelent ez Önnek?

Azt, hogy abból a hatóanyagból, ami miatt
étrend-kiegészítőt vásárol, lényegesen magasabb mennyiséget kap egy kapszulában.
Mindezekkel együtt a legfontosabb
egészségünk megőrzése. Mi a VitaMednél
ehhez, szervezetünk védekezőképességének támogatásához, immunrendszerünk megerősítéséhez tudunk hozzájárulni prémium étrend-kiegészítőinkkel.

Mit kínálunk a csomagokban?

Gyógynövény és gyógygomba alapú,
természetes hatóanyag tartalmú IMMUNERŐSÍTŐ és IDŐSKORI EGÉSZSÉG
étrend-kiegészítő csomagok a természetből. Most kiemelt 35 % kedvezménnyel!

Mennyi ideig elegendő?

Csomagjainkban a készítményeinket
úgy válogattuk össze, hogy azok hosszú
időn keresztül, akár 3 vagy 4 hónapra
elegendőek legyenek.

Plusz ajándék!

Rendelje meg bármelyik csomagot, és a
gyógynövények és gyógygombák megismerését segítő e-könyveket adunk
ajándékba, segítve hatékony felhasználásukat.

Mindezt mennyiért?

Legnagyobb csomagunk esetében is
kevesebb, mint napi 120 forintért támogathatja immunrendszerét, vagy segítheti családtagjának immun-erősítését. Ez
kevesebb, mint egy átlagos kávé árának
a fele! Megér-e ennyit jelen helyzettől is
függetlenül egészségünk támogatása?
Mi úgy gondoljuk, igen!

Ráadásként…

Válassza bármelyik csomagunkat, és
Herbased gyógyteáinkból 2 db most
kivételes, 30%-os kedvezménnyel lehet
az Öné!
Ajánlataink 2020. május 15-ig, vagy a
készletek erejéig érvényesek.
Az étrend-kiegészítők szedése nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

A VitaMed prémium étrend-kiegészítőket keresse
webáruházunkban!

www.vitamed.life
NutriMed Étrendkiegészítő Zrt.
4026 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
info@vitamed.life
+36 70 881 1443
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Egészség

Immunerősítés

Thym Uvocal Plus kapszula

Az immungyengeség tünetei
Az immunrendszer gyenge működése
sok komoly betegség tünete vagy következménye lehet. Ezek tárgyalása nem
is posztunk, másfelől terjedelmi okok miatt
sem jöhet szóba.
Immungyengeség alatt azt a problematikát tárgyaljuk, amikor valaki banális okok miatt, vagy éppenséggel konkrét eltérést nem
találó orvosi kivizsgálás után az átlagoshoz
viszonyítottan könnyebben megfázik (meghűlés, nátha), könnyen és gyakorta kap el
vírusos vagy bakteriális fertőzéseket.

Alapvető védelmünk
Nap mint nap sok-sok ezer káros baktérium és vírus jut be légzéssel légúti, valamint az evéssel-ivással az emésztőrendszeri nyálkahártyáinkra anélkül, hogy
ezt érzékelnénk. Azt azonban, hogy nem
betegszünk meg minden alkalommal,
immunrendszerünknek köszönhetjük. Ha
valaki mégis a megfázik, esetleg influenzás
lesz, vagy hasmenése jelentkezik, az annak
a jele, hogy az immunrendszere valamilyen
kórokozóval nem tudott megbirkózni.
A megfázás, az influenza és a gyakori,
visszatérő fertőzések ellen immunrendszerünk erősítésével tehetünk a legtöbbet. Az immunrendszer sejtek és szervek
együttese, amely megvédi a szervezetünket
a baktériumok, vírusok, paraziták, támadásaitól és különböző méreganyagok káros
hatásaitól.
Közhelyszerűen ismételgetett igazság,
hogy immunrendszerünk kapacitásának kb.
70%-a a bélhez kötött. Valóban az emésztőrendszer hatalmas felületet jelent, ahol szervezetünk „találkozik” a külvilággal. A bevitt
ételek és italok részecskéi az emésztőrendszeri nyálkahártyáinkon keresztül közvetlenül érintkezésbe lépnek a szervezetünkkel.
Itt a szervezetnek nagyon fontos feladatai
vannak, hiszen az elfogyasztott élelemből
ki kell szelektálnia a számára, léte fenntartásához szükséges anyagokat, ugyanakkor
éber védelemmel is kell rendelkeznie, hogy a
nemkívánatos anyagok, valamint a kórokozók ne juthassanak át a szervezet belsejébe, vagyis maradjanak a nyálkahártyán
„kívül”, ami az emésztőrendszer esetében
a bél üregét jelenti.

