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Aktuális

Háborítatlan területeket hoznak létre
a Hortobágyon

A tobzoska a kiemelt védelmet
kapott Kínában

Hazánkban elsőként a Hortobágyi Nemzeti Parkban jön létre a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő
övezeti rendszer, amely biztosítja, hogy a világhírű
erdős puszta egy része valóban érintetlen természeti
tájjá alakulhasson.

A legnagyobb védettséget élvező fajok közé került
a múlt héten a tobzoska Kínában, egyúttal kihúzták
az állat nevét a hagyományos kínai orvoslás gyógymódjai közül. Az emlős húsa és pikkelyei miatt lett
az orvvadászok célpontja.

A Hortobágyi Nemzeti
Parkban ún.
övezet rendszer jön létre,
ami meghatározza, hogy a
védett terület
egyes részein
milyen típusú
tájhasználatra
van lehetőség.
A nemzetközi
szaknyelvben
„magterületnek” is nevezett természeti övezetben alapvető cél a
háborítatlanság biztosítása, a lehető legkevesebb emberi beavatkozás mellett.
A WWF Magyarország 2012-ben indított kampányt a DunaIpoly Nemzeti Park területén található Csarna-völgybe tervezett
fakitermelés ellen. A civil szervezet ekkor hívta fel a figyelmet
arra, hogy Magyarországon hiába hoztunk létre nemzeti parkokat a hetvenes évektől kezdve, a valóban érintetlen területek egyelőre hiányoznak. A fakitermelés, legeltetés, szántóföldi művelés,
bár kisebb-nagyobb korlátozásokkal, de töretlenül megmaradt a
védett területek határain belül is. A ritka és veszélyeztetett fajok
- például a hiúz, a fekete gólya vagy a réti sas - túlélése szempontjából ugyanakkor nagy szükség lenne a háborítatlan élőhelyekre.
„Nagyra értékeljük az Agrárminisztérium erőfeszítéseit, melynek
eredményeképpen létrejöhetett hazánkban az első olyan nemzeti
park, ami megfelel a nemzetközi szakmai kritériumoknak. A szikes puszták és mocsarak mellett az újszentmargitai Tilos-erdő is
a természeti övezet részévé vált, így elmondható, hogy elsőként a
honfoglaláskori erdőssztyepp táj egy ikonikus darabját adjuk vis�sza a természetnek - úgy, ahogy elődeink láthatták. A mintegy hat
Tihanyi-félszigetnyi háborítatlan területen hagyományos tájhasználat - például legeltetés vagy fakitermelés - nem lesz, de a természetkedvelő turisták a szabályok betartása mellett továbbra is látogathatják” - mondta Gálhidy László, a WWF Magyarország Erdő
programjának vezetője.
„Reméljük, hogy a Hortobágyon megkezdődött előrelépés hamarosan folytatódik a többi nemzeti parkunkban, és hasonló övezetek
jönnek létre a Bükk-fennsíkon, Gemencen, az Őrségben és a Kis-Balatonnál. Nagyon várjuk, hogy hazánk legnagyobb érintetlen erdőterülete, „kárpáti vadonja”, a Csarna-völgy ugyancsak véglegesen
mentesüljön a fakitermeléstől, az ökoturizmus számára is egyedi,
vonzó terepet kínálva” - tette hozzá a szakember.
-MTI-

Az illegális vadászat miatt a tobzoska mind a nyolc faja a kihalás
szélére került.
Az állatvédelmi szervezetek üdvözölték a kínai döntést. Paul
Thomson, a Mentsük meg a tobzoskát! mozgalom szóvivője szerint
fordulópontot jelenthet az átsorolás a faj fennmaradása szempontjából.
Mint hozzáfűzte: remélik, hogy miután többé nem használható
fel a hagyományos gyógyításban, Kína következő lépésként olyan
szabályozást is elfogad majd, amely megváltoztatja a fogyasztói szokásokat.
Katheryn Wise, a World Animal Protection állatvédő csoport szóvivője szintén „nagyszerű hírként” értékelte, hogy Kínában a legveszélyeztetettebb állatok csoportjába sorolták a tobzoskát.
A tobzoskát pikkelyes páncélja védi a ragadozóktól. A pikkelyeket
azonban mindeddig a kínai hagyományos gyógyításban használták,
az állat húsát pedig különlegességként árulták.
A koronavírusjárvány kitörése
után az ázsiai
országban megtiltották a vadhús fogyasztását,
a gyógyításhoz
használt vadtermékekre vagy a
szőrmék forgalmazására azonban nem vonatkozott a tiltás.
A tobzoskák azért kerültek a reflektorfénybe, mivel kiderült, hogy
a Covid-19 betegséget okozó új koronavírushoz hasonló törzseket
hordoznak. A tudósok vizsgálják, hogy a tobzoskáknak volt-e szerepe abban, hogy a vírus állatokról emberre terjedt át, de egyelőre
nem született egyértelmű eredmény ezekben a kutatásokban.
-MTI-
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Jelentősen nőtt a napelemek által
termelt áram tavaly

A betolakodó fajok fenyegetést
jelentenek a védett területekre

A napelemek által termelt villamos energia kiugró
mértékben nőtt tavaly Magyarországon, csaknem
124 százalékkal haladta meg az előző évit a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
2019-es előzetes energiastatisztikai adatai szerint.

A Kínai Tudományos Akadémia és a University
College London (UCL) kutatói 894 olyan szárazföldi
állatfajt - köztük emlősöket, madarakat, hüllőket
és gerincteleneket - vizsgáltak, amelyeknek ismert
invazív populációik vannak valahol a világban.

A tavalyi primer
belföldi felhasználás 2018-hoz képest gyakorlatilag
nem változott, az
egyes energiatermékek esetében
azonban
eltérő
változások voltak.
A szén, az éghető
megújuló energiaforrások és a villamos energia nettó import felhasználása csökkent, míg a földgáz,
valamint a nem éghető megújuló energiaforrások és a nukleáris
energia felhasználása nőtt.
Az előzetes adatok szerint az elsődleges energiahordozók termelése 2019-ben tovább csökkent, ezen belül a széntermelés
csaknem 13 százalékkal, a földgáztermelés 10 százalékkal esett
vissza.
A primer belföldi felhasználás forrásának jelentős részét a kőolajés földgáz-behozatal biztosította. A nettó import összesen 20 százalékkal emelkedett, döntően a földgáz megnövekedett behozatala miatt. Az energiahivatal tájékoztatása szerint a földgázbehozatal
jelentős része azonban készletnövelési, tárolási célt szolgált, az
előzetes adatok szerint 2019-ben a primer belföldi földgáz-felhasználás csak enyhén, 1,8 százalékkal nőtt 2018-hoz képest. A földgáz
tavalyi zárókészlete történelmi rekordszinten volt.
Az üzemanyagok belföldi forgalma az utóbbi évek folyamatos
növekedését követően tovább emelkedett, az előzetes adatok
alapján 2019-ben 2,8 százalékkal haladta meg az előző évit.
Az elsődleges megújuló energiahordozók közül a napenergia
felhasználása több mint kétszeresére, a bioüzemanyagok termelése pedig 6 százalékkal nőtt. A szilárd biomassza-termelés és -felhasználás csökkenése tovább folytatódott, a visszaesés mértéke
3, illetve 4 százalékot tett ki.
A bruttó villamosenergia-termelés mennyisége 6 százalékkal
emelkedett tavaly az előző évhez képest. A nukleáris és fosszilis
alapú energiatermelés nőtt, a biogáz alapú termelés csökkent. A
fosszilis alapú villamosenergia-termelésen belül a szén és széntermék, elsősorban lignit alapú termelés csökkent 13,5 százalékkal, a földgáz alapú termelés nőtt 18,5 százalékkal.
A bruttó végső villamosenergia-fogyasztáson belül a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részaránya 1,4
százalékpontos emelkedéssel 9,7 százalékra emelkedett, miután
a megújuló alapú termelés nagyobb mértékben nőtt, mint a bruttó fogyasztás.
A hőszolgáltatásra előállított hő az előzetes adatok alapján
csaknem 2 százalékkal kevesebb volt, mint 2018-ban.
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A szakemberek világszerte csaknem 200 ezer védett területen
nézték meg, hogy a vizsgált fajok megtalálhatóak-e azok területén vagy határaik közelében .
A területek kevesebb mint 10 százaléka ad otthont jelenleg
bármelyik vizsgált betolakodó fajnak, ami azt sugallja, hogy a védett területek általában véve hatékonyan védekeznek az idegen
fajok ellen.

Ennek ellenére azonban csaknem az összes vizsgált területre
fenyegetést jelenthet az invázió, ugyanis 99 százalékuk esetében
a határaik 100 kilométeres körzetében már megtelepedett egy
betolakodó faj, 89 százalékuknál pedig már a határaik 10 kilométeres körzetében találni egy-egy invazív populációt.
„Ezek az állatok megölhetik vagy versenyre kényszeríthetik az őshonos fajokat, elpusztíthatják természetes élőhelyüket” - mondta
Tim Blackburn, a UCL professzora.
Hozzátette: az idegen fajok inváziója egyike azon öt legfőbb
közvetlen tényezőnek, amely a biológiai sokféleség hanyatlásáért felelős világszerte, és a betolakodó fajok egyre gyorsabb
ütemben szállnak meg új területeket.
A kutatók azt is megállapították, hogy a védett területek több
mint 95 százaléka alkalmas környezetet biztosít ahhoz, hogy a
vizsgált betolakodó fajok közül legalább néhány megvethesse a
lábát.
A szakemberek szerint azok a védett területek adnak otthont
nagyobb számú idegen fajnak, amelyek jobban ki vannak téve az
emberi hatásoknak, például a közlekedés vagy a határaik közelében lévő nagy kiterjedésű települések miatt.
-MTI-

Fűben-fában

Tudj meg többet az illóolajok gyógyító hatásáról!
Ma a Ravintsara (Madagaszkári
kámforfa) latin neve: cinnamonum
camphora illóolaj hatását vizsgáljuk meg közelebbről!

Ez az illóolaj az egyik legjobb vírusölő,
mikrobaölő és immunerősítő. Nem hagyhatjuk ki a házipatikánkból. Szabaddá teszi a légzést és kitágítja a tudatot.
A kámforfa eredeti hazája Japán, de már
egész Kelet- és Délkelet-Ázsiában ültetik.
Európába az arabok közvetítésével jutott
el. Betelepítették több trópusi, illetve
szubtrópusi éghajlatú szigetre is, egyebek
közt Madeirára.

Megjelenése

Eredeti élőhelyén akár 30 méter magasra is megnövő fa. Aromás illatú levelei 10
cm-nél rövidebbek, a hegyük hosszú. Kellemes illatú, sárgás virágai aprók, jelentéktelen külsőjűek.
Örökzöld. Hosszú életű; nem ritkák a
többszáz éves példányok. Januártól áprilisig virágzik.

Felhasználása

Kínában kedvelt bútorfa. Leginkább
azért kedvelik, mert a rovarok szinte egyáltalán nem károsítják. Főképpen selyem
és egyéb ruhaanyagok, a hagyományos
patikákban pedig a gyógykészítmények
tárolására használják.

Ravintsara alkalmazása
illóolajként

• Az egyik leghatékonyabb megoldás
légtér fertőtlenítéséhez, illetve idegrendszeri, lelki hatás eléréséhez, ha Diffúzorba
téve porlasztjuk a levegőbe az illóolajat.
Így alkalmazva egy 25 m2-es helyiségbe
8-10 csepp illóolaj elegendő alkalmanként;
• Alkalmazható növényi olajban oldva
arckezeléshez, bőrproblémákra, vagy tisztán pattanások ecseteléséhez
alkalmazható krémbe, samponba, hajpakolásba keverve.

Tipp

Használat előtt végezz bőrtesztet, mert
egyéni érzékenység bárkinél előfordulhat.
Ehhez egy csepp illóolajat cseppents a
könyökhajlatodba, majd várj 1 órát. Ha kipirosodást, viszketést, égő érzést tapasztalsz, akkor a bekent bőrfelületet bőséges
növényi olajjal töröld át és a továbbiakban ne használd bőrön az allergiát okozó
illóolajat, keveréket.

Egészség

• erőteljes vírusölő és mikrobaölő
• immunerősítő
• nyákoldó, köptető
• feloldja a blokkokat
• fertőtlenítő

Bőr
Psziché

• erőteljes energetizáló
• idegrendszer tonizáló
• segít a relaxálásban

előzése: influenza, vírusos légúti fertőzés,
• bronchitis, megfázás
• herpesz
• mononucleosis
• vírusos bőrfertőzés
• idegi kimerültség, depresszió, szorongás
• általános gyengeség, kimerültség
• súlyos immunhiány.

Figyelmeztetés!

Görcsös köhögés, asztma – vagy arra
való hajlam esetén nem ajánlott.

Termék tulajdonságok

Kinyerési mód: vízgőzdesztilláció
Mely részből: levelek
Főbb molekula összetétel: Terpén oxidok: 1.8 cineol 57.69%
Monoterpének: sabinén 15.3%, alfapinén 4.88%, béta-pinén 3.38%
Monoterpén alkoholok: alfa-terpineol
7.51%
További alkalmazási tanácsokért
keressen az alábbi elérhetőségeken!

Ajánlott

• betegség megelőzés
• levegő fertőtlenítése (otthon, munkahely, orvosi rendelők)
• fertőző, járványos betegségek meg-
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Dr. Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@aromadoki.hu
www.aromadoki.hu
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Fűben-fában

Van jobb dolog az Aloénál?
Az elmúlt néhány év során az egészséges életmódot megcélzók körében igen népszerűvé váltak az Aloe verából készült termékek. Nem véletlenül. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy ennek a sokoldalú növénynek
van egy nagytestvére is…

Bemutatjuk az Aloe feroxot

A gyártó speciális, melegítésen alapuló
eljárása során poliszacharidok, vas és kalcium szabadul fel a növényben lévő oldhatatlan rostokból, megőrizve a kivont
pépben a levél teljes beltartalmát. Mivel
az Aloe ferox belső húsa az Aloe verával
ellentétben egyáltalán nem tartalmaz
hashajtó hatású aloint, így a kinyert pépet nem kell átszűrni, a dzsúsz megőrzi a
növény teljes hatóanyag-tartalmát.

Az Aloe ferox tápanyag összetétele és kapcsolódó élettani
hatások

A több, mint 400 aloéfajta közül az Aloe
ferox a legnagyobb, legrobosztusabb. Az
Aloe ferox a közismertebb Aloe verához
hasonló növény, azonban magasabb
tápanyag- és hatóanyag-tartalommal
rendelkezik, és mérete is többszöröse
„kistestvéréének”. Míg utóbbi levelei kifejezetten puhák és sérülékenyek, addig az
Aloe ferox lényegesen keményebb, soksok tüskével borított levelekkel rendelkezik. Ezáltal sűrűbb belső húsuk védettebb
az időjárás hatásaitól, a különféle állatoktól, rovaroktól. Mivel természetes környezetében, vegyszermentes, tápanyagokban gazdag talajon, vadon nő, sikerül
megőriznie komplex és széles spektrumú
tápanyagtartalmát.
Lúgos kémhatású, magas nyomelemés ásványianyag-tartalmú gyógynövény.
Több, mint 130 biológiailag aktív összetevőből áll, melyek javítják az általános
közérzetet, segítik az egészség és immunitás megőrzését.
Az allnatural.hu webshopban kapható
Totally Wild Bio 24/7 Aloe Ferox Juice
támogatja az emésztőrendszer működését, nyugtatva annak számos irritációját,
ami komoly segítséget jelenthet például
refluxszal küzdőknek.

Megfelelő mennyiségű élelmi rost fogyasztásával számos emésztési probléma,
gyomor- és bélbetegség előzhető meg.
Köszönhetőan túlnyomó részben összetett
poliszacharidokból álló levének, az Aloe
ferox étkezési rostok gazdag forrása.
Bizonyos poliszacharidok megnyugtatják,
regenerálják az emésztőrendszer nyálkahártyáját, másokat a szervezet egyes immunfolyamatok, a vércukor-anyagcsere és
a szívműködés támogatására használ föl.

A természetes egyszerű cukroknak jelentős szerepet tulajdonítanak az immunválaszban, gyulladásos folyamatokban és
sebgyógyulásban. A sejtkommunikációban
fontos szerepet játszó citokinek termelődéséhez is szükségesek.
Az elmúlt évtizedben a tudósok és
orvosok világszerte tanulmányozták a
glikotápanyagok (glyconutrients) előnyeit, különösen az immunrendszerre gyakorolt hatását. A glikoproteinek az egészséges
sejtfalak, valamint a kötőszövet alkotóelemei is, támogatják a hormonfunkciókat,
és szinte minden vizsgált biológiai folyamatban megjelennek.
C-, E-, B1-, B2-, B3-, B6- és B12-vitaminok, folsav, kolin, valamint ásványi anyagok és nyomelemek széles skálájának
természetes forrása. Kalcium- és aminosav-tartalma kivételesen magas, duplája
az Aloe veráénak. További ásványi anyagok
és nyomelemek: magnézium, foszfor,
kálium, kén, bór, króm, kobalt, réz, vas,
mangán, nikkel, szelén, stroncium, ón,
vanádium, cink.
A növény 7 féle esszenciális és 12 nem
esszenciális aminosavat tartalmaz, mes�sze meghaladva az Aloe vera és más aloéfajok értékeit. Az aminosavak testünk építő
alapanyagai, melyek a növekedéshez, regenerációs és rekonstrukciós folyamatokhoz
szükségesek.
A vérzsírokat és a koleszterinszintet csökkentő növényi zsírsavak fertőtlenítő, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő
tulajdonságokkal is rendelkeznek. Hatásos
segítséget jelenthetnek az allergia és a
savas emésztési problémák tüneteinek
csökkentésében.
Szintén nyugtató és fájdalomcsillapító
funkciót látnak el az antibiotikus hatású
antrakinonok.