Az immunológiai működésekben ez eddig még teljes mértékben fel sem térképezett, de meghatározó szerepe van az emésztőrendszerünkben lakó több száz fajból álló
normál bélflórának. Ennek a flórának a zöme
baktérium, de kis százalékban gombák is
megtalálhatók benne, így nem jelentős csíraszámban a hírhedt Candida albicans is. Bélflóránknak vannak ismert, domináló, meghatározó fajai, mint pl. a Bifidobaktériumok
és a Lactobacillusok.
Emésztőrendszerünk békésen él együtt
ezekkel a lényekkel, sőt. Mondhatni, hogy
nem létezhetnénk egymás nélkül. Szimbiózisban élünk, ami azt jelenti, hogy kölcsönösen egymás előnyére vagyunk. Mi lakhatást
biztosítunk ezen hasznos mikrobák számára,
míg ők sok féle módon válnak a hasznunkra.
A nyálkahártyán olyan módon nyújtanak nekünk mechanikai védelmet, mint ahogyan
egy gyep talaját védi a fű.
A bélhámsejtjeink rendkívül érzékenyek,
ezért létfontosságú maga a mechanikai védelem, de a bélbaktériumok ennél sokszorta többet tudnak. Olyan aktív anyagokat
(lizozimot és egyéb „biológiai fegyvereket”)
termelnek, melyek védelmet jelentenek a
károsító baktériumokkal és a parazitákkal
szemben. Tehát ők maguk igyekeznek távol
tartani az agresszív, károsító, a szervezetünk
számára előnytelen fajokat.
Segítenek lebontani a bélbe jutó és a bélben az emésztési folyamatok során keletkező toxinokat. Részt vállalnak az emésztésből,
és fontos vitaminokkal, valamint a fehérvérsejtjeinket munkára ösztönző anyagokkal
látnak el minket.
Az egészségünk alapja az egészséges
bélflóra, ehhez képest mégis sok támadásnak van kitéve. Néha pont az egészségünk védelme miatt: az antibiotikum
kúrák szerencsére nem mindennaposak,
de valódi csapást jelentenek a nekünk
segítő baktériumok számára. Hatalmas
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A Thym - Uvocal ® Plus, fehérje
hidrolizátum ( thymus peptidek) és
ásványi anyagok (2,3 mg cink és 10
mikrogramm szelén) keverékéből alkották meg, hogy támogassa a szervezet immunrendszerét.

Symbioflor terápia

Ha a bélrendszer nem optimális feladatvégzését tekintve, akkor ez nem
csak az emésztésre, hanem a teljes életvitelre nézve negatívan hat, az immunrendszer legyengül, ami az általános
közérzet romlásában is megmutatkozik.

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
pusztítást végeznek az állományukban. A
rossz hír az, hogy antibiotikumok maradványai jócskán előfordulnak ételeinkben,
de még ivóvizünkben is.
Fogyasszunk tehát prebiotikumokat
vagy immunerősítőket!!!
A probiotikus, vagyis a normál flórát alkotó
baktériumokat tartalmazó ételek is fontosak
a hasznos baktériumok számának emelésében, hogy azok kiszorítsák maguk közül a
károsító mikrobákat, hogy ne jusson élettér
a számunkra haszontalan, vagy éppenséggel
ártani képes baktériumoknak, gombáknak..

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 152. rész
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Influenza
Váradi Tibor

Az influenza cseppfertőzés (például tüszszentés, köhögés stb.) és testi kontaktus (pl.
váladékkal szennyezett kéz) útján terjedő
járványos megbetegedés. A vírusürítő ember
a vírusokat köhögéssel vagy tüsszentéssel
jutatja a levegőbe, ahol nagyon apró, parányi
váladékcseppekben terjednek, így fertőzve
meg a többi embert. Influenzajárvány esetén
érdemes távol maradni a nagy tömegektől
(tömegközlekedés, koncertek, sportesemények stb.). Bárki, aki fertőződik, egy-három
napon belül megbetegedhet, kivéve ha immunrendszerének kielégítő állapota vagy a
korábbi vírusinfluenzán átesettsége miatt
rendelkezik megfelelő védelemmel.
A mai uralkodó nézet szerint a kórokozók jelenléte elsődleges majdnem minden
betegségnél, így azok távoltartásával vagy
elpusztításával elérhető az egészség. Ez a
szemlélet kényelmes, mert kívülre helyezi a
fókuszt, de egyben félelmet és rettegést is
szül. Hiszen, ha ez így lenne, akkor a betegség kiszámíthatatlanul bármikor rátörhet
az emberre, egyfajta kiszolgáltatottságban
tartva őt.
Pasteur kortársa, Antoine Béchamp orvoskémikus azonban kutatásai alapján rámutatott, hogy a betegségek elsődleges okai nem
a kórokozók, hanem szervezetünk egészségi
állapota. Tehát nem a kórokozók a betegségek elsődleges okozói, sokkal inkább következményei, hiszen a helytelen életmód,
a belső egyensúly elvesztése által képesek
a mikroorganizmusok behatolni a szervezetünkbe és ott elszaporodni. Béchamp egyik
kortársa, Claude Bernard is egyértelműen
állította, hogy a betegségek megjelenése a
szervezet állapotán múlik. Sőt magának Pasteurnek is az egyik utolsó gondolata ez volt:
„Csak a táptalaj számít, nem a kórokozó.”
Heveny esetekben lényeges a kórokozó
távoltartása és elpusztítása, de sokkal fontosabb a méregtelenítés, a szervezet testi-lelki
szintű megújítása, ezáltal megszüntethető a

kórokozók szaporodására alkalmas táptalaj. Kiemelt fontosságú az immunrendszer
megfelelő állapotban tartása, hogy képes
legyen hatékonyan megküzdeni a betolakodó vírusokkal.