Keresse a webáruházunkban:

www. allnatural.hu
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Novella

Tigris a tóban
A tigris az asztalon ült és
reggelizett. A strandkávéház
teraszán tévések, újságírók
és riporterek falkája
nyüzsgött. És mindez miért? Azért, mert a hírverés Arnold
munkájához tartozott.
Vagy negyven éve, hogy
Arnold a világhíres Sarrasani
Cirkusz sajtófőnöke volt:
- ez a titulus illett a cég
imázsához. Feladata volt,
hogy a társulatról minden
nap legyen valami „színes” a
médiában. Ezért is rendezték
ezt a délelőtti akciót egy
vendégszereplés alkalmából
Nürnbergben, mely majdnem
„színesebbre” sikerült, mint
ahogy ő szerette volna.
Arnold már korábban meghívta az újságírókat és a helyi tévéseket egy megbeszélésre, a másnapra tervezett akcióról.
Mivel ez a brancs nem szívesen konferenciázik idegen helyen, ezért a találkozóhoz
abban a kocsmában foglalt különtermet,
ahová amúgy is minden nap inni jártak.
Arnold elmondta nekik, hogy másnap a
„Dutzendteich” tó partján, egy kávéház
teraszán fog a fenevad, azaz a vérszomjas
tigris reggelizni. Természetesen ott lesz az
állat főnöke, Leitzinger úr is. Miután jóllakott a tigris, majd fürdeni és pancsikálni
fog a tóban, s aztán pár rövid kört úszik.
Az akció garantáltan szenzációs lesz ígérte.
Másnap reggel a csíkos ragadozó, akit
egyébként Majának hívtak - örök nő -,
már a fotósok kedvéért az asztal tetején ült, amikor azok sorra érkeztek. Talán

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
tudta, hogy így jobban fog érvényesülni a
címlapon.
Miután kapott egy a vödör tejet, amit
maga a főnökasszony szervírozott - mert
a pincérnő bezárkózott a mosdóba -, nekiállt lefetyelni, amúgy szibériai hölgy
módjára. Azonban a mancsával véletlenül
lelökte a vödröt az asztalról, és kiborította
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a benne lévő tejet. Kíváncsian hajolt utána, hogy megnézze, hová is lett a finom
tejecske? Arnold gyorsan fel akarta venni
a vödröt, hogy a maradékot a tigris elé tegye. Azonban egyszeriben megdermedt,
ahogy leguggolt, mert érezte, Maja a tarkójába szusszan.
Ez a vég -, gondolta. Talán valaki meg-

Novella
súgta a tigrisnek, hogy ő az a pasas, aki
miatt még a manézson kívül is dolgoznia
kell. Bénultan hallotta, amint a fotógépek
kattognak, mint a megbolondult kasztanyetták.
A cirkusz biztos saját halottjának fog
nyilvánítani -, futott át az agyán - na persze, ha Maja után marad még belőlem nekik is valami. A tévések pedig gondolják,
hogy jó gyerek ez a reklámfőnök. Tényleg
szenzációs anyaguk lesz, ahogy a szegény
megboldogult beígérte nekik.
A következő pillanatban azonban Arnold azt érezte, hogy a kedves vadállat
végignyalja a nyakát, ahelyett, hogy extra
színes híranyagot csinált volna belőle. –
Te drága Maja cicus - sóhajtotta Arnold. A
csíkos még csak belé se kóstolt. Ki tudja,
talán az újságírónép még neheztelt is rá
ezért egy csöppet…
Maja becsületesen - mint ahogy megbeszélték - kiitta a második tejadagot, és
fürdőmezt sem öltve bemászott a tóba.
Tett néhány karcsapást kóstolóként a vízben, szemmel láthatólag élvezve azt. Addigra a reggeli sétálókból már elég nagy
tömeg verődött össze. Néhány rendőr

is feltűnt és hátrébb terelte a tóhoz túl
közel merészkedőket. Maja, mint afféle ízig-vérig komédiás, élvezte a sikert.
Alábukott, majd újból felmerült, megmutatva a hálás nézőknek, milyen sokáig bírja levegővétel nélkül a víz alatt.
Persze, hogy megtapsolták. Ráadásként
még hanyatt fekve lebegett is egy kicsit,
majd a szájába vett vizet kifújta, mint egy
szökőkút.
Arnold most már túlságosan nagynak
találta a felhajtást. Ideje eltűnni tigrisestől - gondolta. Maját acélszálakkal
befont bőrszíjjal is csak nagy nehézségek árán tudta gondozója kivonszolni a
vízből. A szerkesztő urak pillanatok alatt
eltűntek, hogy minél hamarabb leadhassák az anyagot.
Másnap Arnold az irodájában örömmel lapozgatta az újságokat. Gyönyörű
felvételek, remek cikkek születtek - nem
volt tehát felesleges kiadás az előző napi
bőséges trakta, konstatálta elégedetten
és kinézett az ablakon. Éppen egy rendőrautó gördült a ház elé. A rendőrök
kiszálltak, bejöttek, egyikük kezében újság, kinyitva a címoldalon.
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- Látja ezt? - dobta Arnold elé az asztalra.
- Igen, látom, - válaszolta. Ez egy valóban jól sikerült kép.
- Tilos mindenféle veszélyes vadállatot
közterületre vinni! Ehhez a Rendészeti
Hivatal különleges engedélye szükséges.
Van ilyen engedélye?
- Nincs - felelte Arnold, az igazságnak
megfelelően.
- Folyamodott érte írásban?
- Nem. Már bocsásson meg őrmester úr,
kaptam volna ilyen engedélyt, ha kérek?
- kérdezte.
- Nem. Ezért a vétségért kénytelen vagyok megbüntetni 1200 márkára.
Arnold nem tiltakozott, a rendőrök
kasszíroztak, majd elmentek. Az ötszörösét is megérte volna a reklám - gondolta
Arnold elégedetten, majd átsétált az alkalmazottak konyhájára. A szakácsnétól
kért egy birkalábat.
- Szépet tessék adni, mert tigrisnek lesz
- mondta, majd Maja ketrecéhez ment. A
birkalábat csak bedobta a rácson keresztül, mert nem mert benyúlni.
Kisslaki László

Gondolkodó

Gyermekek angyalszárnnyal
Gyerekes, gyermeteg: gyakorta halljuk ezeket a
kifejezéseket, s szinte minden esetben valamilyen
bugyuta, éretlen, szánandóan nevetséges cselekedetet, megnyilvánulást minősítenek velük. Az
alábbi történetek arról tanúskodnak, hogy alaposan meg kellene gondolnunk ezen szavak egyértelműen pejoratív kicsengésű használatát.
A családi összejövetel kezdeti szakaszában a társaság túlnyomó része már kint
volt a napfényes teraszon, míg a dédnagymama még magányosan várakozott a szoba hűvösében.
Ekkor másfél éves dédunokája odatotyogott hozzá, megfogta a kezét, és „dédi
gye! gye!” invitálással kivezette a többiekhez, ahol megállt vele egy üres karosszék
előtt, s „csü! csü!” felszólítással beleültette.
Ezt követően, mint aki jól végezte dolgát,
visszatért játékaihoz.
*
A kétéves kisunoka kegyeiért mindkét
nagyszülő versengett, ő azonban csak a
nagyapának engedte meg, hogy hintáztassa. Az önfeledt hintázás közben azonban
egyszer csak váratlanul elkomorult, és lehajtotta a fejét. „Mi a baj?” -kérdezte a nagyapja. „Szégyellem magamat” -érkezett a válasz.
Az empatikus nagyszülő ráérezve a hirtelen
hangulatváltozás okára tovább tudakozódott: „Akkor a mama is hintáztathat?” Néma,

bűntudatos főbólintás volt a válasz,
s azzal a kis szobát
beragyogta a szeretet derűje, tiszta
fénye.
**
A középkorú férfi a gyermeki fantázia
felcsigázásával akarta hatéves unokaöc�cse érdeklődését a Biblia felé terelni, ezért
a Vörös-tengeren való átkelésről mesélt
neki. Éppen ott tartott, hogy Isten széjjel nyitotta a hatalmas vizet, így Mózes és
népe száraz lábbal tudott átkelni a tengeren, majd, amikor az üldöző egyiptomiak
lovaikon odaértek, a vízfal bezárult, s valamennyien megfulladtak. A kisgyerek szeme nagyra tágult: „És a lovak és a bácsik is
mind meghaltak? És a Jóisten nem sajnálta
őket?” A mesélőnek torkán akadt a szó, és
abbahagyta a történet dramatizált előadását. Rájött, hogy milyen káros dolgot művel, hogy ilyen, az emberi elme szülte rém-
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történetek valósként való tálalásával egy
torz istenképet alakíthat ki a gyermekben,
aki jelenlegi állapotában - ahogyan azt az
iménti megnyilvánulása is mutatta- valószínűleg közelebb van a valódi Istenhez,
mint a legtöbb felnőtt.
***
A szüretelő társaság feje felett felhők
gyülekeztek: „az eső lába lógott a levegőben”. A gazda aggodalmasan kémlelte az
eget, s már meg is jelentek lelki szemei
előtt az elkövetkezendő órák eseményei, ahogyan az „égi áldás” megérkezése
után emberei jókedvű, évődő csapatból
nyűgös, morgós, szurkálódós, kedvetlen
munkásokká válnak, akiknek haragja nagy
részben a szőlő tulajdonosa felé irányul,
hisz miatta kell a szedést tovább folytatni, mert a szállító kapacitás csak az adott
napra biztosított. Végső kétségbeesésében megengedett egy fohászt az ég felé:
„Ó add Istenem, hogy ez az eső elmenjen
valahová máshová!” Észre sem vette a közelben tébláboló unokáját, aki ekkor megszólalt: „Akkor meg ott lesznek szomorúak a
bácsik, hogy nem tudnak szüretelni.” A nagyapa megdöbbent unokája megjegyzésén:
elcsodálkozott, hogy miként lehet ilyen
felnőtteket megszégyenítő empátia egy
négy-ötéves kis lurkóban.
****
A család önfeledten, beszélgetve sétálgatott a főváros egyik parkjában, a szülők csak
későn vették észre, hogy kislányuk elszakadt tőlük, és nagy lelki nyugalommal egy
pitbullt simogat. Nagy riadalmukban sietve

Gondolkodó
„kimentették” gyermeküket a veszélyesnek
ítélt helyzetből. Némi korholás és oktatás
után feltették az ilyenkor szokásos kérdést:
„Nem féltél?” A válasz azonban nem volt éppen szokványos: „Nem, mert az Univerzum
vigyáz rám!” A családtagok elmondása szerint a kislány tőlük ilyent nem hallhatott.
*****
Ezekben a valós történetekben néhány
éves kisgyerekek megdöbbentő bölcsességről, együttérző szeretetről tesznek tanúbizonyságot. Elgondolkodtató, hogy
honnan van ez a tudásuk, ez a képességük,
amely a felnőttek körében jóval kisebb
arányban figyelhető meg.
Az tűnik valószínűnek, hogy nekik még
megvannak azok az égi antennáik, amelyekkel tudják érzékelni azt a világot, ahonnan valamennyien jöttünk: a korlátlan, feltétel nélküli szeretet világát. A halálközeli
élményt átélt tízmilliók beszámolói szerint
földi életünk során szellemi kísérők (őrangyalok) vigyáznak ránk, illetve próbálják
földi küldetésünk betöltése szempontjából
jó irányba terelni az életünket. Felnőtt korban földi világunk fontoskodó zajongása,
hatalomért, pénzért, befolyásért való tülekedése elnyomja szemnek láthatatlan

segítőink szelíd „hangját”, ugyanakkor a kisgyermekek számára, szellemi látásuk révén,
megkérdőjelezhetetlen tény a jelenlétük.
A szülők nagy része gyerekes képzelődésre gondol, mikor csemetéjük határozottan
a tér egy adott pontjára mutatva közli valakinek a jelenlétét, akinek még a nevét is
kimondja: igaz, az a név rendszerint még
csak nem is hasonlít a környezetében hasz-
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nálatos nevekre. Miután a gyerek rájön,
hogy a szülők nem látják, amit ő lát, így nem
tudnak osztozni az élményében, sőt gyakran még ki is gúnyolják, felhagy közvetítési
próbálkozásaival: pedig gondoljuk meg,
hogy mennyivel szebb lenne ez a világ, ha
odaadóan figyelnénk a gyermekek száján át
hozzánk érkező angyali hangra.
Zámbó Zoltán

Életmód
Megérkezett a nyár és vele együtt a szabadtéri sütögetések, grillezések időszaka. A legtöbben egyetértenek
abban, hogy a nyílt lángon és friss levegőn elkészített
ételeknek sokkal finomabb aromája van és egy kerti, természetbeni piknik hangulata is pótolhatatlan.
Pár tanácsot érdemes megfogadni, ha ízletes falatokkal
szeretnénk meglepni barátainkat, szeretteinket.

Grillezésre fel!
Tűzgyújtás

Az első és legfontosabb a biztonság. Csak olyan helyen gyújtsunk
tüzet, ahol erre megfelelőek a körülmények és a főzés végeztével
a tüzet el is tudjuk oltani. Ha fa vagy faszén segítségével szeretnénk
elkészíteni az ételt, érdemes megvárni, amíg kicsit csillapodik a láng,
különben az étel belseje nyers marad, míg a külseje gyorsan megéghet. A fát és a faszenet ne keverjük! Vagy az egyiket, vagy a másikat
használjuk!

(vegital.hu). Akár az erkélyen is tudunk vele grillezni és isteni ízeket
fog nekünk elővarázsolni kert nélkül is.
Ha már mindent adott a szabadtéri ételkészítéshez, jöhetnek a szószok. A Vegital növényi italkészítőivel isteni mártások és chutney-k
készíthetőek.
Az alábbi szószt húsok, zöldségek pácolásához ajánljuk, de remek
mártogatós is chipsekhez, zöldségekhez.

Mit grillezzünk?

Süthetünk húsokat, zöldségeket és gyümölcsöket egyaránt.
Húsok
A húsokat érdemes 1 cm-es szeletekre vágni, ha sokkal vastagabb,
nehezebben sül át.
A szelet forgatásához használjunk csipeszt, amivel stabilan meg
tudjuk tartani a húst. Lehetőség szerint ne szurkáljuk villával, mert a
lecsorgó zsíros lé belobbanthatja a tüzet, és a hús is könnyebben kiszárad.
Zöldségek és gyümölcsök
Ha valaki húsmentes kertipartit szervez, gazdag kínálatból válogathat grill zöldségek terén is.
A zöldségek és gyümölcsök hamarabb elkészülnek, mint a hús,
ezért még fokozottabb odafigyelést igényelnek. Ha túl sokáig sütjük,
akkor keserűek lesznek.
Gyümölcsök grillezésével, nyárson sütésével is feldobhatjuk az estét. Lehet alma, körte, szilva, akár önmagában, vagy fűszerekkel megspékelve.

Pác

A grillezett ételek elengedhetetlen összetevője a finom pác. Páclében érlelve a húsok és a zöldségek sokkal szaftosabbak, zamatosabbak. A legjobb, ha már a sütést megelőző napon fűszerfürdőbe
áztatjuk a sütési hozzávalókat, hogy magukba tudják szívni a finom
aromákat. A pácokat saját magunk is elkészíthetjük, a cikk végén
pont egy ilyen finom mártás receptet hoztunk.
Az egyes húsokhoz, zöldségekhez más-más fűszernövények illenek,
de természetesen egyéni ízlésünkre is szabhatjuk őket, ez is a móka része. Használjunk friss fűszernövényeket, olíva olajat, házi mártásokat.

Min grillezzünk?

A grillezésnek nincsenek nagy fizikai igényei. Ahol van udvar, alakítsunk ki egy biztonságos helyet, vagy vásároljunk egy mobil grillsütőt. Ha kis helyünk van, akkor tökéletes választás egy Smart Chef is
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Hozzávalók:
• 400 g hámozott aprított paradicsom
• 140 g sűrített paradicsom
• 1 nagy vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 2 evőkanál cukor/édesítő
• 1 evőkanál citromlé
• 1 teáskanál szegfűbors
• 0,5 teáskanál négyszínű bors

• 1 csipet só
• 1 csapott kiskanál fahéj
• 1 db babérlevél
• 2 evőkanál olaj
• 0,5 teáskanál füstös paprika
• 1 evőkanál barbecue fűszerkeverék
• 250 ml víz
• 2 kiskanál méz (utólag keverjük a
mártásba)

Elkészítés: A vöröshagymát és a fokhagymát kevés olajon megdinszteljük, majd a többi hozzávalóval együtt a növényi italkészítő
tartályába tesszük. Az összetevőket a Blend vagy a Juice funkcióval
összeturmixoljuk. Ha már krémes állagú, elindítjuk a Jam vagy a
Cereal, kása funkciót. A kész mártáshoz keverjük a mézet.

További receptért keresse fel
a vegital.hu weboldalunkat!

Ajánló

La Chinata gourmet és kozmetikum
termékek az OLIVITA Boltban
Az exkluzív natúrkozmetikai termékcsalád és a prémium minőségű
gourmet termékek gyártója a spanyol LACHINATA cég, amely az 1932
óta olíva termesztéssel foglalkozó
családi vállalkozásból Spanyolország legtöbb városában és Európa
számos országában jelen levő kozmetikumokat és gourmet termékeket kínáló bolthálózattá fejlődött.
Az olíva olaj nemcsak finom, hanem
számos, az egészségre jótékony hatása
van. Az extra szűz kifejezés az első mechanikai sajtolásból származó olajat jelenti, ez a legjobb minőségű, jobb az íze
és a tápértéke is. A szűz olívaolaj már a
második vagy harmadik sajtolásból származik, még mindig mechanikai úton.
A sima, nem szűz olíva már a negyedik
sajtolás után keletkezik és nem tisztán
mechanikai úton nyerik, hanem plusz
hőhatással és vegyi kezeléssel, ezért ez a
leggyengébb.
A La Chinata cég extra szűz olívaolajaiból készült termékek:

kívülről és belülről is
egészségesek!
Az egyik gyógyszertári ismertetőben olvastam: az olívaolaj fogyasztásával csökken a koleszterinszint, segít a csontritkulás ellen. Az olívaolaj valóságos terápia az
emésztőrendszer számára, mert serkenti
az anyagcserét, elősegíti az emésztést. A
legújabb kutatások bizonyítják, hogy az
olívaolajnak antibakteriális hatása is van.
Az olívaolajból készült kozmetikumoktól a bőr sima és selymes lesz, évezredek
óta alkalmazzák a kellő hidratáltság elérése érdekében.

Valóban, az extra szűz olívaolajat már
régóta használják a bőrápolásban magas
antioxidáns tartalma miatt. Segít megvédeni a bőr szöveteit a káros szabad gyököktől, miközben mélyen hidratáló tulajdonsága hatékonyan lassítja az öregedés
folyamatát. A fokozottan száraz, dehidratált bőrre is megoldással szolgál, és a hajés fejbőrápolás terén is hatékony ápolást
nyújt.
Dorina unokám unszolására nyitottuk
meg a kis boltunkat OLIVITA néven
2019. szeptemberében, Wekerletelepen
(1192 Budapest, Nádasdy u. 2.). Sok
együtt gondolkodás előzte meg a nyitást,
hiszen Dorina még középiskolás. Beiratkozott és sikeresen el is végezte az OKJ-s
tanfolyamot eladó és boltvezető szakon.
Mind a ketten hiszünk a természetességben. Kerüljük a műanyag használatát. Így
találtuk ki, hogy régi kiolvasott újságokból készítünk táskákat. Ezekben adjuk át
a megvásárolt termékeket.

FILOZÓFIÁNK
(mint a La Chinata cégnek):
TERMÉSZETESEN!
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Hiszünk abban, hogy prémium minőségű termékeket árulunk, melyek jobbá
teszik az emberek életét. A spanyol termékek mellett szeretnénk a magyar kistermelők prémium minőségű termékeit is megismertetni a vásárlóinkkal. Ezek
is teljesen adalékmentesek. Természetes
összetevőkből készült zöldségkrémek,
gyógynövényből készült teák, szárított
gombák, stb.
Kozmetikumokból is forgalmazunk
magyar „minden-mentes” termékeket,
arckrémet, dezodorokat, szappanokat,
fogkrémeket, stb.

Szeretettel várjuk Önöket
személyesen a boltunkban,
1192 Budapest, Nádasdy utca 2.
vagy az interneten
a www.olivita.hu
áruházunkban.

Forgácsok

Ilyen világot akartál?
„Itt születtem, nevelkedtem s
élem hosszú éltem;
Milyen furcsa, hogy magamat
idegenben érzem.
A világ ki van fordulva régi jó
sarkából,
Ki is jutott a fülünknek a nagy
csikorgásból.”
Agyagási Károly

Kedves Olvasó! Ilyen világot akartál?
Ilyen világot képzelsz el gyermekeidnek,
unokáidnak? Nem hiszem! Akkor változtasd meg! Te légy a változás maga! Kön�nyen felelheted rá: de hiszen az élet lényege a változás! Ha nem teszek semmit,
akkor is változik minden a környeztemben,
beleértve magamat is! Akkor miről is van
szó?
Itt álljunk meg egy pillanatra. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a természet
ok-okozati törvények alapján működik. A
társadalmat azonban szabályok irányítják.
Ezek egy része a természeti törvényekkel
harmonizál. A mindenkori hatalom azonban uralomra jutásával rendszerint átírja,
átértelmezi a már meglevő törvényeket, és
a jog felhasználásával az igazságot a puskacsövek oldalára állítja. Ezért a gyakorlati

Forgácsok...
nemes fából...
életben nem beszélhetünk igazságszolgáltatásról, csak jogszolgáltatásról! A szabályokkal való irányítás azonban nem tudja
kezelni a felbukkanó eseményeket és azok
következményeit, ami jelentős mértékű
rendezetlenséget és igazságtalanságot
vált(hat) ki.
Ha tenni akarunk, azaz egy jobb világban szeretnénk élni, akkor nem arra a
kérdésre kell keresni a választ, hogy „mi
van?”, hanem arra, hogy „mi lehet?”. Továbbá hogyan kell megfogalmazni azokat a
kritériumokat, amelyek alapján egy új és
emberibb világ megvalósítható lenne. Magyarul: melyek egy új világ megvalósításának eszközei? De azért, hogy később ne-
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hogy félreértés legyen, és ne egy kevesebb
munkával több pénzt biztosító világ képe
alakuljon ki egyesekben, szeretném leszögezni, hogy egy munka alapú, az eddiginél
igazságosabb és biztonságosabb világra
gondolok, ahol a polgárok életkoruktól
függetlenül kiegyensúlyozott, kreatív életet élhetnének természetes környezetben.
Céljaink megvalósítása érdekében a társadalom alapjához kell visszatérnünk, ez
pedig a család, melynek alapja egy férfi
és egy nő szövetsége. A változást pedig
egyetemlegesen, a szülőktől a gyerekeken
át kell megvalósítani, bevonva a széles rokonságot és a barátokat is, mintegy visszamenőleg bővítve a kört. Az eszköz pedig
nagyon egyszerű, mert ez a Józan Ész, ami
még a gyermekekben is töretlenül működik. Itt egy példa: Gergő egy műanyag
palack csavaros kupakját szeretné levenni.
De nem bír a csavaros fedéllel. Megkérdezi
Édesanyját, miért nem tudja kinyitni. Azért,
mert még csak 3 éves vagy. Gergő elgondolkodik, majd komolyan megszólal: és
honnan tudja a palack, hogy csak hároméves vagyok?
A Józan Észnek néhány fontos jellemzőjét vizsgáljuk most meg. Ezek: a tudatosság, a fokozatosság, a tettre készség,
a felelősség és a jövő befolyásolása.
Természetesen ezek tartalma korfüggő, de
kezelhető!
Csodák, varázslatok jószerint csak a mesékben vannak. Ezek lehetnek útmutatók,
cselekvésre késztetők, kitartásra buzdítók,
stb. De ha valamit el akarunk érni, ahhoz
nem elegendő kigondolni, hogy mit aka-

Forgácsok
runk, majd várnunk a megvalósulásra. Ez
nagyon passzív megközelítés lenne! Sokkal célravezetőbb, mondhatom, szinte
csak ez az egyetlen út, ha eldöntjük, miben
hiszünk, ennek megfelelően gondolkodunk, viselkedünk és tesszük a dolgunkat.
Az első lépés, hogy kapcsoljuk be a
Józan Észt, vagy pontosabban, soha ne
kapcsoljuk ki! Ez egy készenléti állapotot
jelent, de nem félelmet, nem feszültséget,
csak egy figyelmes rálátást a környezetünkre, az eseményekre, a világ dolgaira. A
gyermek Gergő fenti példája jól érzékelteti
ezt: „Honnan tudja a palack, hogy három
éves vagyok?” Gergő kérdése nem tűnik
valami különös dolognak, amíg el nem
gondolkodunk róla. De ezt követően azon
nyomban fontos lesz!
Nos, vizsgáljuk meg a Józan Ész öt
alapvető pillérét. Elsőként a tudatosságot. Nem bonyolódunk bele a szó nyelvi
elemzésébe, mely mögött megtalálhatjuk a tudatot, az öntudatot, az éntudatot,
tudatalattit, stb. hiszen nem egy filozófiai
elemzésről van szó. Megpróbáljuk röviden,
érthetően megadni a tartalmi választ arra,
hogy ebben a vonatkozásban mit is értünk
alatta. Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy az agy legmagasabb funkciójáról van szó, amit embernél és az állatnál
tapasztalhatunk csak meg. Úgy foglalhatjuk össze, hogy a környezetét - beleértve
önmagát is - éberen megfigyelő egyén, aki
ez alapján megfontolt, célszerű cselekedet
végrehajtására képes. Természetesen ehhez megfelelő tudással és megértéssel kell
rendelkeznie. Azaz, a tudatosság megtanulható! Ezért ezt gyermekünkben fejlesztenünk kell!
Ha a tudatosság nincs jelen, akkor annak
helyét számtalan bizonytalan tényező, kétség, és félreértések sokasága foglalhatja el,
hiszen hiányzik az éberség, az óvatosság,
a megfontolt figyelmesség. Íme, egy egyszerű példa: tudatosan járunk el, ha mielőtt lelépnénk a járdáról az úttestre, előtte
körbenézünk, hogy elkerüljük a veszélyt.
Ennek hiányában tovább írjuk az SMS-ünket, és úgy megyünk át az úttesten! Azaz,
kiadtuk a vezérlést a kezünkből, akár egy
olyan autósnak is, aki hasonló módon éppen SMS-t ír! S a helyrehozhatatlan baj már
meg is történt!
Emlékezzünk arra, hogy a tudatosság
fenntartása állandó tanulással is jár, ellenkező esetben nem tudunk lépést tartani
folyamatosan változó környezetünkkel.
A bekapcsolt Józan Ész következő pillére a fokozatosság. Úgy gondolom, ez

nem kíván különösebb magyarázatot. A
fokozatosság fogalma gyermekkorunktól
állandó cimboránk. A változás, fejlődés velejárója a hétköznapi életben. A fokozatos,
tudatos edzés teszi a sportolót kiválóvá! A
fokozatosságot figyelhetjük meg az élet
ezer árnyalatában is, hisz a dolgok nem
csak fehérek és feketék. A fokozatosság
teszi lehetővé, - ha felismerjük fontosságát
– hogy a kicsi vagy a nagy tettekre felkészüljünk!
A harmadik pillér a tettrekészség.
Azért kell ezzel a pillérrel foglalkoznunk,
mert ennek két nagy ellensége is van, a
kényelem és a lustaság! S a háttérben még
ott lehet egy gyenge félelem is, „mit szólnak majd hozzá az emberek?” Azért, mert a
tettrekészség nem várt vagy nem szokásos
cselekedeteket is kiválthat. Ugyanakkor a
teljes gondolkodási sémánk átállítása, tudatosságunk, fokozatos felkészülésünk mit
sem ér, ha az csak frázisokban jelenik meg!
Cselekvésre van szükség!
Természetesen ez nemcsak erőkifejtést
jelent szűk családi körben! Jelentheti a
tudás megosztását, a közösségi kapcsolatok erősítését vagy bármit, ami az emberi
közösségek javát szolgálja. A tettrekészség
nincs határok közé zárva, a családtól a
nemzetig vagy a nemzetköziségig minden
belefér, nincsenek nyelvi határai sem!
A negyedik pillér a felelősség, ami
nem más, mint helytállási kötelezettség
mindazért, amit teszünk, tettünk, megszegtünk vagy elmulasztottunk. A kötelezettség lehet törvény, szokás, erkölcsi
vagy vallási elv. Jelen vonatkozásban a
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felelősséget nem a számon kérhetőségért
és az esetleges büntetésért hoztuk itt fel,
hanem sokkal inkább a tudatossággal kapcsolatban. Azért, hogy az egyén, legyen az
gyermek vagy felnőtt, a tudatosság szintjére emelje a felelősség kérdését, ezzel is
befolyásolva cselekedeteit!
S végül beszélnünk kell az egyik legfontosabb pillérről a jövő befolyásolásáról.
Azt már korábbi írásainkból is tudjuk, hogy
a három részre osztott idő, a múlt, a jelen
és a jövendő nem egyenrangúak. A múlt
lezárt, megváltoztathatatlan, a jelen egy
pillanat, amelyen át a befolyásolható jövő
a múltba fordul át. Ezután válik teljesen világossá a kérdés felvetés módja, hogy nem
azt kell vizsgálni, hogy „mi van?”, hanem
azt „mi lehet?”. Ez a megközelítés nemcsak
az egyedre, a családra, a kis és nagyobb közösségekre igaz, de igaz a nemzet egészére is, határon innen és határon túl!
Nagyon fontos ponthoz érkeztünk el,
mert most jelen időben tehetjük fel az
induló kérdést: „milyen világot akarsz?”.
Olyat, melyben egy ember értékét nem a
megszerzett pénz mennyisége jelenti, független attól, hogy ahhoz tulajdonosa tisztességes, vagy tisztességtelen úton jutott
hozzá! A fenti eszközök tudatos alkalmazásával a jövő befolyásolható! A cél tehát
világos, az eszközök rendelkezésre állnak.
Csak fokozatosan, kitartóan, a meggyőzés
eszközét alkalmazva, cselekedni kell. Ha
felelős vagy, az azt jelenti, hogy tudod mi
a kötelességed, min kell munkálkodnod!
Tedd is azt!
Erdei István

Ajánló
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Életmód

Kurkuma és kurkuma között van különbség!
A kurkuma számos népi kultúrában
elismert gyulladáscsökkentő, míg
az orvostudomány világszerte vizsgálja rák-, cukorbetegség-, és csontritkulás ellenes hatását. Azonban
nagy a különbség az indiai sáfrányként is emlegetett kurkuma, mint
fűszernövény és ennek a növénynek a gyökeréből kivont hatóanyag
a kurkumin között.

Az indiai népgyógyászatban és
gasztronómiában évezredek óta használják a gyömbérfélék családjához
tartozó kurkumát (Curcuma Longa) sokrétűsége miatt. Különleges aromája mellett a kurkuma erős antioxidáns, így az
indiai népgyógyászatban emésztésserkentőként, méregtelenítőként, lázak, fertőzések, ízületi és bőrpanaszok, valamint
májbetegségek ellen is előszeretettel alkalmazzák. A kurkuma Indiában elismert
gyulladáscsökkentő, emellett világszerte
vizsgálják rák-, cukorbetegség-, és csontritkulás ellenes hatását. Ugyanakkor tudni kell, hogy nagy a különbség az indiai
sáfrányként is emlegetett kurkuma, mint
fűszernövény és ennek a növénynek a
gyökeréből kivont hatóanyag, a kurkumin
között. Ezt a hatóanyagot számos étrend-kiegészítő készítmény tartalmazza,
így ma már könnyedén hozzájuthatunk
az egyszerű kurkuma fűszernél jóval nagyobb hatásfokkal bíró gyökérkivonathoz, de ezekben a kapszulákban is van
különbség, a hatóanyag koncentráltságra
itt is figyelni kell.
A kurkumin egyik fő sajátossága, hogy
rosszul oldódik vízben, ezért szervezetünkbe jutásakor nem lesz megfelelő a
felszívódása. A különféle technológiák
erre is találtak megoldást.

Miért hatékonyabb
a vízoldható kurkumin?
Önmagában a kurkumin nem oldódik
vízben, biológiai hasznosulása alacsony,
így nagy mennyiségben kellene fogyasz-

Kurkuma kapszulánkat keresse a webruházunkban: www.vitalvar.hu
tani, mert csak 2%-ban szívódik fel a vékonybélben. Természetesen sok kurkuma
termék van a piacon, amely tartalmaz
felszívódást elősegítő hatóanyagot, mint
például a piperint, de ezek a hatóanyagok
sokszor irritálhatják a beleket.
A vízoldékony kurkumin ezzel szemben egy vízben oldódó kurkumin kivonat,
amely pH optimalizált, így a maximális
biológiai felszívódásnak köszönhetően
jóval kisebb mennyiségben fogyasztva is
hatásos lehet, és nem okoz bélrendszeri
irritációt. A modern technológia segítségével létrejött kurkuma kapszulák tehát
a lehető leggyorsabb, legjobb felszívódást teszik lehetővé, ezáltal kevesebb
mennyiség elfogyasztásával érhetünk el
kedvezőbb hatást.
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A vízoldékony
kurkumin és a tények

Egyes tudományos bizonyítékok azt
mutatják, hogy a kurkumin egy sokoldalú
bioaktív vegyület, ízületi- és gyulladáscsökkentő, antioxidáns, anti-fehérje,
máj fibrotikus-ellenes, anti-angiogén,
rákellenes, immunerősítő és kemovédő tulajdonságokkal rendelkezik.

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

Egészség

Ízületi gyulladások kezelése
gyógynövényekkel
A gyulladás a szervezet természetes reakciója a különböző kórokozó tényezőkkel szemben. Testünk szinte minden
ingerre ugyanazzal a folyamattal reagál. Gyulladást okozhatnak mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, vírusok), mechanikai sérülések, vegyi és sugárzási ártalmak is. Amit nagyon fontos megérteni, hogy a gyulladás nem
csak helyi jelenség, hanem mindig az egész szervezetet érinti.
kat segíthet állapotunk javításán.
Vállalatunk tulajdonosa évekig küzdött
ízületi problémákkal, csípőprotézist is kapott, így nagyon komoly elhatározás volt
a részéről, hogy kifejlesszünk egy olyan
készítményt, ami valóban segít. Évekig
kutatott olyan gyógynövények után, amelyek pozitívan hatnak az ízületekre. Majd
természetesen a különböző kivonatokat
és kombinációkat saját magán is tesztelte.
A végső eredmény az ALFA
Artrizone nevet kapta, amelynek 6
összetevője van.

A gyulladás klasszikus
helyi tünetei:
Calor: a fokozott sejtanyagcsere miatt a
terület melegebb lesz
Rubor: a véráramlás fokozódik, a terület
kipirul
Tumor: a gyulladt terület megduzzad az
erekből kilépő izzadmány következtében
Dolor: a fokozott szöveti nyomás fájdalmat okoz
Functio laesa: működési zavar

A gyulladás általános tünetei:
- láz vagy hőemelkedés
- gyengeség
- rossz közérzet
- fokozott ellenanyag termelés
- vörösvértest süllyedés
- leucocitosis (nő a fehérvérsejtek száma)

Ízületi gyulladást több dolog is okozhat. Ha pl. sérülésből vagy a véráramból
kerülnek be kórokozók a testünkbe, akkor
fertőzéses gyulladásról (septic arthritis)
beszélünk. De a gyulladás lehet autoimmun folyamatok eredménye is, ekkor
rheumatoid arthritisnak nevezzük. A legismertebb az anyagcsere-zavar okozta
köszvény, ami szintén az ízületi gyulladások egy fajtája. Ezeken kívül okozhatják
még lelki okok (stressz, lelki trauma), és
egyéb betegségek velejárója is lehet.
A reuma (rheumatoid arthritis) a kéz
és/vagy a láb kisízületein jelentkezik. További érdekessége, hogy a betegek 80%a 35-50 éves korosztályból kerül ki és a
nőknél 3x gyakoribb.
Az egészségesebb életmód (dohányzás
és alkohol elhagyása), a rendszeres testmozgás és néhány étrend-kiegészítő so-

20

• Kurkuma kivonat (Kurkumin)
• Ázsiai gázló kivonat
• Édesgyökér kivonat (Glycyrrhizinate)
• Geránium illóolaj
• Vadgesztenye kivonat (Aescin)
• Feketebors kivonat (Piperin)
A készítménybe kivonatok kerültek,
mert azoknak sokkal magasabb a hatóanyag koncentrációjuk. De mire is jók
ezek a hatóanyagok:

Egészség
Kurkumin:

- támogatja az emésztést, a máj, epe és
epehólyag működését
- gátolja a gyulladást (pl. NF-kB)
- segíti a test gyulladásos reakcióinak
szabályozását
- segít fenntartani az ízületek rugalmasságát
- védi a sejteket és antioxidáns hatású

Ázsiai gázló:

- serkenti a szív- és érrendszer működését,
- fokozza a fibroblasztok (kötőszöveti sejtek) képződését,
- jótékony hatással van az emésztőrendszerre,
- gyomor nyálkahártya (fekély) gyógyító.