Tünetek
A vírusinfluenza által okozott tünetek
széles skálával rendelkeznek. Bizonyos esetekben a betegség tünetek nélkül, vagy
csak enyhe tünetekkel jár. Néhány órától
néhány napig tartó lappangó időszakaszt (a
fertőzéstől a betegség kezdetéig) követően
a tünetek hirtelen jelennek meg gyengeség
és erőteljes fáradtság kíséretében, láz (akár
40 ° C is), hidegrázás, fejfájás és súlyos fájó
végtagok. Előfordulhatnak a megfázáshoz
hasonló tünetek is (száraz köhögés, torokégés, émelygés, hányás, étvágytalanság).
Különösen a betegség legelején jelentkező
hirtelen magas lázra kell figyelmet fordítani.

Mit lehet tenni?
Ha a betegség már megjelent, csak segíteni tudjuk a szervezetet, hogy szövődményektől mentesen vészelje át a fertőzést.
Lényeges ilyenkor a pihenés, a fárasztó
tevékenységek kerülése, az ágynyugalom,
elegendő mennyiségű folyadék bevitele
(láz esetén akár 3-4 liter) és a levegő megfelelő páratartalmának biztosítása. Fontos fedezni a vitaminszükségletet is, főleg természetes módon, zöldségek és gyümölcsök
fogyasztásával.
Az immunerősítés módjairól részletesen
írtunk az Immunitás – természetes immunerősítés című kétrészes cikkünkben,
érdemes elolvasni!
A következő otthoni gyógymódokat is
bevethetjük influenza és vírusos megbetegedések esetén:
Vizsgálatok igazolták a bodzabogyó
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(Sambucus Nigra) folyékony kivonatának
influenza A és B vírusok, valamint a légúti
bakteriális kórokozók elleni hatását. A kivonat nagy mértékben enyhíti a tüneteket is.
Enyhén hígítva, 40°C-os hőmérsékletre felmelegítve ajánlott fogyasztani.
A pitypang, azaz a gyermekláncfű
(Taraxacum Officinale) hátráltatja az influenza A vírus szaporodását.
Gyermekláncfűgyökér-teát is készíthetünk: egymaroknyi friss gyermekláncfűgyökérre öntsünk 1 liter forrásban lévő vizet.
Hagyjuk állni a keveréket 10 percig, majd
szűrjük le. Naponta háromszor fogyasszunk
egy-egy csészényit belőle.
A csillagánizs (Illicium Oligandrum) gyökere erős antivirális hatású és a tüneteket is
nagymértékben enyhíti.
A légutak nyálkahártyája hatékony védelmet nyújt a kórokozók ellen. Támogatására az alábbi, saját készítésű keveréket
használhatjuk:
1 teáskanálnyi olívaolaj
2 evőkanál kókuszolaj
1 csepp Ravintsara (madagaszkári kámfor) illóolaj (vírus- és mikrobaölő szer) vagy
1 csepp babérlevél-illóolaj (szintén vírusölő hatású, sikeresen tesztelték a SARS-CoV
kapcsán).
1 csepp eukaliptuszolaj (kiválóan alkalmas a megfázás és az influenza-tünetek
enyhítésére, szinte azonnal tisztítja a légutakat).
Ebből a keverékből naponta többször
kenhetünk az orrnyílás környékére, de a fürdővízhez is adhatunk belőle 10-15 cseppet.

Homeopátia
Az influenza sokféle tünetet produkálhat,
a számos szer közül azt érdemes kiválasztani, ami a leginkább zavaró tünet enyhítésére szolgál. Általános vírusölő hatású a
Vincetoxicum, az Echinacea immunstimu-