Édesgyökér (Glicirrizin)

- édes ízét a glicirrizin nevű hatóanyag
adja,
- köptető, nyálkaoldó és köhögéscsillapító,
- jótékony hatással van a húgyúti rendszerre és a prosztatára,
- segít fenntartani az ízületek rugalmasságát,
- erős gyulladáscsökkentő, védi a májsejteket és segíti a regenerációjukat,
- képes oldani a simaizom-görcsöket,
- támogatja az emésztést, védi a gyomor
és a vékonybél nyálkahártyáját.

Napégés, szúnyogcsípés?
Hűsítse fájdalmas bőrét Aloe Vera Géllel
Imádjuk a nyarat, a jó időt, a napsütést, de ha nem óvjuk megfelelően bőrünket,
könnyen leéghetünk. Emellett a szabadban való tartózkodás gyakran együtt jár a
kellemetlen szúnyogok rajával is. Szerencsére minkét problémára akad megoldás,
mégpedig egy tubusban! Az égő, viszkető bőr kiváló ápolószere az Aloe Vera Gél!
A napégés tulajdonképpen a bőr reakciója az ultraibolya sugarakra: ezek hatására a
bőr megég, fájdalmasan húzódóvá válik, kivörösödik, időnként kiütések is megjelenhetnek rajta. Az UV- sugarak hatására károsodhatnak a sejtjeink működése szempontjából nélkülözhetetlen DNS molekulák.
Az erős sugárzás gyengíti az immunrendszert, csökkenti a fertőző- köztük a gombásbetegségekkel szembeni természetes védekezőképességet. Ma már egyértelmű, hogy
az erősödő UV sugárzás hatására nő a bőrrákos betegek száma.
Az aloe vera növényt vagy annak kivonatát tartalmazó krémek nagyon hatásosak
lehetnek. A növény rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, és a vizsgálatok
szerint kiemelkedő a sejtregeneráló, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatása.

Vadgesztenye (Aescin):

- erősíti az érfalakat,
- visszérbántalmak, lábszárfekély és vérkeringési zavarok esetén,
- támogatja a mozgásszervi rendszert, elsősorban az inakat és ízületeket,
- külsőleg régóta használják fekélyek és
bőrbetegségek kezelésére, aranyér ellen
pedig ülőfürdőként.

Piperin:

- támogatja a szervezet természetes védekezőképességét,
- antimikrobiális és parazitaellenes hatású,
- a hajszálereken keresztül hozzájárul az
egészséges vérkeringés fenntartásához,
- javítja a különböző mikronutriensek, vitaminok és ásványi anyagok felszívódását.

DIOCHI HUNGARY Kft.
Weboldal: www.diochi.hu
Cím: 1132 Budapest, Váci út 22-24, VII. em.
(nem üzlethelyiség)
Telefonszám: +36 20 298 49 27
E-mail cím: info@diochi.hu

ALOE VERA GEL

Szinte fellélegzik a napnak, a szélnek tartósan kitett bőr, hála a búzavirág-, kamilla-,
orbáncfű- és narancsvirág kivonattal dúsított kiváló minőségű 97%-os Aloe Vera Gelnek.
A természetes sejtosztódást elősegítő allantonint és narancskivonatot is tartalmaz.
Továbbá:
• Maximális védelmet nyújt napégés ellen
• Napozás után a leégett bőrt nyugtatja, szinte azonnal megszűnik az égési fájdalom
• Napszúrás estén néhány percen belül hat
• Rovarcsípés ellen kiváló, azonnal megszünteti a fájdalmat, lehúzza a gyulladást
• Sebek gyógyítására alkalmas, hámosító hatása kiváló
• Gyulladásos panaszok ellen
• Éjszakára arcápoló krém lehet - az arcbőr vízháztartását helyreállítja
Bőrre ártalmas összetevőt nem tartalmaz. Széleskörű és jótékony felhasználása
miatt legyen ott az Ön háztartásában is!

Megrendelhető:
06-20/9469-793 • www.munka-szorakozas.hu
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Életmód

„A stressz az élet sava-borsa”

(Selye János)

Legtöbben a stresszt pusztán elkerülhetetlen, mindennapos idegfeszültségnek
tekintik, nem is sejtik, hogy szervezetünkre mekkora hatással van. Selye János
1936-ban ismertette meg a világgal a stressz fogalmát. Több, mint 80 éve tudjuk tehát, hogy a túlzott stressznek számtalan betegség lehet a következménye, mégsem vesszük eléggé komolyan és nem is tudjuk, hogyan tartsuk kordában. Ha ezen nem változtatunk, nagy az esély rá, hogy valamilyen betegség fog
megálljt parancsolni a mindennapok feszített tempójának

Mi a stressz?

A szervezet nem-specifikus válasza minden olyan megterhelésre, amely kibillenti
egyensúlyából, alkalmazkodásra kényszeríti.
Az akut stressz a küzdelem vagy menekülés,
eltűrés. Az üss vagy fuss!
Selye János, a világhírű endokrinológus nevéhez fűződik a stressz – idegrendszer- hormonrendszer – immunrendszer
- emésztőrendszer közti szoros kapcsolat
leírása. A stressz nemcsak az ideg-hormonális rendszert érinti, hanem rajta keresztül az
egész szervezetre hatással van. Magas vérnyomáshoz, szívpanaszokhoz, ízületi gyulladáshoz, vesebetegséghez és számos más
adaptációs betegségekhez vezethet.
Megnő a szívinfarktus esélye, mert szűkülnek az erek és nagy mennyiségben termelődnek a szervezetünkben gyulladást okozó
hormonok, melyek gyorsítják az érelmeszesedés folyamatát. Az immunrendszerünk
pedig legyengül, nem tudja hatékonyan felvenni a küzdelmet sem a külső, sem a belső
ártalmakkal szemben.

De mi is történik pontosan
a testünkben?

Ha egy szituációt valamiért ijesztőnek érzünk vagy tartunk tőle, a hipotalamusz, a
köztiagy vegetatív működésekért felelős központja, hormonokat kezd el termelni. Ezek
gyorsan eljutnak a mellékvesékbe, ahol annak kéregállományában a kortizolnak nevezett hormon képződését váltják ki. A stressz
hatására a mellékvese velőállományában pedig adrenalin termelődik, melynek hatására
megemelkedik a vérnyomásunk, felgyorsul a
szívverésünk, a légzésünk is, hogy felkészüljünk a küzdelemre vagy épp a menekülésre.
A tartósan magas kortizol szint negatív hatással van az anyagcserénkre, immunrendszerünkre és a keringésünkre is egyaránt. Az
éveken, évtizedeken át tartó stressz miatt a
,,mellékvese kifáradásnak” nevezett állapotba kerülhetünk.

Emésztési problémák

Az idegesség, a stressz az emésztőrendszerre is komolyan kihat. ,,Egy falat sem megy
le a torkunkon” vagy ellenkezőleg falási rohamok törhetnek ránk. Ennek következménye
kóros soványság vagy épp elhízás is lehet.
A magas kortizol szint hatására fokozódik a
gyomorsav termelődése, ami gyomorfájdalmat, fekélyt okozhat. A stressz az egész béltraktus működésében zűrzavart okoz, ami
krónikus hasmenéshez, (IBS- irritábilis bél
szindróma) vagy épp ellenkezőleg székrekedéshez, bélgyulladáshoz vezethet. A stressz
a velünk együttélő mikrobiomra, bélflórára is
negatívan hat.

Gyakori megfázás

Az immunrendszerünk pihenés nélkül
működik és meggyengülésének első jele,
hogy képtelen ellenállni a kórokozók támadásának. Ha azt tapasztaljuk, hogy már
megint folyik az orrunk, fájdogál a torkunk,
köhécselünk, hőemelkedésünk van, vegyük
komolyan a jelzéseket és gondoskodjunk
immunrendszerünk megfelelő támogatásáról.
Fásultság, szorongás, depresszió, kimerültség mind - mind következménye
annak, ha szünet nélkül túlhajtjuk magunkat, vagy folyton aggódunk valami miatt. A
stresszhelyzetben jellemző alvászavar pedig
tovább rombolja egészségünket, mert a
mély, pihentető alvás hiányában elmarad a
regenerálódás. Állandó a fáradtságérzet, a
koncentrációzavar, a teljesítőképesség csökkenése.

fordítsunk gondot a pihenésre is! Keressük
meg azokat a tevékenységeket, amelyek
örömet okoznak, feltöltenek bennünket. Legyünk egy kicsit önzők és törődjünk többet
magunkkal! Ha pedig nem tudunk egyedül
megbirkózni a stressz testi tüneteivel, kérjünk
bátran segítséget! Nyugodtan forduljunk
szakemberhez, aki a lelkünk karbantartásában segít. Emellett gondoskodjunk az egészséges táplálkozásról és fizikai kondíciónk karbantartásáról. Ne feledjük a régi bölcsességet!
Ép testben ép a lélek. A szervezet stressztűrő
képességét, energiatermelő funkcióit különleges étrend-kiegészítőkkel is tudjuk
támogatni. Szervezetünk meg fogja hálálni a
törődést. Aktívabbak, ellenállóbbak leszünk
és jobb teljesítményt tudunk nyújtani mind a
munkahelyen, mind a magánéletben.
Látogasson el honlapunkra, keresse a molekuláris hidrogént produkáló
ásványianyag tablettát Q10-zel!
összeállította: Dr. József Erika

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

Mi a megoldás?

Merjünk nemet mondani! Ha túl sok a feladat, akkor közöljük bátran az érintettekkel,
hogy nem fogjuk tudni elvégezni mindet
csak egy részét. Ez rövid távon kellemetlen
lehet, hosszú távon azonban megéri kijelölni
a határokat és csak annyit vállalni, amen�nyit képesek vagyunk elvégezni. Lazítsunk,
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VITAMED TUDÁSTÁR – Az antioxidánsok!
Nap, mint nap használjuk, mikor
valami nagyon egészséges élelmiszert, növényt, gyümölcsöt jellemzünk, azonban valóban tudjuk,
miről is beszélünk az antioxidánsok
kapcsán? Számos kérdés vetődhet
fel a témával kapcsolatban. Most
ezekre is igyekszünk közérthető és
rövid válaszokat adni.

Mik azok az antioxidánsok
és milyen hatásokat okoznak?

Az antioxidánsok olyan vegyületek, melyek a szabad gyökök által okozott károsodástól védik meg a sejteket. A szabad gyökök instabil molekulák, melyek a normál
anyagcsere során a biológiai oxidáció közben képződnek. A biológiai oxidáció, más
néven a sejtlégzés az a folyamat, mikor a
szerves vegyületekben lévő szén oxidálódik,
az oxigén pedig redukálódik, vagyis a szénhidrátokat „elégetjük” és ezáltal energiához
jutunk, amelyet az életfunkciók fenntartására fordít a szervezet. Lényegében azt mondhatjuk, hogy az elfogyasztott tápanyagok
egy bonyolult, több lépésből álló, összetett
folyamat során bontódnak le, melynek eredményeképpen testünk energiához jut, ami
működteti a szervezetünket.
Azonban évtizedekkel ezelőtt a kutatók
megismertek olyan folyamatokat és állapotokat, amikor ebben az oxidációs folyamatban az oxigén redukciója tökéletlenül megy
végbe és igen reakcióképes, egy vagy több
párosítatlan elektront tartalmazó oxigénszármazékok keletkeznek. Ezek az ún. szabad
gyökök. Itt kerülnek be a folyamatba az antioxidánsok, melyek szerepe ezek hatástalanítása és eltávolítása. Ha nem áll rendelkezésre
elegendő antioxidáns és nem tudják ezt a
hatástalanító funkciót betölteni, egy igen súlyos károsodásokat okozó állapot, az oxidatív
stressz alakulhat ki, mely daganatos elváltozásokhoz, szív- és érrendszeri betegségekhez, az öregedéshez, az immun-rendszer
gyengüléséhez és számos egyéb kóros állapothoz járulhat hozzá. Testünkben normális
körülmények között is keletkeznek szabad
gyökök, ám egészséges egyénben bizonyos
kémiai anyagok képesek őket hatástalanítani, így nem okoznak problémákat.

Milyen antioxidánsokat ismerünk?

Az antioxidáns vegyületeket két-két csoportra szokás különíteni három szempont
alapján. Egyrészt megkülönböztethetünk
endogén, vagyis a szervezet által előállított
(ezek lehetnek bizonyos enzimek és koenzimek), illetve exogén antioxidánsokat
(élelmiszerek által jutunk hozzájuk – például
C- vagy E-vitamin). Másrészt természetes és
mesterséges antioxidánsokat is elkülöníthetünk. A természetesek közé tartozik néhány
vitamin (A-, C- és E-vitamin), a flavonoidok,
a karotinoidok, a telítetlen zsírsavak, és számos egyéb anyag is. Friss, minél kisebb mértékben feldolgozott zöldségek, gyümölcsök
által juthatunk hozzá a mesterséges antioxidánsokhoz. Harmadrészt az antioxidánsokat
működésük alapján is osztályozhatjuk: az
elsőrendű antioxidánsok maradéktalanul
hatástalanítják a reaktív szabad gyököket
(például flavonoidok), míg a másodrendűek
a szabad gyökök által megcélzott molekulák
szerepébe lépnek és ezáltal próbálják meg
hatástalanítani őket.

Néhány példa magas(abb)
antioxidáns tartalommal
rendelkező zöldségre és gyümölcsre

A magyar zöldség-gyümölcs „repertoárban” is találunk számtalan olyat, amely
hatékony antioxidáns, azonban sok olyan
növény is létezik, melyek kimagasló ORACértékkel rendelkeznek, de sajnos nem mind
őshonos hazánkban. A teljesség igénye
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nélkül néhány: számos alga, kávégyümölcs,
acai bogyó, kínai goji bogyó, kurkuma, zöld
tea, bakopa, sárkánygyümölcs, homoktövis,
oregánó, zsálya, fekete áfonya, noni, szőlőmag, spenót, gyömbér, articsóka, és még
folytathatnánk a sort.

Válasszon a VITAMED
prémium étrend-kiegészítői közül!

Egészségünk megóvása és az oxidatív stressz által okozott károsodások elkerülése érdekében érdemes minél több
antioxidánshatással bíró zöldséget-gyümölcsöt fogyasztani.
Ezek közül számosat – például az ACAI
BOGYÓ, GOJI BOGYÓ, BAKOPA, SÁRKÁNYGYÜMÖLCS, HOMOKTÖVIS, NONI,
és SZŐLŐMAG kivonatát tartalmazó készítményt – megtalál webshopunkban is.

www.vitamed.life

NutriMed Étrendkiegészítő Zrt.
4026 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
info@vitamed.life +36 70 881 1443
Az étrend-kiegészítők szedése nem helyettesíti a
kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges
életmódot!

Ajánló
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Ayurvéda

Álmatlanság – alvászavarok - kimerültség
Korunk egyik legalattomosabb betegségéről kevesen tudják, hogy
valójában nem csak tünet, hanem
ténylegesen betegség.
Nem hagyhatjuk figyelem nélkül,
mert meghatározó lehet későbbi krónikus – az egész szervezetet
érintő – további elváltozások kialakulásánál. Mondhatni, előszobája
több fajta súlyosabb betegségnek.

A tartósan fennálló alvási problémák kiváltó okai az Ayurvéda szerint az idegrendszer
instabilitásából erednek, melyek elsősorban
a Vata dosha kibillenéséből adódnak. Súlyosabb állapotokban megmozdítják a Pittát és
a Kapha doshát is. Azonban a helyreállításához mindenképp a Vata dosha megzabolázását kell célul kitűzni.
A Vata dosha érzékeny. A legérzékenyebb dosánk. Hirtelen reagál a minket
érintő kellemetlen élethelyzetekre. Gyors
mozgásával, levegő minőségével hamar
tüneteket mutat, melyekre korai felismeréssel visszarendező terápiákat tudunk
indítani. Ilyen tünetek pl. a puffadás, koncentrációs zavarok, figyelemzavarok, kezdődő alvás problémák, mint a felébredés,
esetleges visszaalvási nehézségek, fájó
ízületek. (a Vata székhelye a vastagbél,
érzékeny szervrendszere az idegrendszer,
toxin lerakó helye legfőképp az ízületek)
Hogyan tudjuk időben elcsípni a bajt,
helyes mederbe terelni a Vata doshát?
Hogyan tudjuk megelőzni vagy helyreállítani az alvászavart?
- Alkalmazkodás kifejlesztése az
adott élethelyzetre, melyre nehézséggel
reagálunk – ez úgynevezett adaptogén
képesség. Ez egy tanulási folyamat. Sokat
segít az a képesség, hogy megfelelő célokat tűzzünk ki, hogy megértsük, hogy az
életünk során nemcsak nyereség, hanem
olykor veszteségek is érhetnek. Az a fajta
képesség kifejlesztése, hogy megálljunk,

figyelmünket a megoldásra
fókuszáljuk, ne a problémákra, tudjunk inspirálódni még a nehéz helyzetek
ellenére is.
- Az étrend speciális ös�szeállítása – ehhez érdemes
terapeuta segítségét kérni,
aki személyre szabja és időközönként ellenőrizni, hogy
meddig és milyen táplálékokat fogyasszunk. A Vatát
harmonizálja az édes íz. A
természetes gyümölcsökből, nem a finomított cukrokból. A gyökérzöldségek, a tejtermékek- pl. lefekvéshez langyos mézes tej -,
jól földeli a levegős Vata doshát, esetenként
beiktatható még a hús is.
- Mozgásformák közül a lassú, relaxációval egybekötött gyakorlatok javasoltak
(Pl. jóga, pilates, tajcsi, rendszeres séta a
friss levegőn, kerékpározás,úszás.
- Fontos rendszeres este 10 óra körüli lefekvés, a reggel 6 óra körüli ébredés.
Reggel légzőgyakorlatokkal frissíthető az
agy, mely után javul a fizikai közérzet is
- Gyógynövények a Kudzu, Gotu Kola,
Ashwagandha, szerecsendió, brahmi,
speciális gyógynövény keverékek közül a
Stress Guard számos jótékony tulajdonsággal bír amellett, hogy segíti a békés,
felriadásoktól mentes alvást.
- A homlok meleg olajos masszázsa:
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szezámolaj a homlokra,
kálmospor felszippantása
az orrba minden Vata kibillenés esetén jótékony. A
dühvel, haraggal, gyűlölettel együtt járó alvászavarnál
már a Pitta dosha is érintett.
Ez esetben a fej masszírozásához Brahmi olajat használhatunk.
Az alvás ciklus visszaállítása a fiatalító kúráknak
- rasayanaknak - is része
Indiában. Sikeresen beállítható, visszaállítható így az ideális testsúly is. A hormon háztartás stabilizálódásával, Doshák
egyensúlyi állapotba kerülésével hosszan
tartó, jó egészség érhető el.

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

Mert „az Élet él és élni akar”!

Az ismeretlen ember... II. rész
„Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!”
A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI
Petőfi Sándor

Kedves Olvasó!
Tanult barátaim egyike-másika arra hívta fel a figyelmemet, hogy túl „filozofikusan” foglalkoztam az egyébként érdekes
témával, „az ismeretlen emberrel”, egyszerűsítek: magunkkal! Átolvastam a cikket,
s úgy találtam, nem tudom ezt a témát
egyszerűbben megírni. Ez esetben két út
áll előttem, vagy abbahagyom, vagy így
folytatom tovább. Számomra mi sem ter-

mészetesebb: folytatom. Legfeljebb egykét olvasónak jobban oda kell figyelnie!
Mert ahogy kinézek az ablakon, kit és
mit látok? Embert. Elmegyek vásárolni,
kivel találkozom, kiket látok? Embereket.
Igen, az ember egy általános fogalom, a
megértés fontos eleme! De akiket én személyesen ismerek, azok általánosságban
emberek, de konkrétan egyének! Egyéni
megjelenési formákkal, egyéni adottsá-

Minden ember más: egyéni megjelenési formákkal, egyéni
adottságokkal, egyéni képességekkel és egyéni gondolatokkal.
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A gép alkatrészeinek semmi múltja sincs, de az emberi szerveket
alkotó sejtek mindegyikében ott van a teljes genetikai információ!
gokkal, egyéni képességekkel és egyéni
gondolatokkal. Mind különböznek az általánosan leírt embertől, de annak minden kritériumának eleget tesznek!
De hiába azonos a felépítésük, két
egyénnek még a legkisebb bőrdarabját
sem lehet kicserélni büntetlenül, mert
azok magukkal hordozzák az egyén belső
szervi jellemzőit! A szervátültetést végzőknek ezt kellett megérteniük, és ezt
a falat kellett áttörniük! Az ember egy
filozófiai fogalom, az egyén pedig a tudomány által vizsgált csodálatos teremtmény, sajátos paraméterek sokaságával
jellemezve! Ezért nem lehet ezt a témát
egyszerűbben megfogalmazni. S mire a
végére érünk és az egyének alkotta közösségek életét és annak megváltoztatási
lehetőségét, jobbátételét vizsgáljuk meg,
végképp el kell hagynunk az egyén adta
biztos fogódzkodókat! Helyette az egyének alkotta közösség dolgaival kell foglalkoznunk, és ismét visszakanyarodtunk az
ember fogalmához!
Az ismeretlen embert számtalan oldalról elemezhetjük, vizsgálhatjuk, boncolhatjuk. Foglalkoznunk kell a test élettani
működéseivel, amit sokan a mechanikus
gépek mintájára akarnak megközelíteni,
vagy megmagyarázni. Azonban ne felejtsük el, hogy addig, amíg a gép alkatrészeinek semmi múltja sincs, addig az emberi
szerveket alkotó sejtek mindegyikében
ott van a teljes genetikai információ! A te-

remtésnek talán ez az egyik legnagyobb
szervezési diadala! Ezek alapján a sejtek
maguktól tudják, hogy milyen munka
vár rájuk a megszerveződött egészben!
A test élettani működése egy csodálatos
világot tár fel előttünk, melyek sokasága
messze meghaladja ennek az írásnak a
terjedelmét. Ennek tanulmányozása során megérthetjük a test törékenységét és
erőteljességét is!

Ha odafigyelünk a különböző élettani
működési formákra, megérthetjük a Halotti beszéd valódi tartalmát: „Látjátok feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és
hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremti
kezdetben [Úr] mi ősünket”. Ez az oka annak,
hogy testi és szellemi tevékenységünket
mélyen befolyásolják azon vidék geológiai viszonyai is, ahol élünk, az ott található
növényeknek és állatoknak a természete,
melyekből rendszeresen táplálkozunk.
Úgy tűnik, hogy szellemi és testi képességeinket - csakúgy mint az állatokét -,
kedvezően lehetne befolyásolni, ha
gyermekkorunktól fogva megfelelően
táplálkoznánk! (Hoppá! Kedves Olvasó!
Alaposan nézd meg, hogy honnan és mit
vásárolsz! Kerüld az idegenből származó,
ipari feldolgozáson átment termékeket! A
Kárpát-medencében minden megtalálható! Maradj itthon!)
S mivel az anyagi világegyetem részei
vagyunk, és ugyanazon elemekből épülünk fel, nem kell csodálkoznunk azon,
hogy ugyanazon törvényeknek vagyunk
alávetve az anyagcsere-folyamatainkban
is! Belső szerveink, különösen a zsigeri
részek, érző idegekkel vannak ellátva és
rendszeresen üzennek a központba. Akár
tudunk róla, akár nem, befolyásolják, árnyalják gondolatainkat, indulatainkat,
cselekedeteinket! Még az öntudatunkra is
hatnak. Ha a külső világ zaja nagy, akkor elnyomja ezeket a jelzéseket. Pedig
érdemes a belső hangokra figyelni, mert

A külső világ zaja elnyomhatja a belső hangokat
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A gondolat önmagunk legmélyén él...
a „zsigeri tudat” ritkán téved! Az anatómus
két vesét lát, de ha az egyiket kiveszik, a
másik mérete megnövekszik. Ezt úgy foglalhatjuk össze, hogy „a test bonctani „különneműség és élettani egyneműség”. S
ehhez hasonlóan, betegségben és egészségben is a test és a tudat elválaszthatatlanok, de megkülönböztethetőek.
Tovább haladva a szellemi tevékenységeket járjuk egy kicsit körbe. El kell gondolkodnunk azon, hogy a test élettani
és szellemi működésének szétválasztása
jogos-e vagy csak a bonyolult lény tulajdonságainak egyszerűbb vizsgálati lehetőségét adja. Beszélünk a lélekről, ami az
önmagunk képe és mindenkitől megkülönböztet, de igazán nem vagyunk
képesek meghatározni, miről is van szó.
Ugyanilyen különös dolog a gondolat,
ami önmagunk legmélyén él, de nem vagyunk képesek kimutatni, hogy pl. szüksége van-e külön energiára. Életünkben
számtalan dolog van, amelyet automatikusan használunk, holott a fizikai valósághoz semmi köze sincs. Gondoljunk csak
a napkeltére és a napnyugtára. Tudjuk,
hogy a Nap gyakorlatilag „mozdulatlan”,
miközben a Tejútrendszer középpontja
körül kering, s közben spirális pályán magával viszi bolygóit, közöttük Földünket is.
Ennek a bonyolult jelenségnek egy pillanatát milyen egyszerűen fejezzük ki: felkelt a Nap! Ezt mindenki érti! Ezzel lassan
elérkezünk a szimbólumok világába.
A testi tevékenység vegytani elemzése látszólagos komplikáltsága ellenére

is egyszerű. De mit kezdünk olyan dolgokkal, mint az éhség, a szomjúság,
a nemi vágy vagy a kapzsiság? Ugyan
már, mit tudunk kezdeni azzal, amikor
egy terhes nő lekváros sült krumplit vagy
cukros savanyú káposztát kíván? Azaz,
van egy sor olyan bennünket körülvevő
és homályba, sűrű ködbe burkolt terület,
melynek kutatásához kíváncsiságra és bá-

torságra is szükség van, pedig ez is énünkhöz tartozik. Ennek vizsgálata azért lenne
fontos, mert talán jobban megértenénk,
hogy ebben a „ismeretlen emberben” hol
vannak elrejtve azok a szörnyűségek, melyek egész világunkat terhelik!
Az egyes tudományok specifikusan
közelítik meg az „ismeretlen embert”. Az
orvostudomány a szervi, szöveti rendellenességekre és azok vegyi vonatkozásaira figyel. A gazdaságtudomány szinte
csak anyagi szemszögből nézi az embert,
mennyit termel, mennyit fogyaszt, men�nyi a gazdasági értéke. A pedagógia a
gyermekek értelmi és testi fejlesztésére
koncentrál. Sorolhatnánk még tovább,
de minden szakma specifikus! Pedig az
élettan és a lélektan fényében kell vagy
kellene megvizsgálni, mert az értelmi
képesség, mint a lehetőségek kibontakozásának alapjához, a képességek állandó
gyakorlására és megfelelő körülményekre
van szükség.
Az értelmi képességet növelő és
akadályozó tényezők sokaságával kell
szembe néznünk. Az elme fegyelme, a
logika és a matematika tanulmányozása,
a dolgok mélyre ható megfigyelése növeli
az értelmi képességet, míg a felületesség,
a felszínes megfigyelések gyors egymásutánisága, a képek sokasága, a fegyelem
hiánya pedig akadályozza a kifejlődését.

A testi tevékenység vegytani elemzése látszólagos komplikáltsága
ellenére is egyszerű.
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Ahogy az értelmet, úgy az erkölcsi érzéket is lehet fejleszteni, neveléssel, fegyelemmel és akaraterővel.
A szellemi tevékenységekhez tartozik
még egy különös képesség: az intuíció. Ez
a lángelméjű emberek egyik tulajdonsága
a teremtőképességen és a gyors felfogáson
kívül! Ez a képesség nem idegen a tudósoktól sem! S itt van még egy különös képesség, a szépérzék, ami magától nem fejlődik
ki, inkább csak bennünk lappang, és ha nem
kerülünk olyan környezetbe, ahol inspirálva
fejlődni kezd, akkor megmarad szunnyadó
állapotában. Ez társadalmi szinten, sőt, civilizációs szinten is megjelenhet az erkölcsi
érzékhez hasonlóan. Növekszik, eléri az optimális állapotot, majd hanyatlani kezd és
végképp eltűnik. S vele a civilizáció is!
Az ismeretlen ember egyik izgalmas
tulajdonsága az idővel való kapcsolata.
Mind a külső, mind a belső idő, és egymáshoz való viszonyulásuk is izgalmas
terület. Korábban külön foglalkoztunk az
idő kérdésével, és ezért itt és most nem
bonyolódunk ennek vizsgálatába. Egyetlen dologra térünk csak ki, az örök ifjúság
és az öregedés kérdésére. Az idő múlásával
belső szerveink öregednek, egyik gyorsabban, a másik lassabban, felépítésétől és
igénybevételétől függően. Az emberi test
belső harmóniájának megőrzése szempontjából azonban egy elöregedett szerv
egy fiatal testben épp olyan probléma,
mint egy erőteljesen, fiatalosan működő szerv az öreg testben!

Minden ember titkos vagy bevallott vágya a hosszú élet.
Minden ember titkos vagy bevallott
vágya a hosszú élet. Ezzel azonban csínján kell bánni! Egyáltalán nem mindegy,
hogy hol „toldunk” be egy időrést, ha erre
lehetőségünk van. Az átlagember élete
úgy zajlik, hogy fiatal korában, életerősen
ügyet sem vet egészsége megőrzésére,
testének finom visszajelzéseit meg se hallja! Múlik az idő, a test elhasználódik. Az
ember aggódni kezd és mindent megtesz
azért, hogy életét meghosszabbítsa. De

A szépérzék magától nem fejlődik ki...
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mi értelme van annak, hogy egy eltékozolt, gyertyáját két végén égető ifjú öregkorát - a nyűgös időszakot - meghosszabbítsa? Az egészséges, teljes értékű aktív
életszakaszt kell meghosszabbítani! Az
öregség meg hadd múljon el a maga tempójában! Érthetetlen, hogy a társadalmak
az ifjúság nevelése során miért nem fordítanak nagyobb figyelmet az életpálya
egyes szakaszaira egészségügyi szempontból. Miért csak a termelőképesség és
a profit növelése a cél, és az „elhasznált”
embert egyszerűen elejtik. Ennek a területnek a vizsgálata is nagyobb figyelmet
érdemelne. Egyébként marad a mondás:
„Az egészség olyan kincs, melyet akkor tudunk, hogyha nincs!” Óvodás kortól kellene a gyermekeink agyába belevésni ezt,
nemcsak a szólást, hanem a gyakorlatot
is. Egy megfelelően, alaposan kidolgozott
egészségmegőrző program, ha nem is
tudná biztosítani az „örök ifjúságot”, jelentős mértékben meg tudná növelni az
egészséges és aktív életszakaszt. Ezzel elkerülhető lenne az idős korban felgyorsult
belső óra nyomása miatti kapkodás. Ez a
módszer társadalmi szinten is óriási erőforrásokat szabadítana fel!
A „láthatatlan ember” különös képessége az alkalmazkodás. Egyszerűen csodával határos az, hogy miközben sérülékeny
lágy struktúrái és az azok között áramló
testnedvek hajlamosak arra, hogy órák
alatt felbomoljanak, az alkalmazkodó
képességével mégis tovább él, mintha

Mert „az Élet él és élni akar”!

Az alkalmazkodó képesség külső és belső jellegű. A szerveken
kívüli környezetbe illeszti be az emberi testet, az egyént, a fizikai,
gazdasági és lelki világba.
acélból lenne! Az alkalmazkodó képesség
külső és belső jellegű. A szerveken kívüli
környezetbe illeszti be az emberi testet, az
egyént, a fizikai, gazdasági és lelki világba. A szervek közötti belső alkalmazkodás
pedig biztosítja a szervek és a testnedvek
állandóságát, ami a hosszú élet alapja. Ebben a folyamatban a vérnek óriási szerepe
van! Különös jellemzője a gyakorlatilag állandó összetételen kívül az, hogy mindenből több van benne, mint amire feltétlen
szükség van. Így a nem várt eseményeket
úgy tudja kompenzálni, hogy összetétele
érdemben nem, vagy nem nagyon változik meg. Mindez úgy valósul meg, hogy
közben nagy mennyiségű vizet veszít, pl.
emésztéskor, ami a gyomor, a belek, a hasnyálmirigy és a máj nedveinek készítéséhez szükséges. Ugyanakkor különböző folyamatok biztosítják a vér mennyiségének
és nyomásának állandóságát! A test önszabályozó mechanizmusainak, visszacsatolási rendszereinek működése lenyűgöző.
A külvilághoz való alkalmazkodás vizsgálatakor is érdekes, nehezen megfogható, még nehezebben mérhető területekre kerülünk. Mind a belső, mind a külső
alkalmazkodás jellemzője, hogy olyan
módszereket választ és használ a tudat,
amelyek a legjobban biztosítják az egyén
hosszú távú fennmaradását. A környezet ellenséges fellépésére a tudat ellenlépésként különböző módszereket

használ vagy fejleszt ki. Ilyenkor fejlődik az értelem, kialakul a ravaszság, nő a
tudásvágy és az akaraterő. S az akarat az
előzőekkel együtt, már könnyen késztet
a birtoklásra, a hatalom megszerzésére
és az uralkodásra. Nos, vizsgálódhatunk,
de Kedves Olvasó, mondd, hogyan tudjuk
mérni pl. a ravaszságot?

Ha megnézzük az érem másik oldalát,
a tudományos és technológiai civilizáció
az egyének életterének leszűkítésével,
bizonyos fokú tétlenségre kényszerítésével nemcsak balszerencsét hozott a
társdalomra, de úgy tűnik, egy nagyobb
katasztrófa előkészítésében is közreműködik. Ne gondoljunk teljesen vad dolgokra, elég csak ránézni a környezetünkre! Igaz, hogy a stabilitás megőrzésére
mindenféle kiegyenlítő mechanizmusok
léteznek. Ha pl. vízben cukrot oldunk,
akkor az oldat hőmérséklete csökken,
ami megnehezíti a további cukor részek
oldódását. De az ilyen visszacsatolások
hatásmechanizmusa figyelemre méltó,
de korlátozott.
Az alkalmazkodás biztosítja az
egyén fennmaradását, éppúgy nélkülözhetetlen mint a táplálkozás! A
környezet megváltozása valamennyi
élettani és szellemi folyamat reagálását
kezdeményezi. Ezek a reakciók nemcsak
a megmaradást teszik lehetővé, de a haladásnak is közvetítői. Ha ezeket a változásokat ügyesen használjuk fel, akkor be
tudunk avatkozni az emberi tevékenység
fejlődésébe. A kérdés pusztán az marad,
hogy ezeket kik generálják, milyen irányú
változást okoznak, és vajon tényleg az
emberi közösségek, a társadalom javát
szolgálják-e? Ez a lehetőség magában
hordozza a sokszínűség eltűnését, a kön�nyebb irányíthatóság elérése érdekében!