Öngyógyítás abc-je
láló. Ha a fej- és szemfájdalom a domináns,
akkor Gelsemium, csontfájdalom esetén
Eupatorium perfoliatum, ízületi fájdalom
esetén pedig a Rhus toxicodendron a megfelelő szer. Ha maró nátha és hasmenés jelentkezik, akkor Arsenicum album ajánlott,
a dühös, orrdugulós páciens számára pedig
a Nux vomica. Valamennyi szerből a D12-es,
C9-es vagy C7-es hígítás a legjobb választás,
melyből naponta 3×5 golyót szükséges elszopogatni.
A tünetek jelentkezésekor 1×5 golyó
Aconitum napellus megállíthatja a betegség kifejlődését. Magas láz enyhítésére
(ha feltétlenül szükséges) a Belladonna az
elsőként választandó szer, ebből 5 golyót 1
dl vízben feloldva, lassan kortyolgatva lehet
fogyasztani.
A Schüssler-sókkal is erősíthetjük az immunrendszert, támogathatjuk a nyálkahártyát. Ha olyan klasszikus tünetek jelennek
meg, mint a köhögés, orrfolyás, fejfájás, testi
fájdalmak, enyhe láz, állandó tüsszentés,
gyengeség és torokfájás, akkor az alábbi
Schüssler-sók alkalmazhatók:
A Ferrum phosphoricum a benne található foszfát révén segíti a behatoló vírusok
elleni küzdelmet. Amint megjelennek az

influenza első tünetei, óránként 1 tablettát
érdemes bevenni. A Kalium chloratum
aktív összetevői révén támogatja a szervezetet a vírusok és a baktériumok elleni küzdelemben. A káliumtartalom segíti a szív
munkáját, jó hatással van a nyálkahártyák
állapotára. Az orr és a légutak nyálkahártyái elsődleges védelmet jelentenek a kórokozók elleni küzdelemben, amit Kalium
sulfuricum szedésével segíthetünk, felgyorsítva a gyógyulási folyamatot. Az influenzavírus egyik legnagyobb kockázata a
betegség krónikussá válása, így a megelőzésre érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni.
Influenza esetén az alábbi Bach-virágesszenciák közül választhatunk:
• Magyal – ha az ingerlékenység és az érzékenység domináns;
• Bohócvirág, napvirág – ha eluralkodik
a pánik és a félelem;
• Vadrepce – levertség, rossz hangulat
esetén;
• Katáng – ha erős szeretetre és vigasztalásra való igény jelentkezik;
• Békaliliom – ha felerősödik a magány,
egyedüllét érzése;
• Nebáncsvirág – türelmetlenség és
nagy fájdalmak esetén.
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Ezekből az esszenciákból készíthető keverék is, amely napi 3×4 csepp formájában
alkalmazható.

Lelki háttér
Az influenza lelki hátterében az élet
dolgaival szembeni érdektelenség és a
lelkesedés hiánya áll, ilyenkor semmi sem
melegítheti, vidíthatja fel az embert. Bezárkózunk és falat húzunk magunk köré zsebkendőkből és gyógyszerekből. Kihúzódunk
a kellemetlen helyzetekből és elhúzódunk a
kellemetlen emberek elől.
A védekezés érdekében a szociális életről
is lemondunk. Kifejeződik benne egyfajta
félelem, befolyásolhatóság és tömeghisztériára való fogékonyság is. A feldolgozáshoz
mindezeket tudatosítsuk, vállaljuk fel, húzódjunk vissza és tudatosan húzzunk határt.
Lélegezzünk fel, és védekezzünk határozottan! Maradjunk mozgásban, és tisztázzuk a
megrögzült problémákat! Az alábbi megerősítés is segítheti a gyógyulást: „A közhiedelmek és a merev konvenciók távol állnak
tőlem. A magam útját járom.”
Váradi Tibor és
a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Fűben-fában
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Fűben-fában

41

Ajánló
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Életmód

Fájdalommentes mozgás
Az osteoarthritis egy degeneratív ízületi betegség, amely világszer-te több millió embert érint. A betegség kialakulása általában fo-kozatos, akár több éven keresztül történik. Az elején porc szinten
olyan változások következnek be, amely során elveszíti szilárdsá-gát és rugalmasságát. A porcon repedések keletkeznek és elkezd
vékonyodni. Fokozatosan jelentkeznek a problémák, úgy mint a
fájdalom, főleg akkor, ha terhelésnek van kitéve és ízületi merev-ség jelentkezik, különösen hosszú pihenés után.
Ha a porc nem súlyosan sérült, akkor csak
két „kezelési” lehetőség áll fenn. Ezek vagy
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő
hatású gyógyszerek, ún. SYRADOA vagy tünetileg lassan ható anyagok, ún. SYSADOA.
A legsúlyosabb stádiumban az egyetlen hatékony megoldás ízületpótlás.
A SYRADOA gyors hatású hatóanyag, beleértve a fájdalomcsillapítókat (analgetikum),
nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszereket (NSAID), enyhe opioidokat,
transzdermális terápiát és szteroid gyulladáscsökkentőket. Előnyük a legtöbb esetben a gyors fájdalomcsillapítás, de csak
rövid távú (ezek több órán keresztül is hatnak). Túl nagy mennyiség és hosszan tartó
használata azonban jelentős mellékhatások
kockázatával jár. Megterhelik az emésztőrendszert, mint pl. hasnyálmirigy-gyulladás,
a máj szteatózis, befolyásolja az idegrendszert - fejfájás, fáradtság, álmatlanság, anorexia, depresszió, proteinuriát okozhat, káros
hatással lehet a szív- és érrendszerre, a bőrre
ekcéma formájában, pigmentekre,...
A SYSADOA lassan ható anyagok, beleértve a glükozamin-szulfátot, a kondroitinszulfátot, a hialuronsavat. Rendszeres
alkalmazásuk révén az NSAID-okkal összehasonlításban szemben, csökkenthetik az
ízületek fájdalmát és gyulladását (de a hatás
később kezdődik), ezáltal csökkentheti a
NSAID-ok és fájdalomcsillapítók fogyasztását, és így korlátozzák azok mellékhatásait.
A glükozamin-szulfát az ízületi porc
és az ízületi folyadék fiziológiai összetevője, serkenti a kondrociták (porcsejtek) és
antikatabolikus hatást mutat (a porc lebomlása ellen).
A kondroitin-szulfát részt vesz a
kondrociták szabályozásában, növeli a
proteoglikánok és a kollagén termelését, gátolja a degeneratív enzimeket.
A hialuronsav normalizálja a szinoviális
folyadék tulajdonságait, ami segít az ízületi

porc degenerációjának
megakadályozásában és
helyreállítja viszkózuselasztikus tulajdonságait.
Ezen kívül nagyon
fontos komponensek az
ízületi regenerációjában
a II. típusú kollagén és
az MSM (metil-szulfonilmetán), amely szerves
kénvegyület, amely jelen
van minden élő organiz-musban.
A közelmúltban for-radalmi komplex ész-terezett zsírsavakat sikerült kifejleszteni,
amely tartalmazza a cetylated (észterezett) származék keverékét, mirisztinsav,
mirisztoleinsav, palmitoleinsav, palmitinsav, stb. A sejtmembránok szintjén működnek. Ezeket az anyagokat laboratóriumilag
úgy tervezték, hogy maximális hatékonyságot biztosítsanak az ízületek és a környező szövetek mozgásában és állapotában,
amelyek ezután részt vesznek a sérült ízület
táplálásában. Az érintett ízületek „kenése”
mellett ez a forradalmi komplex segíti a sejtmembránok regenerálódását is. Az egészséges membrán képes „megvédeni” a gyulladásos immunfaktorokat és megállítani a
gyulladásos folyamat. A célszövet pl. duzzadt
térdízület, feszített inak vagy izomfájdalom. A
hatás néhány napon belül látható, megoldja
a gyulladást és kenést, és ami a legfontosabb:
mindezt mellékhatások nélkül.
Ing. Alena Agoštonová Mydlová
táplálkozási szaktanácsadó

Barny´s Inovo 6

A Barny´s Inovo 6 termék kombinált növényi és állati eredetű étrend-kiegészítő, mely
hat magas minőségű összetevőt tartalmaz
- glükozamin-szulfátot, kondroitin-szulfátot,
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MSM-t, II. típusú kollagént, hialuronsavat és
C-vitamint.
A termék kutatása és fejlesztése során
olyan anyagok vizsgálatából származó információkat használtak fel, amelyek természetes állapotukban az ízületekben, kötőszövetekben vagy porcokban is fellelhetők.

Barny´s Kenguru™

A Barny´s Kenguru™ termék kombinált
állati eredetű hatóanyagokat és vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő, mely 3 fajta kollagént, glükozamint és kondroitin- szulfátot,
hialuronsavat és C-vitamint tartalmaz.
A porc olyan támasztószövet, mely
kondrocitákból (a porc saját sejtjeiből), kollagén és elasztikus rostokból (ezek képezik a
porc struktúráját) és amorf sejtközi állományból (proteoglokánokból) áll.

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

Zöld megoldások

Tálalj természetesen!
A Rawsy kókusztálai valódi kókuszdiók héjából
készültek, amelyek máskülönben hulladékként
végezték volna. Ideálisak hideg és szobahőmérsékletű ételek tálalásához, de dekorációs elemként is megállják a helyüket. Egy kis odafigyeléssel évekig használhatók:
• A tálakat nem szabad a mosogatógépbe tenni! Tisztításuk langyos, mosogatószeres vízzel lehetséges.
• A tálakat nem szabad beáztatni! Az étel elfogyasztása után a
lehető leghamarabb el kell mosogatni a tálakat.
• A tálakat nem érheti extrém hőhatás, és azokat nem szabad
hűtőbe, fagyasztóba, mikróba vagy sütőbe tenni.
• A tálakba nem szabad meleg ételt tenni, mert az a tál megrepedéséhez vezethet.