A tudományos és technológiai civilizáció az egyéneket bizonyos
fokú tétlenségre kényszeríti.
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Az orvostudomány akkor fogja elérni igazi célját, ha majd a
testnek és a léleknek természetes immunitást tud adni, nemcsak a
betegségekkel, de a fáradtsággal és a félelemmel szemben is!
Vizsgálódásainkat a „láthatatlan emberrel” kapcsolatban még folytathatnánk. Az
eddigi csak töredéke annak, amit még el
kellene végezni, de arra mutat, hogy eltávolodva az ember vagy a konkrét egyed,
az egyén központjától, egyre több homályos, nehezen vizsgálható és még nehezebben mérhető jelenséggel találkozunk.
Köd takarta úton kell haladnunk, és nem
tudjuk, hol és milyen meglepetés érhet
még bennünket. Ezen vagy ezeken az utakon haladva nagy bátorságra van szüksége a kutatónak. De ha nem tárjuk fel,
akkor szinte lehetetlen az embert olyan
irányú fejlődési útra vinni, ami egy jobb,
emberibb világot jelent! A tudomány,
amelyik megértette az anyagi világ törvényeit és átalakította azt, lehetőséget ad az
embernek, hogy átalakítsa önmagát is. De
világosan meg kell határozni a tudomány
feladatát, ami nem lehet más, csak az ember anyagi és lelki javainak szolgálata. Ez
jelölheti ki az átalakítás irányát. Nos, a változás nem egyik pillanatról a másikra következik be! Azt a kérdést is fel lehet tenni,
hogy vajon az emberiség elég érett-e arra,
hogy önmaga tudatos fejlődési útját kijelölje?
A cél elég világos, egy egészségesebb
világ létrehozása, melynek alapja az
ember tulajdonságainak ismerete. Mert
enélkül nem lehet olyan világot kialakíta-

ni, amiben az ember jól és otthon érezné
magát. Az alapját a természetes egészség
megtartása kellene hogy adja, amely védelmet nyújt a fertőző és degeneratív
betegségekkel szemben, stabil idegrendszer mellett, kiegyensúlyozott életvitelt
biztosít. Az embernek olyan alkatot kellene kialakítania, elérnie, hogy ne kelljen az
egészségére gondolni sem, olyan lenne,
mint egykori felhőtlen ifjú élete. Az ember
nem vágyik olyan mesterséges egészségre, mely az orvosi eljárásokkal tartja távol
a betegségeket, különleges étrendeket
kíván, állandó és rendszeres vizsgálatokat és költséges kezeléseket tartalmaz. Az
orvostudomány akkor fogja elérni igazi
célját, ha majd a testnek és a léleknek természetes immunitást tud adni, nemcsak
a betegségekkel, de a fáradtsággal és a
félelemmel szemben is!
Ehhez azonban a technikai civilizáció
alapelveit is újra kell gondolni, sőt még
az is lehet, hogy el kell dobni. Erre azért van
szükség, mert ez az életvitel meggyengítette és szabványosította az embert. A társadalmi élet szabályait a természetes élet
törvényeihez kell visszaigazítani!
Az egészséges és természetes társadalom kialakításának két hatalmas fékező
ereje van, a bűnözők és azok a politikusok, akik a társadalom helyett önös érdekeket szolgálnak. Az egyéneknek olyan
tudást kell adni, hogy képesek legyenek
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megkülönböztetni a beígért maszlagot a
hatalomra jutást követő tényleges tevékenységtől. Erre mindenkinek emlékeznie
kellene! El kell érni a politikusok visszahívhatóságát, ha tevékenységükkel nem a
közösséget szolgálják!
Fel kell kutatni, hogy „az ismeretlen emberben” hol vannak azok a rejtekhelyek,
melyek a mérhetetlen hatalomvágyra, az
életellenes fegyverkezés legaljasabb technikai eszközeinek kifejlesztésére inspirálnak, melyeket előbb vagy utóbb ki is próbálnak. Aki kételkedik ezekben, az vegye
a bátorságot és nézze meg az elmúlt század eseményeit, a háborúkban vagy azok
előkészítésében alkalmazott fegyvereket,
legyenek azok nukleáris, vegyi, biológiai,
vagy az elektromágneses mező hadi alkalmazásai. Nézze meg a jövőre vonatkozó
kutatási terveket, trendeket, azok tartalmi
és technikai részeit. El fog borzadni!
Íme az „ismeretlen ember”! Ránézve csodálatos teremtmény, fantasztikus képességekkel, lehetőségekkel, szellemi és lelki
tevékenységgel megáldva. Az általa feltárt
tudomány önmaga megváltoztatására is
alkalmassá teszi. S mire használja fel tudását? Pusztítja a természetet, űrhajóját a Földet, embertársait és végső soron önmagát
is! Össze kellene fognunk, és fel kellene
tárni a gonoszságok belső, titkos helyeit, ki
kellene nullázni azokat, melyek ide vezetik
az embert, az egyéneket, a közösségeket, a
társadalmakat!
Ha ezt nem tesszük, akkor nem fogunk
a mottóban megfogalmazottakig sohasem eljutni! Az emberiség fejlődése egy
nagyon lassú folyamat. S addig?
„És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell. –
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.”
Petőfi Sándor: A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI

Barátsággal,
Erdei István

Fűben-fában
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Egészség

Helicobakter - a gyomorproblémák okozója
Sokszor bele sem gondolunk, hogy a jól funkcionáló emésztés milyen nagy hatással van a külső
elégedettségünkre. Amikor a gyomrunk nem
működik megfelelően, fájdalmat, gyomorégést
tapasztalunk – szinte biztos, hogy nem érezzük jól
magunkat a bőrünkben, idegesebbek, feszültebbek és fáradtabbak is vagyunk.
Nyomozzuk ki együtt, mi áll a rossz emésztés
hátterében.

Gyomorfájdalom? Egy jelentéktelennek tűnő
baktérium is okozhatja

A gyomorégést, a gyomor középső szakaszán megjelenő fájdalmat, a gyomorgörcsöt vagy a felfúvódást nagyon gyakran
általános, mindennapi emésztési tünetnek
gondoljuk és nem tulajdonítunk neki nagy
jelentőséget. Azonban amikor ezek a tünetek már gyakrabban jelentkeznek, akár heti
több alkalommal is, komoly megbetegedés
állhat a hátterükben.
A gyomorfájdalom hátterében nagyon
gyakran egy, a gyomorban megtelepedő
kicsi baktérium, a helicobacter pylori áll. A
baktérium elterjedése jelentős – statisztikai
adatok szerint a népesség 50%-a érintett. A
legtöbb esetben tünetmentes ugyan, ám
elszaporodása komoly gyomorproblémák-

hoz vezethet. A helicobacter pylori baktérium a felelős a gyomorfekély, a gyomorhurut
és bizonyos esetekben a gyomorrák kialakulásáért is.
Ezért amennyiben a fentiekben leírt tüneteket tapasztal vagy az emésztése nem
működik megfelelően, érdemes utánajárni, hogy a baktérium nincs-e jelen az Ön
emésztőrendszerében is.

Hogyan diagnosztizálható?

A helicobacter pylori diagnosztizálása több módszerrel is történhet – a
gasztroenterológus szakorvos által elvégzett endoszkópos vizsgálat a legpontosabb,
egyben a legkellemetlenebb diagnosztikai
módszer. Jó hír, hogy a helicobacter jelenlétét a szervezetben már orvoslátogatás
nélkül, az otthona kényelmében is le tudja
tesztelni. A házi helicobacter tesztek magas
megbízhatósággal rendelkeznek, eredményük pontossága vetekszik az orvosi körülmények között elvégzett tesztek eredményével.

Ha a teszt pozitív eredményt hoz,
gyorsan meg is kezdheti a kezelést.
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A helicobacter pylori baktérium kezelése nem egyszerű– antibiotikumok kettős
kombinációjából és gyomorsav lekötő
gyógyszerek együttes alkalmazásából áll.
Sok páciens panaszkodik a gyógyszeres
kezelés során fellépő kellemetlen mellékhatásokra – gyengeségre és emésztési problémákra. Az antibiotikumokkal szembeni
magas ellenállóképesség hatására a kezelés
sokszor sikertelen, a nagy dózisú antibiotikumos kezelés végeztével a baktérium továbbra is jelen van a gyomorban.
Jelen pillanatban is nagyon sok kutatás
foglalkozik azzal, hogy kifejlesszen egy nagy
hatékonysággal és minimális mellékhatással rendelkező gyógyszert, mely alkalmazható lenne a helicobacter fertőzés esetén.
A helicobacter kiirtásában több természetes készítmény is sikeresen alkalmazható, a
leghatékonyabbak a híoszi masticha, a brokkoli csíra és az ezüstkolloid.
A helicobacter eradikációja és az emésztőrendszer működésének visszaállítása
pozitív hatással van az Ön életére is, a kellemetlenségek megszűnése után visszatér a
nyugalma és az életöröme. A helicobacter
pylori legyőzésében fontos szerepet játszik a helyes életmód, a megfelelő kezelés alkalmazása és a stressz kerülése.

Egészség

Egészséges táplálkozás
és a daganatos betegségek
megelőzése

Forduljon hozzám bizalommal

A daganatos megbetegedések kialakulásában fontos szerepet töltenek be a hormonális egyensúllyal, az immunrendszer épségével, a
környezettel, a genetikával, a lelki folyamatokkal és a táplálkozással
kapcsolatos tényezők is. Nem lehet azt mondani, hogy ezért vagy azért
alakul ki valakinél a rák, hiszen akkor már lenne rá gyógymód.
Azt viszont tudjuk, hogy a
rák a nyugati életmód során
kialakított új civilizációs tevékenységekhez köthető, hiszen az ipari forradalom körül
kezdett el tömeges számban
megjelenni ez a betegség. Természetesen vannak feljegyzések az ókori Egyiptomból, illetve az ókori Görög Birodalom
idejéből is, viszont ebben az
időben nem volt annyira elterjedt ez a betegség.
Napjainkban sajnos évente
körülbelül 10 millió ember
hal meg rákban a Földön, mely jelenleg a második leggyakoribb halálozási ok - az első
helyen még mindig a szív- és érrendszeri megbetegedések miatti elhalálozás szerepel.

A dohánytermékekre ráírják,
hogy rákkeltő, de a cukorra még mindig nem

1967-ben a Cukor Kutató Alapítvány (mai nevén Cukor Egyesület) átszámítva napjainkban kb. 50.000 amerikai dollár értékben fizetett le három harvardi kutatót, hogy
készítsen egy tanulmányt a cukor, a zsírok és a szívproblémák kapcsolatáról. Mint ismeretes, rengeteg cég - köztük a Coca-Cola - is támogatott olyan “kutatásokat”, ahol azt
állították, hogy a cukor nem felel az emberek elhízásáért vagy az egészségi állapotuk
drasztikus romlásáért. Ebben az időszakban a cukoripar képes volt rákenni az általa
okozott egészségügyi károkat a zsírokra.

Cukor vs. zsírok

Az emberek ezt elhitték, s azóta is szinte minden boltban lehet kapni olyan terméket,
amire az van ráírva, hogy „csökkentett zsírtartalommal készült”. Kialakult egy trend, miszerint kevés zsírt kell enni, helyette az emberek szénhidrátokkal, de főként cukorral pótolták a napi kalória-igényüket. Ez globális problémává tette az elhízást napjainkra.

A cukor az elhízás és a rák

Az inzulin-háztartás zavara képes rákkeltő folyamatokat beindítani, ezt több kutatás
is igazolta már. Sajnos az már kevésbé terjedt el a köztudatban, hogy a legegészségtelenebb dolog, amit ehet az ember, az a cukor, a legtöbb magas glikémiás indexű étel,
illetve a gyorsan felszívódó szénhidrátok. Ez elhízáshoz vezet, mely gyakorlatilag az előszobája a legtöbb mai civilizációs krónikus betegségnek.
Aki rendszeresen mozog, legalább 7-9 órát alszik naponta és magas zsírtartalmú,
alacsony glikémiás indexű ételeket eszik, annak drasztikusan csökken az esélye
arra, hogy rákos megbetegedés alakuljon ki nála.
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Zsiros László vagyok, általános táplálkozás, sporttáplálkozás és életmód tanácsadó. Eddigi szakmai pályafutásom során
az a tapasztalatom, hogy az emberek
többsége nem igazán érti-tudja, hogy milyen fontos szerepet tölt be az egészséges
életmód a daganatos megbetegedések
megelőzésében. Az Egészséges ÉtrendTáplálkozás Tanácsadás szolgáltatásomon
belül megoldást tudok nyújtani mindenki
számára, hogy kiegyensúlyozott, egészségügyileg megfelelő, boldog életet tudjon élni.
Magyarországon a daganatos megbetegedések halálozása a világon a legnagyobbak közé tartozik, de ezen könnyedén lehet változtatni, ha odafigyelünk
szervezetünkre, megfelelő típusú és
mennyiségű vitaminokkal látjuk el, illetve
egészséges életmódot folytatunk.
Megszerzett tudásommal, tapasztalatommal és szakértelmemmel segíthetek
Önnek, hogy alkalmazható étrendet,
optimális táplálékkiegészítőt, megfelelő
vitamint, valamint egészséges étrendet
ajánljak az életkorának és a betegségének
megfelelően. Az egyénre szabott étrend
kialakítása és az eltérő vitaminszükséglet
nagyon fontos a daganatos megbetegedések megelőzésében.
Forduljon hozzám bizalommal, látogasson el weboldalamra a www.
egeszsegesetrend.hu-ra és bátran kérje
segítségemet, tanácsomat legyen szó az
egészséges étrend elkészítéséről, táplálkozás tanácsadásról vagy a különböző
étrend-kiegészítők, vitaminok kiválasztásáról, használatáról.
www.egeszsegesetrend.hu
06 70/292-4770

Ajánló
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Szépségápolás

Természetes kozmetikumok tartósítószer nélkül
A tisztaság, a növényi összetevők,
a szicíliai napfény és szellő, a zöld
agyag több ezer éves hagyománya,
az embert és a Földet tiszteletben
tartó kutatás, fejlesztés és gyártás
az alapja az Argital kozmetikumainak. Az 1979 óta működő olasz cég
a kezdetektől elhivatottságot érzett
aziránt, hogy a környezetet és az
emberi egészséget tiszteletben tartó termékeket gyártson. Történetük
érdekessége, hogy vegyszermentes
kozmetikumaik egy olyan korban
jelentek meg, amikor még nem volt
trend a bio életmód…
A tartósítószer-mentesség, a természeti
erőforrások tiszteletben tartása, az ökológiai lábnyom mértékének csökkentése, az
állatkísérletek mellőzése, a környezet- és természetvédelem a kozmetikaiparban is kezd
lényeges elvárássá válni a gyártók és a forgalmazók felé. Egyre nagyobb hangsúlyt
kap mindenhol a Föld és az Ember védelme, az egészségesebb életmód, a fenntartható gazdaság.
A biológus Giuseppe Ferraro az Argital
készítmények kutatója, fejlesztője és társai
az 1979-es milánói induláskor meggyőződéssel hittek a tengeri zöld agyag egyedülállóságában, amit a kozmetikaiparba akartak
átültetni és hasznossá tenni. Kutatni kezdték
a legjobb zöld agyag lelőhelyét, amit végül
Szicíliában találtak meg. Már első termékeik kifejlesztésekor is fontos volt számukra,
hogy nem marketing alapú, hanem „terápiás” készítményekkel jöjjenek létre: konkrét problémákra, alapvetően bőrpanaszokra
keresték a megoldást és ez alapján fejlesztettek és fejlesztenek mind a mai napig egy-egy
terméket. Nincs tehát sorozatgyártás, melynek során egy hasznosnak vélt gyógynövényből, vagy egy „divatos” szubsztanciából
mindenféle termék elkészül a tusfürdőtől
kezdve az arcápoláson át a hajápolásig. Egyegy készítmény egyedi összetevőkből
épül fel. Az unió 2013-ban fogalmazta meg
a kozmetikai termékekre vonatkozó szabályozását. A rendelet tartalmazza azon anya-

gok jegyzékét, amelyek használata a kozmetikai termékben tilos.
Az Argital 40 éve, mindennemű szabályozás nélkül eleve azzal a küldetéssel indult,
hogy csak természetes anyagokkal dolgozik. Termékeik nem tartalmaznak tartósítószert, hiszen maga az agyag biztosítja az
időtállóságot.
A tengeri zöld agyag nagyon sokrétű,
ásványi anyagokban és nyomelemekben
gazdag. Natúrkozmetikai jelentőségét tisztító, méregtelenítő, puhító, hámsejt eltávolító hatása adja. A több rétegű ásványi
szerkezet minden más agyagnál erősebben
vonzza magához a szennyeződéseket, így
használata után a bőr megújult, puha és
sima lesz. Zsíros, pattanásos bőrre rendkívül
jótékony tisztító, gyulladáscsökkentő, méregtelenítő hatása miatt. Zöld színét a benne található vas- és réztartalmú anyagoknak
köszönheti.
A csernobili katasztrófa idején például Svédországban egy kísérlet részeként az állatoknak tengeri
zöld agyagot adtak a táplálék mellé, ami felszívta a
légkörből a szervezetébe kerülő sugárszennyeződést.

Rákbetegek esetében a sugárkezelés
okozta bőrsérüléseket ugyancsak gyógyítják agyaggal. Nagyon hatékony ekcémára,
aknéra, a bőr jó állapotának megőrzésére.
De ezen túl belsőleg is alkalmazható, például
serkenti az anyagcserét, méregtelenítő,
lúgosító.
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Az agyagot már az egyiptomiak is naponta alkalmazták kiemelkedő antiszeptikus hatása miatt
mumifikálás során is. Az ókor orvosai kiváló gyógyszernek tekintették. Egyik legnagyobb tisztelője
Dioszkoridész volt, aki már ekkor leírta gyulladáscsökkentő, méregtelenítő, vérzéscsillapító, összehúzó és forrasztó hatását és felfedezte, hogy az agyag
napon szárítása növeli a hatékonyságát. S mivel az
ókorban is nagy hangsúlyt fektettek a szépségre, a
külső használatáról is találunk feljegyzéseket.

Az Argital kozmetikumok alkotóelemeinek listája igazán figyelemreméltó, mert
tartalmaz a napon szárított tengeri zöld
agyag mellett tiszta esszenciális olajokat,
tiszta növényi olajokat, a vadon termő területekről gyűjtött gyógynövényeket és tiszta
forrásvizet. A termékek számos minősítéssel
rendelkeznek.
Az anyacég küldetése négy pontban jól
összefoglalható:
• az új, tengeri zöld agyag és tiszta növényi
alapú biokozmetika kifejlesztése,
• a környezet- és természetvédelem,
• a növényi összetevők tudományos és
szellemi megismerésre,
• illetve egy olyan üzem és munkaközösség
létrehozása, amely a tiszteleten, szereteten és
megértésen alapul.

További információ és elérhetőség:
www.argital.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 154. rész
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Inkontinencia – okok és megoldások
Váradi Tibor

Inkontinenciának a vizelet- vagy székletvisszatartásra való képtelenséget nevezzük, a mindennapokban azonban leginkább a vizeletcsepegést értjük alatta. Bár
már az emberek 6-7 százalékát érintő népbetegség, mégis tabutémának számít.
Megjelenése nem köthető életkorhoz, de az idős emberek harmadánál jelentkeznek vizelet-visszatartási problémák.
A vesék által kiválasztott vizelet a húgyhólyagba jut, mely fokozatosan kitágul és
összegyűjti a képződő folyadékot. Ennek
idő előtti távozását belülről a húgycső körüli záróizom, kívülről az egészséges, erős
gátizomzat akadályozza. A húgyhólyag
vizelettartását és -ürítését szabályzó központ a gerincvelőben helyezkedik el. A
legtöbb ember naponta 4–8 alkalommal
üríti húgyhólyagját, alkalmanként átlagosan 300 ml folyadék távozik.
Az inkontinenciának súlyosságától
függően három fokozata lehet:
• Enyhe esetben csak erős hasűri nyomás (nevetés, tüsszentés) esetén távozik
egy-egy csepp vizelet;
• Ha már kisebb megerőltetés, a hasűri
nyomás kisebb mértékű fokozódása esetén, illetve járáskor is távozik vizelet, a II.
stádiumról van szó;
• A III. stádiumban már nyugalomban is
gondot okoz a vizelet visszatartása.
Inkontinencia esetén az első lépés a
diagnózis felállítása, annak kiderítése,
hogy mi áll a panaszok hátterében. Az
egyik leggyakoribb ok a gátizmok meggyengülése, melyhez testsúlyfelesleg,
többszöri szülés, a kötőszövet gyengülése vagy a testmozgás hiánya vezet. Férfiaknál gyakori ok a prosztata problémája
(gyulladás, daganat stb.). Idegrendszeri
károsodás vagy néhány gyógyszer mellékhatása következtében is kialakulhat.
Ezeken kívül megjelenhet még a váratlan helyzetekben fellépő, úgynevezett
stresszinkontinencia is.

Mit tehetünk?
Az elhízás, a cukorbetegség és a helytelen táplálkozás növelheti az inkontinencia
kockázatát, ezért érdemes csökkenteni
azokat a tényezőket, amelyek elhízáshoz
vezethetnek. A hasüreg nyomásának
csökkentése érdekében ajánlott kerülni az alkoholt, a kávét, a fekete teát és a
puffasztó ételeket, megszüntetni a székrekedést, valamint fokozni a folyadék (legalább napi 2 liter víz) bevitelét. Sokat segíthet, ha az ember odafigyel a rendszeres,
gyakori vizeletürítésre és gondot fordít az
gátizmok megfelelő edzésére, tornájára.
Lehetőleg ne tartsuk vissza sokáig a vizeletet, ürítéskor pedig válasszunk kényelmes testhelyzetet.
Az intimtorna-gyakorlatok végzése előtt
mindig ki kell üríteni a hólyagot! Íme két egyszerű gyakorlat, ami segít a gondok megelőzésében, illetve a gyógyulásban:
– Egymás után sokszor (20–50 alkalommal) húzzuk össze, majd lazítsuk el a farizmokat.
– Megtelt hólyaggal akaratlagosan szakítsuk meg a vizeletürítést, és többször, szakaszosan engedjük ki a vizeletet.
Homeopátia
Inkontinencia esetén gyakran hoz jó eredményt a Causticum; éjszaka előforduló
vizeletszivárgásnál az Equisetum segíthet,
álló helyzetben jelentkező panaszok esetén
pedig a Ferrum phosphoricum. A szülés
utáni átmeneti inkontinencia a Hyosciamus
niger alkalmazásával szüntethető meg. A választott szerből napi 3×5 golyó ajánlott D12-
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es vagy C9-es erősségben. Régóta fennálló
probléma esetén a személyre szabott alkati
kezelés hozza meg a legjobb eredményt.
Schüssler-sók
A Calcium fluoratum segít a szövet rugalmasságának megerősítésében, erősíti a
szalagokat és az inakat, segíti a méh és a hólyag izomzatának jó működését. A Kalium
phosphoricumnak fontos szerepe van a sejtek kialakulásában, regenerációjában és az
anyagcserében, valamint megakadályozza
a kimerültséget és a testi funkciók romlását.
A Natrium chloratum felelős a test vízháztartásának egyensúlyáért, az inkontinencia első fázisában sikerrel használható.
A Natrium sulphuricum erősíti a kiválasztó
szervek működését, és szabályozó hatással
van a húgyhólyag működésére.
Inkontinencia esetén a Schüssler-sók bevétele napi 3–6 alkalommal javasolt 1-2 tabletta formájában.
Reflexzónamasszázs
A medencefenék tónusminőségének javítása és a húgyhólyag záróizmainak erősítése, szabályozása érdekében végzett kezelés
hozzávetőlegesen 20-30 perc legyen. A kezelés javítja az idegrendszer szabályozó- és regenerációs képességét, valamint az ellenálló
képesség növelését is. A hormonrendszer
összes zónáját érdemes kezelni, ideértve a
nemi szervek, az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy a mellékvesék területét is.
Bach-virágterápia
A gyenge hólyag instabil, gyenge személyiségről árulkodhat, aki képtelen kiállni önmagáért. A kisezerjófű esszenciája erősíti
az önbizalmat, az önuralmat és az önérvényesítést. Nagyfokú idegi feszültség esetén a
cseresznyeszilva alkalmazható. A sülzanót
segítheti a hólyag működését, a régóta fenn-

Öngyógyítás abc-je
álló panaszok esetén visszaadja a reményt,
megerősíti a gyógyulásba vetett bizalmat.
Az olajfa nyugalmat biztosíthat, és vitalitással tölti el a testet-lelket. Menopauzával ös�szefüggő panaszok esetén a dió esszenciája
segítheti a minél harmonikusabb változást
és az új élethelyzet elfogadását.
Akupresszúra
Energetikai szempontból a központi
befogadó meridián támogatása segíthet,
amely összefügg a termékenységgel, a női
szaporítószervekkel, a hasüreggel, az altesttel, (kismedencei szervek) és a yin energia
továbbításával. A következő gyakorlattal
támogatható a meridián működése: feküdjön a hátára, tegye szabaddá felsőtestét, és
ujjával a szeméremdombtól indulva húzzon
a bőrén egy csíkot a test középvonalában
a hason, a mellkason, a nyakon át egészen
az alsó ajak széléig. Ezt ismételje legalább
tízszer, míg a bőre kicsit kipirosodik. Ily módon stimulálható az összes yin meridián. Ezt
támogathatjuk váltott orrlyukú légzéssel is,
amely harmonizálja a központi meridiánt.
Megerősítő mondatok: „Saját magam
ura vagyok.” „Képes vagyok koncentrálni.”

Gyógyteák
A Spanyolmeggy leveles teakeverék (Inkontinencia tea - spanyolmeggy, fehér
árvacsalán, kisvirágú füzike) férfiaknak és
nőknek egyaránt ajánlott a hólyag záróizmainak erősítésére, a vizelettartási problémák
enyhítésére. Egy csapott evőkanál teafüvet
2,5 dl vízzel forrázzon le, majd 15 perc után
szűrje le. A reggeli órákban fogyassza, lehetőleg ízesítés nélkül. Napi egy csészével kúraszerűen, a panaszok megszűnéséig iható.
Ha az inkontinenciát hormonváltozások
vagy hormonális rendellenességek kísérik, a
cickafark alkalmazható. A zsurló szilíciumdioxid-tartalma miatt szöveterősítő és
-tonizáló hatású, így ideális a megelőzéshez.
A fenti gyógynövényekből készült tea javasolt adagja napi 2-3 csésze.
Lelki háttér
A vizelet akaratlan távozása a lélek túlcsordulása a test szintjén. Lehet, hogy nem vagyunk képesek több nyomást elviselni, vagy
az elfojtott feszültségek távoznak ily módon,
de az is előfordulhat, hogy képtelenek vagyunk fenntartani a kontrollt.
Gyermekkorban az éjszakai bepisilés a
nappal el nem sírt könnyek helyett jelentkez-
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het. Bármely életkorban kiválthat bepisilést
a nagy ijedség vagy félelem. A szülés utáni
inkontinencia jelezheti, hogy az anya még
nem fogadta el, hogy gyermeke már nem a
testében növekszik, vagy az új helyzetben
még nem találta meg a lelki támaszt.
Az időskori inkontinencia összefügghet a
testi gyengülés el nem fogadásával, a kontrollvesztés okozta félelemmel. Az élet vége
felé közeledve újra másokra szorulunk, ezt
nem könnyű elfogadni.
Az inkontinencia következtében a beteg
gyakran szégyelli a problémáját, szorongással tölti el, hogy bármikor rájöhet az inger,
amit nem tud visszatartani. Szégyen gyermekkorban is kapcsolódhat az inkontinenciához, ha a szülők elfogadhatatlannak tartják
vagy szégyellik a helyzetet.
Az alábbi pozitív megerősítések ismétlése
és átélése segítséget adhat a lélek támogatására: „Gondoskodom magamról, így a többiek
is szerető gondoskodásban részesítenek.” „A
szeretet erőt ad nekem, az életemben minden
rendben van.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Életmód

Napozás biztonságosan!
Sokszor halljuk a különféle média
csatornákból a vészjósló figyelmeztetést a kockázatokkal kiegészítve: ne napozz túl sokat, mert
tönkreteheti a bőrödet!
Ez valóban igaz! Nem hiába figyelmeztetnek minket többször is a
nyár folyamán. Használjunk bőrvédő készítményeket, ne legyünk kint
akkor, amikor a legnagyobb az UV
sugárzás, napozás után is gondoskodjunk a bőr külső hidratálásáról.

Viszont ezekből a figyelemfelhívásokból
két dolog hiányzik, amelyek szintén nagyon
fontosak a bőrünk és testi épségünk megóvása érdekében!

Az első, a szervezet belső hidratálása!

Kevesen foglalkoznak ezzel a fontos és
elengedhetetlen tennivalóval. Gondoljunk
csak bele! A testünk egy meleg nyári napon
mennyi folyadékot és fontos ásványi elemet
veszít?
Amennyiben nyugalmi állapotban vagyunk, átlagos hőmérséklet mellett, bőrünkön keresztül fél liter vizet veszítünk egy
nap. A meglepő információ most következik!
Vegyünk például egy igazi strandidőt, amely
hazánkban megfelel a 35 Celsius-foknak,
képzeljük el, hogy a gyerekekkel játszunk
egy kicsit, szaladgálunk, labdázunk, a felhevült testünket szélsőséges állapotba hozzuk.
Ebben az esetben a bőrünkön keresztül akár
3 liter vizet is elpárologtathat szervezetünk!
Ehhez adjuk hozzá azt, ami az anyagcsere
egyéb módján kiürül a testünkből. Ez így
rengeteg ugye? Ezt a folyadékot pótolni kell
ivóvízzel, de a kiürült ásványi anyagokra is
gondolva, lehetőleg jó minőségű szénsavmentes ásványvízzel.

Miért nem gyümölcslével és üdítővel?

A válasz nagyon egyszerű.A szervezetünk
sok energiát felhasznál azért, hogy a bevitt
folyadékot átalakítsa olyanná, amit a testben
el tud raktározni, fel tud használni. A nagy
meleg megterheli testünket, ezért amivel
lehet, könnyítsük meg a dolgát! Tiszta víz bevitele esetén kevesebb energiát kell felhasz-

nálnia az átalakításra, így gyorsabban és nagyobb hatásfokkal is hidratáljuk magunkat.
A második dolog, a bőr belső ápolása, amely
egyenrangú a külső gondoskodással és a vízháztartás egyensúlyának fenntartásával!

Mivel is ápolhatjuk bőrünket belülről?

A bőrünknek szüksége van ugyanúgy vitaminokra és nyomelemekre, mint az izmoknak, belső szerveknek. Sőt, mivel ez a testünk
első számú védelmi vonala, nyár folyamán
fokozottan ápolni kell és védeni.

Ápoljuk belülről! Mégis hogyan?

A válasz egyszerű: Béta-karotinnal. A bétakarotin az A vitamin elővitaminja.
A megfelelő mennyiségű Béta-karotin bevitele a bőr védelmi vonalát erősíti, amely így
ellenállóbb lesz a káros UV sugarakkal szemben, ezen felül a barnulás mértéke és színe is
szemmel láthatóan eredményesebb lesz! Ez
a nagyszerű provitamin elősegíti a pigment
termelődését, ezáltal a bőr barnulásának a
folyamatát. A leégés kockázatát is jelentősen
lecsökkenti, még az érzékeny bőrűeknél is.
Többnyire sárga és piros növényekben
található meg ez a csodás vitamin. Legismertebb növény, amelyről mindenki tudja, hogy
jót tesz a bőrnek: a sárgarépa. De ez ne tévesszen meg minket! A sárgarépa mellett a
sütőtök, cékla, alma is tartalmaz különböző
arányban Béta-karotint és a bőr egészségéhez elengedhetetlen vitaminokat.
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Láttál már valakit, aki görögdinnye helyett vagy a főtt kukorica helyett egy táska
sárgarépával és céklával, esetleg sütőtökkel
települt ki a strandra? A válasz egyértelmű,
sajnos nem.
Ezért alkottuk meg a Béta-karotin zöldségkristályt, amely tartalmazza azokat az
összetevőket, amely a bőröd ápolásához
szükségesek! Nem tartalmaz mesterséges
adalékanyagokat, kizárólag a tiszta gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztod el koncentrált, tápegész formában! Ez a kis üvegcse pedig nem foglal sok helyet a hűtőtáskádban,
így a strandra nyugodtan magaddal viheted!

Gondoltunk a gyermekekre is! Ezt a zöldségkristályt naranccsal egészítettük ki, így kellemes íze miatt a gyerekek is szeretni fogják!
Akár egy éves kortól is fogyaszthatják gyermekeink, így biztonságban tudhatjuk őket!
A termék minden mentes! Nem tartalmaz
glutént, laktózt, színezéket, adalékot, ízfokozót, tartósítószert, vegyszert, hozzáadott
cukrot. A Béta-karotin zöldségkristály vegán
és paleo étrendbe is beleilleszkedik.
Belekeverheted a reggeli joghurtodba és
szénsavmentes folyadékban is feloldhatod!

magmaxx.hu
info@mag-maxx.hu
+3630 626 3948

Szépségápolás

Natúrkozmetikumok férfiaknak
Nem csupán a nőknek van szükségük finom krémekre, illatos szappanra, vagy szilárd samponra. A férfiak
jólápoltáságához hozzátartoznak a kozmetikumok. A
Napvirág Manufaktúra szélesedő palettájában az urak
is megtalálhatják a számukra megfelelő, természetes
összetevőjű natúrkozmetikumokat.

Az ápolt bőr, a rendezett haj, a borotvált arc, a szép kezek magabiztosságot, és
egyfajta kisugárzást adnak a férfiaknak.
Ők is szeretnének jól kinézni, fiatalosnak
maradni, sikereseknek lenni a nők körében és persze az üzleti életben egyaránt.
Mindehhez elég egy kicsit odafigyelni, a
napi rutinba beépíteni a tisztálkodás mellett a hidratálás lépéseit is, mely hamar
meghozza az eredményeket. A Napvirág Manufaktúra uraknak szánt natúrkozmetikumai szintetikus és toxikus
anyagok nélkül adják vissza a férfi bőrének fényét, rugalmasságát, miközben a
tiszta illatok vonzóvá teszik őt. Ezeket a
termékeket akár ajándékba is adhatjuk,
hogy természetes összetevőikkel az urak
sármját emeljék.

zóvá teszi az ápolt
kezeket. Ami pedig
a szappanokat illeti,
az urak kedvence a
Napvirág
Manufaktúra narancs és
kókusz szappanja.
Bármelyiket is válasszuk ajándékba a férfinak, nem fogunk mellé lőni vele. Mindkettő válogatott növényi alapanyagokat
tartalmaz, melyek ápolva tisztítanak, nem
szárítanak, és élmény velük a tisztálkodás.

Szakáll- és hajápolás felsőfokon

A legnépszerűbbek

A férfiak körében a legnépszerűbb natúrkozmetikumok minden bizonnyal a
dezodorok, illetve a kéz- és lábápoló termékek és persze a natúr szappanok. A
Napvirágnál elsősorban az urak számára
kifejlesztett frissítő krémdezodor teafa és citromfű illattal a legkelendőbb,
mely messze űzi a kellemetlen szagokat,
miközben a shea vaj, és az extra szűz kókuszvaj alumíniumszármazékok nélkül
ápolják a hónalj vékony, érzékeny bőrét.
A férfiak arcán kívül a nő elsősorban a
férfi kezét nézi meg. Nem csoda, hiszen a
kezek születtek az érintésre, simogatásra.
A kézkrémek közül kifejezetten a férfiak
igénybevett kezeinek ápolására ideális választás a Napvirág olíva- és körömvirág
olajos kézkréme, mely a napi használat
során helyreállítja a bőr rugalmasságát,
megszépíti azt, hiszen allantoin tartalma
bőrregeneráló és szerkezetjavító hatású.
A könnyed, üde citrom illat pedig von-

A szakáll, illetve bajusz ápolásához,
tisztításához a legjobb választás a szilárd
sampon. A hosszabb szőrzet esetében
ugyanis hatékonyabbak ezek a termékek.
A Napvirág haj, szakáll tisztítására készített szilárd samponja görögdinnyemag olajat tartalmaz, mely egyensúlyban
tartja a hajas fejbőr faggyútermelését.
Bergamott illóolaj tartalma gombaölő,
fertőtlenítő hatású, míg a porított csalán
levél gyógynövény összetevője kifejezetten a zsírosodó fejbőr regenerálására al-
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kalmas. Ha pedig az alapos tisztítás után
extra kényeztetésre vágynak az urak, akkor a szakállápoló balzsam a legjobb
ajándék. Különlegessége az extra szűz
dióolaj, és a lágy kókuszvaj, mely minden
évszakban használhatóvá teszi.

Abszolút zero waste

A Napvirág Manufaktúránál nincs környezetszennyezés, nincs műanyag hulladék, hiszen termékeiket visszaváltható
üvegcsomagolásban kínálják, melyeket a
csomagolásmentes boltok is visszajuttatnak a Manufaktúrába, ahol tisztítás és fertőtlenítés után újratöltik azokat. A környezettudatos vásárlók a Napvirág termékeit
választják, hiszen csak újrafelhasználható
és lebomló csomagolást használnak, amivel csökkenthetjük a környezeti terhelést.
Az ajándékba adott termékek értéke így
még magasabb, hiszen a Napvirág Manufaktúra a kezdetektől törekszik arra, hogy
minél környezettudatosabb csomagolást
kapjanak a termékei.

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

Életmód

Hogyan varázsoljon forrásvizet az otthonába?
Maunawai Élő PI- víz, nemcsak tiszta, de finom is!