Receptötlet:
Banánfagyi
1. Hámozzunk meg és daraboljunk fel 3 banánt.
2. Helyezzük a feldarabolt banánt a fagyasztóba legalább 8
órára.
3. A fagyasztott banánt kb. 100 g erdei gyümölccsel helyezzük
az aprítóba.
4. Ha nehezen megy az aprító, adjunk a gyümölcsökhöz kb. fél
deci növényi tejet.
5. Addig működtessük az aprítót, amíg krémes állagot nem
kapunk.
Természetesen a banánfagyit számtalan módon ízesíthetjük,
tehetünk bele például mogyoróvajat és kakaóport is.
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Zöld megoldások

Hogyan használjuk a vegyszermentes
Ecoegg Mosótojást?
Aki igazán tudatosan vezeti a háztartását, az a kiadásokra is odafigyel. Nagyon sok előnnyel jár a gazdaságos kiszereléseket vásárolni. Mosótojásból választhatunk akár 1-3 évre elegendő mennyiségű mosószert,
melyet online webáruházakon keresztül is gyorsan
beszerezhetünk

Röviden a Mosótojásról:

A Mosótojás napjaink egyik legtrendibb vegyszermentes mosószere, mely gazdaságos kiszerelésben kapható, ezért egy mosás
akár kevesebb mint 14Ft-ba kerülhet (kiszereléstől függően).
A Mosótojás újrahasznosított anyagból készül, a benne levő
fehér golyócskák főleg kókuszdió származékot, mosószódát,
mészkövet, szódabikarbónát tartalmaznak, melyek a szürke kerámia golyócskák (turmalin) együttes hatásával fejtik ki tisztító
hatásukat.
A Magyarhoni Földtani Társulat 2015-ben indította el „Az év
ásványa” és „Az év ősmaradványa” programot, melynek célja a
földtudományok két pillérének, az ásványoknak és az ősmaradványoknak a népszerűsítése, valamint az ismeretterjesztés.” Az év
ásványa 2020 címet a TURMALIN nyerte el. (forrás: wikikpedia)
Ha Mosótojással mosunk, öblítő használata nem szükséges,
de megengedett. A ruhák öblítő használata nélkül is puhák maradnak. Éppen ezért sokan mindössze mosóparfümöt használnak, mellyel a ruhák kellemes illatúak lesznek. A Mosótojásban
levő golyócskák vízlágyító hatása miatt nincs szükség vízlágyító
szerek vagy egyéb adalékok hozzáadásához.
A Mosótojás vegyszermentességének köszönhetően érzékeny bőrűek is kiválóan használhatják beleértve a babaruhák
mosását is. Hideg vizes mosástól 60oC -ig moshatunk vele, színes
és fehér ruhákat egyaránt.
Fontos tudnivaló, hogy a napi mosás végeztével a Mosótojást
száraz helyre kell tenni, hogy a benne levő golyócskák ki tudjanak száradni.

Hogyan helyezzük bele a golyócskákat
a Mosótojásba

Először nyissuk szét a Mosótojást úgy, hogy benyomjuk a kis
fehér gombocskát az oldalán és elfordítjuk ellentétes irányba az
alsó és felső részét. A nagyobbik részébe öntsünk két csomag
fehér és egy csomag szürke (turmalin) golyócskát, majd zárjuk
vissza a tetejét.

Használat

A ruhákat helyezzük a mosógépbe, úgy, hogy figyelembe
vesszük a ruhák címkéjén levő, mosására vonatkozó jeleket.
Nem javasoljuk kézi mosású ruhák ecoegg Mosótojással való

45

gépi mosását. A színes és fehér ruhákat mossuk külön.
Az ecoegg Mosótojás jól elbánik a mindennapi szennyeződésekkel, ugyanúgy, mint a hagyományos mosószerek, de a
makacsabb foltokkal szemben szükség lehet folttisztító használatára. Az erősen szennyezett ruhák előkezelése történhet ecoegg
folttisztító krémmel vagy spray-vel, vagy más természetes alapú folttisztítóval. A folttisztító használata nem befolyásolja az
ecoegg Mosótojás hatékonyságát.
A mosógépbe helyezett ruhák tetejére tegyük rá az ecoegg
Mosótojást és indítsuk el a mosóprogramot a megszokott módon
(max 600C). Arra figyeljünk nagyon, hogy ne tömjük teli a mosógépet ruhával (ez nem azt jelenti, hogy fél adagot kell betenni
a gépbe!), mert kell a Mosótojásnak hely, hogy jól körbe tudjon
forogni. Ez azt is jelenti, hogy csökkentett vízmennyiséget sem
javasolt használni.
A mosás végeztével, ha a ruhákat áthelyezzük szárítógépbe,
vagy a mosógépünk szárítógéppel egybeépített, akkor figyeljünk
arra, hogy a Mosótojás ne kerüljön át a szárítógépbe, illetve ne
maradjon a mosógépben a szárítás ideje alatt, mert a mosógolyócskák hatékonyságát és élettartamát rendkívüli mértékben
lerövidíti.
A Mosótojás használata rendkívül egyszerű. Sokan visszajelezték már, hogy a férjük is örömmel teszi be a mosást, mióta elkezdték a Mosótojást használni, mert nem kell méregetni, lötyögtetni,
csak behelyezni a Mosótojást a ruhák mellé.
A Mosótojás rendkívül kis helyet foglal el és sok pénzt takarít meg a családnak. A folyamatos akciókat keresd
az EcoHáztartásnál.

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

Mit mikor végezzünk a BIOkertben?
Ahány növényfaj, annyiféle igény, és a kertésznek ezeket kell kiszolgálnia. Hőigény, vízigény, fényigény és tenyészidő (vagyis vetéstől betakarításig szükséges idő) szempontjából igencsak vegyes a társaság, ezért nagyon fontos,
hogy mindent a megfelelő időben végezzünk el.
rított, reggel eltávolított vödör, doboz, stb.. A
vetőmagos zacskókon tájékoztatnak minket
arról, hogy mikor érdemes az adott fajtát vetni, illetve kiültetni, ezt célszerű többé-kevésbé, a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva betartani.

Hőigény, fényigény, csírázási
hőmérséklet

Kerti növényeink a Föld messze eső vidékeiről származnak, ezért vannak köztük hidegtűrők, sőt -kedvelők, és olyanok is, amik
csak melegben csíráznak és növekednek.

Néhány példa:

Minden kert más

Magyarországon belül is két-három hét
eltolódás lehet a növények fejlődésében
a déli és az északi területek között, amit a
domborzat is módosíthat. A növény fejlődése szempontjából a talaj hőmérséklete
meghatározó, ez pedig nemcsak a levegő
hőmérsékletétől, hanem a talaj típusától is
függ. A homoktalajok szemcséi között több
a levegő, ezért ezek gyorsan felmelegszenek,
míg a nehéz, több vizet megkötő agyagosabb talajok lassabban reagálnak a levegő
hőmérsékletének változására.

Minden év más

Április kiszámíthatatlan hónap, hozhat
nyárias meleget, de fagyot és havat is. A
helybevetést a talaj hőmérsékletéhez és
víztartalmához kell igazítanunk. A palánták
kiültetési időpontját is a várható időjárásnak
megfelelően tudjuk időzíteni, és ez bizony
hordoz némi kockázatot. Ha túl korán kerül
a helyére a paprika, paradicsom, tök, uborka,
akkor elfagyhat, valamivel jobb esetben, ha
nincs fagy, csak hűvös, vontatottan fejlődik.
Ha azonban túl későn kerül a helyére, akkor
lehet, hogy a tápanyag és a fény hiánya miatt már kevesebb az életereje. Kisebb fagyok
esetén jó megoldás lehet a fátyolfólia, illetve
ha csak pár palántáról van szó, az este rábo-

bab: 20-30oC, borsó: 5-25oC, cékla: 10 -30oC
hagyma (vörös és lila): 10-35oC, káposzta:
5-25oC, paprika: 20-35oC, paradicsom: 1530oC, saláta: 5-25oC, sárgarépa: 10-30oC, tök,
dinnye, uborka: 20-35oC.
Egyes zöldségfélék csak tavasszal és ősszel
termeszthetők, nyáron nem, mert a meleg és
hosszú nappalos időszakban magszárat hoznak, virágoznak, fogyasztott részeik értéktelenné válnak. Szerencsére a hónaposretek, a
saláta és a spenót rövid tenyészidejű, tavaszszal és esetleg ősszel érdemes őket vetni. A
spenótnak, salátának, borsónak van áttelelő
változata, amelyet ősszel elvetünk és tavaszszal nagyon korán szedhetünk.

Vetési naptár

Erről ez év januárjában írtunk bővebben.
Lényege, hogy a növényeket négy csoportra
osztja aszerint, hogy termésükért, levelükért,
gyökerükért vagy virágukért termesztjük
őket. Bolygóállások alapján ad javaslatot,
hogy az egyes csoportokat mikor érdemes
vetni, gondozni és betakarítani.

Biokerti kalendárium

Olvasóink figyelmébe ajánljuk ingyenesen
letölthető kiadványunkat, a Biokerti kalendáriumot. Ezt azért állítottuk össze, hogy a
kevésbé gyakorlott biokertészkedőknek segítsünk a kerti munkák ütemezésében.

Mikor ültessünk fákat, bokrokat

Szabadgyökerűek ültetésének két feltétele van: a növény legyen nyugalmi állapotban
és a talaj ne legyen átfagyva. (Nem gond,
ha csak deres.) Konténeres növény ültetésekor csak ez utóbbi feltételt kell figyelembe
vennünk, de meleg időszakban figyeljünk a
megfelelő vízellátásra, mert idő kell, hogy a
csemete szétküldje gyökereit a talajban.

Folyamatos feladatok egy
BIOkertben

Egy biokert növényvédelmét a megelőzésre alapozzuk, ezért fontos, hogy kertünket
rendszeresen járjuk végig, figyeljünk a kártevők és kórokozók megjelenésére. Távolítsuk
el a fertőzött növényi részeket, például moníliás gyümölcsöket és múmiákat, lisztharmattól letorzult hajtásvégeket, a paradicsom
gombabetegségekkel fertőzött leveleit.
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Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
www.biokultura.org

Kertészkedjünk!

Konyhakertgondozás vegyszermentesen
Egyre inkább előtérbe kerül az élet
minden területén a preventív gondolkodás, és nincs ez máshogy a
növénytermesztésben sem. Köztudott, hogy a nagyüzemi zöldség- és
gyümölcstermesztés szinte minden
esetben műtrágyák és vegyszerek
alkalmazásával valósul meg. Épp
ezért a zöldségeseknél kapható hibátlan termények többsége maga
a vegyszerben fürdő laboratóriumi
csoda, ami még csak termőföldet
sem látott soha.
Ha az egészsége védelmében részben
vagy egészen maga szeretné megtermelni a zöldségeket, jó, ha tudja: lehet azt
vegyszerek nélkül is csinálni!
Valószínűleg elsőre nem lesz olyan szép,
mint a zöldségesnél látott, de garantáltan
ízletesebb és biztosan vegyszermentes
lesz a saját termés!
Lehet, hogy a kertészkedés dolgos feladat, de nagyon kényelmessé teszi az életet: hiszen csak ki kell szaladnia a kertbe
néhány ízletes levesbe valóért, salátáért.
A testre és lélekre gyakorolt egyéb áldásos hatásairól már szót sem ejtve!
Noha a napsütés csábító, hogy azonnal
belevesse magát, a tavaszi munkálatok
nem a veteményezéssel kezdődnek.

Az első lépés:
a tápanyag biztosítása

Ha szeretné, hogy a zöldség és a gyümölcs
jó ízű és ásványi anyagokban gazdag legyen:
szerves trágyát
kell biztosítani
nekik. A műtrágyától csak szép
a termés, de nem
finom.
A leggyorsabban ható szerves
trágyák egyike az
Italpollina csirketrágya (gyom
és patogénmentes), ami nagyon
jó
szolgálatot

tesz a konyhakertben.
Gyorsan feltáródik és azonnal felhasználható tápanyagokkal szolgál a kultúrnövények számára.
Az a legjobb, ha az egész kiskertbe be
van forgatva előre (egy zsák 200 nm-re
elég), de takarékosabb, ha csak a palánta
vagy sor alá szórjuk veteményezéskor.
Az Italpollina csirketrágya nem éget, de
azért érdemes egy kicsit elkeverni a földdel, például a tavaszi talajátforgatás során.
Egy hónap múlva ismétlésként kapáljuk be a kertbe, magaságyba, vagy keverjünk a ládába, cserépbe a növény mellé
ismét egy adag szerves tápanyagot. Vagy
ha úgy kényelmesebb: vízben feloldva folyékony tápanyagként is kilocsolható.

A második lépés:
a növények védelme

Amikor a növények kikeltek és szárba
szökkentek Esstence Bug Stoppal kell
őket meglocsolni, hogy a talajban élő
fonálférgeket is (nem láthatók szabad
szemmel)eltakarítsuk a gyökérzónából.
A levelét látjuk a növénynek, hogy sárga, rágott, pettyes, de a gyökerét nem,
hogy milyen gubacsokkal van tele. Csak
a gyökértermelésnél (sárgarépa, zeller,
petrezselyem) derül ki, mennyire erős károsítóval állunk szemben (mint pl. fonálféreg, hagymalégy, káposztalégy nyűve,
gyökérlégy, stb.).
A fonálférgek közül több világszerte el
van terjedve a talajokban. Ezek a kártevők
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évekig is elélnek a földben, folyamatosan
károsítva a kultúrnövényeket. Csak az a
kérdés, hogy az Ön kertjében mennyien
vannak.
Ellenük az egyik legjobb vegyszermentes megoldás az Esstence Bug Stop. A gilisztahumusz kivonatot tartalmazó bio növénykondicionáló segít
helyreállítani a talajélet
egyensúlyát a konyhakertben is, visszaszorítva a fonálférgeket és
egyéb kártevőket.
Ha
folyamatosan
gondoskodik a növények szerves anyagokkal való táplálásáról és
a kártevők elleni bio
védelemről, szezonról
szezonra szebbek lesznek a termények. Észre
fogja venni, hogy egyre kevesebb munkával
egyre szebb és egészségesebb terményeket
szüretelhet majd a kertjéből.
Vegyszermentes, ízletes zöldségeket és
gyümölcsöket kívánok:
Molnár Gábor Éva, kertészmérnök

kertfuvesites.hu

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

2020. május 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2020/2. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
bocsánat asszonyom, de csak a kötelességem teljesítem.
A beküldők közül
Antosné Táborfi Zsuzsa (Hatvan)
Török Zoltán ( Mindszent)
Tóth Sándorné (Debrecen)
féléves előfizetést nyert.
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