A víztisztító készülékek több mint 99%-a a vizet csupán fizikailag és kémiailag tisztítja meg. A Maunawai PI víztisztító
rendszerek a fennmaradó 1%-ot képviselik, melyek ettől többet is tudnak. Csak az elmúlt 20 év kutatásai világítottak rá a
biológiai vízminőség fogalmára, arra, hogy attól, hogy a víz tiszta, nem biztos, hogy szervezetünkben jól tud hasznosulni.
A minőség szempontjából a friss forrásvíz és sejtjeinkben jelen lévő
magas fokon strukturált víz jelenti a viszonyítási pontot. A biológiailag is aktív szűrt víz - kristályszerűen rendezett vízmolekulák láncolata,
melyek meghatározott geometriai struktúrával is rendelkeznek - akárcsak a sejtfolyadék, ami bennünk van. Így az új kutatások alapján azt
a vízszűrő berendezést érdemes választani, amely a tisztítási funkción
kívül képes biológiailag is aktív vizet készíteni.

5. PI-kerámia mátrix: A MAUNAWAI® víztisztító készülékek központi egységében több mint 20 különböző, összetételű kerámiagolyó
helyezkedik el. A porózus, de stabil állapotú kerámia-mátrixot egy szabadalmaztatott és igen költséges folyamat során állítják elő.
Emeli a víz energiaszintjét, optimalizálja az ásványi anyagok szintjét,
vízstruktúrát képez, lúgosítja a vizet, képes finom nemkívánatos rezgéseket és szabadgyököket is megkötni
6. EM-kerámia-kálcium réteg, további elektromágneses
energetizálási folyamat, a természetes egyensúlyt véglegesítése.
Probiotikus, az életet támogató rezonanciamezőt hoz létre, mely nem
jelent alkalmas környezetet patogén csírák és degeneratív kórok számára.
7. Sango-korall - Hegyi kristály – Zeolit réteg. A Sango-korall képes az ásvány-ion tartalmat és a víz pH-ját szabályozni, nagyban növeli
a víz redoxpotenciál értékét. A Hegyi kristályok feltöltik a vizet természetes energiájukkal, megnövelik a folyadék elektronegativitását. A
Zeolit - nagy porozitású biokatalizátor – megköti az olyan káros mikromolekulákat is, mint pl. az ammónium vagy az arzén. A Pi-kerámiákkal
összjátékban optimalizálják a vizet.
8. Mágneses csap: finom mágneses mező a MAUNAWAI® víz elektromágneses mezejét állandósítja

A MAUNAWAI® szűrőrendszer működésekor a csapvíz (akárcsak a
források esetében) nyomás kifejtése nélkül történik, így a víz megőrzi
kristályszerűen rendezett molekula láncait, klaszterszerkezetét.
A MAUNAWAI PI- készülék nem szűri ki, a vízben lévő hasznos ásványi anyagokat, de harmonizálja és optimalizálja azok arányát, ennek
következtében optimálisan tud sejtjeinkben hasznosulni. Sejtvíz szerkezete miatt könnyen áthalad a sejtmembránon, és azonnal hidratálja
a sejteket.
A Maunawai PI készülékek egyedülállóan kb. 30 féle szűrő és vízkezelő anyagot tartalmaznak, melyek egyenesen Japánból érkeznek a
cég németországi üzemébe.
A szűrési folyamat minden olyan szennyezőanyagot eltávolít a csapvízből, amire
szervezetünknek nincsen szüksége. A Német gyártmányú Maunawai, Európa legtöbbet tesztelt vízszűrő rendszere. Még az olyan nehezen eltávolítható szennyező
anyagokat is, mint a gyógyszer és hormonvegyületeket is 100%-ban képes kiszűrni.
1. Kerámia előszűrő 0,2μm, így a patogén baktériumok nem jutnak át rajta. Kiszűri a homok, vas, iszap, por, rozsda, pollen,azbeszt részecskéket
2. Vízkőszűrő egység eltávolítja a nitrátot és a szervetlen kalcium
kb. 50%-át, így javítja a magnézium felvételt.
3. High-Tech aktívszén réteg – Gyógyszer és Hormonszűrésre tesztelve Ez a szűrőegység mindenféle kémiai anyagot, nehézfémet, rovar
és növény védőszer maradványt, trihalogénmetánokat, stb. eltávolít.
4. Turmalin kerámia réteg, Infravörös és a negatív ionok forrása.
Ezen tulajdonsága következtében ionizálja (negatív töltésű ionjai által
lúgosítja), csökkenti annak klaszterméretét.
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A MAUNAWAI vízszűrők kimagasló minőségű PI vizet biztosítanak szervezetünk számára. Fogyaszthatják csecsemők, gyermekek, felnőttek, sportolók,
fogyókúrázók, idős emberek, egészségesek és betegek egyaránt.
Büszkék vagyunk készülékeink minőségére, 30 napos visszavásárlási garanciát
biztosítunk vevőinknek. Rendelést telefonon keresztül is felveszünk!

GeoMag Water KFT. • Tel: 06 20 447 1677 • info@piviztisztito.hu
www.piviztisztisztitowebaruhaz.hu

Zöld megoldások

Környezetbarát szárítás ecoegg Szárítótojással
Nem titok, hogy az elmúlt évtizedben a környezetvédelem jobban kezdte
foglalkoztatni az embereket, mint előtte. Ennek következtében egyre többet lehet hallani olyan környezetbarát termékekről, mint a vegyszermentes ecoegg Mosótojás. De mi van a „kistesójával”, a Szárítótojással? Noha
a nyár beköszöntének hála, többet tudjuk a szabadban szárítani a ruhákat,
a szárítógépek használata mindezek dacára növekvő trendet mutat. Nem
csoda, hiszen gyorsabb és egyszerűbb, mint a hagyományos módszer. Ám
ennek a luxusnak sokszor ára van: csillagászati összegek a villanyszámlán,
nem teljesen megszáradt ruhák. Az ECOEGG Szárítótojás ezekre a problémákra kíván hathatós választ adni. Összeszedtünk néhány okot, hogy miért az ecoegg Szárítótojás a legjobb partner a szárításban.

Időt, avagy pénzt spórolsz

Talán közhely, hogy az idő pénz, de a
szárítógép használatának esetében ez
különösképp igaz. A szárítógép háztartásunk egyik legköltségesebb fenntartású
használati eszköze. Ennek csökkentésére
lett kifejlesztve a Szárítótojás, mely érzékelhetően - akár 28%-kal - lerövidíti
a ruhák száradásának idejét. Ezáltal a
villanyóra kevésbé mutat majd horrorisztikus számokat. A szárítógépünk és a pénztárcánk egyaránt meghálálja majd, ha Szárítótojást használunk.

tartást, csupán időnként az illatot biztosító rudakat kell kicserélni, ami szintén nem
nagy ördöngösség. A megvásárolt tojások
mellé alapvetően 2x2 illatrudacska jár a
csomagban, amikből ha kifogytunk, nincs
ok aggodalomra, hiszen bármikor rendelhetünk belőlük utánpótlást.

tavasz- és pamutillatban elérhető. Noha
nem kölcsönöz olyan markáns illatot,
mint egy öblítő, azért mégis felsejlik a kellemes illat a ruhák viselése alatt. Akik nem
rajongói az illatfelhőknek, azok választhatják az illatmentes verziót.

Jobban száradó ruhák

A Szárítótojás követi az ECOEGGelveket, azaz termékeik soha nem tartalmaznak vegyszert. Ebből következik,
hogy az érzékenyebb bőrű használóknak
sincs miért aggódniuk.

Minden szárítógéphasználó átélte már,
hogy a ruhák itt-ott nedvesek/nyirkosak maradtak, például a szárítógépben
egybetapadt ruhák vagy a nem jól kiválasztott program miatt. Ennek az apró
kellemetlenségnek búcsút mondhatunk,
mivel a tojások a szárítás alatt elválasztják
egymástól ruháinkat, így azok nagyobb
eséllyel gyorsabban száradnak meg. Ha
ott utazik köztük a tojás, a meleg levegő
könnyebben át tudja járni őket.

Puha ruhák

A frissen mosott-szárított ruhaneműink
felvételekor egy sokkal simogatóbb, puhább érzést kapunk, mintha Szárítótojás
nélkül szárítottuk volna. Mindez abból
adódik, hogy a tojás külsején kis kidudorodások vannak, melyek forgás közben
folyamatosan ütögetik a ruhákat, így természetes módon puhítanak.

Egyszerű, de nagyszerű

Nem szükséges az atomfizikusi tudás,
hogy élvezzük a Szárítótojás nyújtotta
előnyöket. Ahogy a mosótojást betesszük
a ruhák közé, úgy az ecoegg Szárítótojás
esetében sincs máskép, egyszerűen csak
be kell a dobba helyezni és már indulhat
is a szárítás. Nem igényel komoly karban-

Illatos ruhák

Ha zavart eddig, hogy mindhiába használtál virágmezőket felidéző öblítőket a
mosásnál, a szárítást követően elszállt az
orrsimogató illat, akkor a Szárítótojásnak
erre is van megoldása. A tojásban lévő,
esszenciális olajjal átitatott rudacskák
utántöltése jelenleg kétféle verzióban;
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Környezetbarát - Semmi vegyszer

Nagyon vagány

Már latba szedtük, hogy a Szárítótojás
segítségével kevesebb áramot fogyasztunk,
puhák és illatosak lesznek tőle a ruhák, de
van még egy jó pontja, ha környezetvédelemről van szó. A rózsaszín, kék, vagy sárga
színekben elérhető, újrahasznosított anyagból készült tojásra a gyártó 10 év garanciát
vállal, ami biztosíték arra, hogy szárítótojást
nem kell sűrűn vásárolnod.
A gyártó a praktikum mellett még a
dizájnra is nagy erőket fordított. Így a
garantált elégedettség mellett még egy
igazán csinos kis díszt is kapunk a szárítógép mellé.
A Szárítótojást minden olyan embernek
szeretettel ajánljuk, akinek fontos a bolygónk jövője.

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

Ajánló
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Tudatos gazdi

Mi a manó az az SLS? És miért káros?
Miért kell az SLS-től óvakodni? Hiszen a kozmetikumok összetevőlistája egyébként is tele van érthetetlen nevekkel. Akkor
miért pont ez az egyik, amire nagyon ugrok?
Lehet, hogy nincs nagy szakmai hátterem. Aláírom. Nem vagyok vegyész, nem
diplomáztam kémiából, nem vagyok bőrgyógyász és még állatorvosi asszisztens
sem voltam soha. Ettől függetlenül mindig is megvolt a magamhoz való eszem
és egyáltalán nem szeretem, ha átvágnak.
Az egész az emberi kozmetikumoknál
indul. De tényleg, csak egy pillanatra gondolj már bele. Miért érné meg az egyik
legnagyobb kozmetikai termékeket gyártó cégnek olyan tusfürdőt kifejleszteni,
amivel ha lezuhanyozol, akkor utána már
nem kell használnod az ő testápolójukat
is, ami egyébként tele van olyan anyagokkal, amik kivonják a bőröd mélyebb rétegeiből a vizet, és ezért egyre több és több
ilyen termékkel kell magad “ápolnod”.
Szóval lehet, hogy nem vagyok zseni,
de nem is kell annak lenni, hogy az ember rájöjjön: a legtöbb kozmetikum káros,
mert tele vannak vegyszerekkel annak
érdekében, hogy a gyártási költség minél
alacsonyabb legyen és ezzel párhuzamosan ugorjon meg a profit. Beláthatod,
azért ehhez sem kell tőzsdecápának lenni,
elég egyszerű rájönni.

Hogy jön ez az egész
egy kutyás cikkben?

Roppant egyszerű a képlet.
Gondoljuk végig ezt is egy kicsit. A
boltok polcain található kozmetikumokat mind tesztelik állatokon. Ezek a kísérleti állatok legtöbbször kutyák. Na
most, miután tök jól rájönnek ezekben
a laborokban, hogy a kutya bőre milyen
kevert kemikáliából mennyit bír el egyszerre anélkül, hogy bármilyen elváltozást okozzon, azután szépen beleteszik a
pont nekik gyártott kozmetikumokba is.
Igen, még abba is, amire azt írják, hogy
Sensitive. Attól való érzékeny bőrnek,
hogy valamennyivel kevesebb van az irritációt okozó anyagokból.

Miért pont az SLS a mumus?

Az összetevők listáján az adott termék
alapanyagait mennyiség szerint csökkenő

sorrendben tüntetik fel. Az
SLS általában a második a
sorban. Ezért egyértelmű,
hogy rendkívül sok van
benne.
Ezt az összetevőt ezeken
az elnevezéseken találhatod meg: Sodium Lauryl
Sulfate, Sodium Laureth
Sulfate, Sodium Coco Sulfate.

Miért kerül
a termékekbe?

Mert nagyon hatékony
szer. Rendkívül gyorsan
oldja a zsíros szennyeződéseket, ami egy kerti party
után remekül jön, hiszen
a hideg-zsíroldókban is ez
van. Állj! Hogy mi? A hideg-zsíroldóban? Jogosan
merül fel benned is a kérdés. Igen, ez a kőkemény
igazság. Ez azért elég gusztustalan, nem? És ha még
abba is belegondolsz, hogy
ez a szer nem csak a bőröd
legkülső hámrétegét tisztítja meg, hanem szépen
beszívódik a bőrbe is, és
onnan is kioldja a hasznos
zsírokat, akkor már eléggé világvége hangulat van.

A kutyasamponba
csak nem raknak ilyet, ugye?

El kell keserítselek. Sajnos az olcsó samponok kivétel nélkül tartalmazzák ezt az
összetevőt, de sajnos sokszor még a drágább kategóriásak is. Ezért azt javaslom,
hogy ne a név alapján dönts, mert az
sokszor becsapós. Mindenféle természetességre és „mindenmentességre” utaló
nevekkel találkozhatsz, de kérlek, ne bio
akarj lenni, hanem tudatos.
Ne engedd, hogy becsapjanak, amikor
magadnak vagy a kutyádnak veszel kozmetikumokat. Olvasd el az összetevők listáját, és ha bármi gyanúsat találsz benne,
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csak tedd vissza a polcra.
Ha pedig szeretnél egy lépést tenni Te is
a tudatosgazdi világba, akkor segítséget
nyújtunk My Bulldog Shop termékeivel,
melyekben semmi olyat nem találsz, ami
a kutyád számára káros lenne.
Amennyiben bizonytalan vagy a választás és döntést illetően, kérlek, keress bizalommal engem az alábbi elérhetőségek
egyikén és szívesen segítek.

Magyari Detti kutyaherbológus
www.mybulldogshop.com
detti@mybulldogshop.com
06 70/417 6627

Kertészkedjünk!

Hogyan regenerálja a kutyás kertet egy profi?
A család hű barátja, a ház nyugalmának őrzője az eb, csak éppen
nem szobatiszta legtöbbször. A kutyatulajdonosok tudják jól, hogy
kedvencük vizelete a kertben elképesztő károkat tud okozni.
A kan kutyák elsősorban a tuják,
bokrok, fák látványos hanyatlásáért felelősek, míg a szukák a gyepen
tátongó sárga foltok okozói.

Miért ilyen ártalmas a kutyapisi?
A kutyák vizelete erősen maró hatású,
koncentrált, nitrogénben gazdag folyadék. Ennek köszönhetően perzseléses
tüneteteket okoz a gyepen és a növényeken. A rendkívül magas nitrogéntartalom
miatt pont olyan, mintha kiborult volna
a műtrágyás zacskó és kiégette volna a
gyepet.
És nagyjából ez is történik. Jellemzően
a foltok körül látványosan jobban nő a fű,
ahol már a koncentráció nem éget, csak a
nitrogén áldásos hatása érvényesül.
Adja magát, hogy a megoldás a koncentráció csökkentése, amit locsolással
lehet megtenni. Azonban Ön sem állhat
folyamatosan a kutyus sarkában egy öntözőkannával. Azokban a kertekben, ahol
van öntözőrendszer, inkább a téli időszakban okoz gondot a kutyus, így tavasszal
sok esetben csak felülvetéssel rehabilitálható a kert.

Mit lehet tenni
a sárga foltok ellen?

Számos termék van a piacon, amelyek
a probléma megszüntetését célozzák:
különböző itatókövek, tabletták vásárolhatóak, amelyekkel a kedvence vizeletének kémhatását lehet befolyásolni. Ezek
azonban kutyánként és fajtánként is eltérő eredményességűek, és sokszor tapasztalható a hozzászokás is.
Ha nem szeretne naponta többször sétálni kutyájával, hogy ne otthon végezze
el a dolgát, akkor a kertet kell felkészítenie, ellenállóvá tennie a kutyapisi

okozta sokkhatással szemben.
Mivel a probléma fő forrása a túlzott
nitrogénkoncentráció, a talajéletben a
nitrogénfeltáró baktériumok szaporodását érdemes támogatnia. Ennek eszköze
az Esstence Fast Grass kutyás kertbe nevű növénykondicionáló, ami az
Esstence Origo gyepregeneráló képességét ötvözi a speciális formulával, ami a
kutyapisi káros hatásait semlegesíti.
Ebben a mikrobiológiai szerben különböző gabonák csíralé kivonata található.
A búzafélék egyszikűek, épp mint a fű, így
hasonló hormonokkal, vitaminokkal, enzimekkel rendelkeznek. Ez a speciális adalékanyag támogatja a gyep regenerálódását a perzselés okozata sokkból. Az erős
talajélet segítségével a nitrogénvegyületek koncentrációja gyorsan lecsökken a
kutyapisis területen, így alig vagy kisebb
mértékű a fű perzselődése, és gyorsabb a
foltok regenerációja.
Rendszeres alkalmazásával nem
csak a kutyás balesetek száma csökken
le, hanem a gombabetegségek ellen is
ellenállóbbá válik a kertje a Fast Grass
alapját képző gilisztahumusz kivonatnak
köszönhetően.
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Hogyan használja
a növénykondicionálót?
A foltokra beöntözéssel kell használni,
míg a kert egészére preventív permetezéssel 2-3 hetente kell kijuttatni a gyepre
és a bokrokra, fűnyírás után az esti órákban ( UV mentes környezetben).
A rendszeres permetezésnek köszönhetően a talajban felszaporodnak a nitrogénkötő mikroorganizmusok, így amikor
a kutya pisil a gyepen, sokkal kisebb kárt
tud okozni.
Többé nem kell választani, hogy kutya
vagy kert! Táplálja rendszeresen a talajéletet szerves tápanyagokkal és az Esstence
Fast Grass-szal, hogy a kertje ellenálló
legyen a különböző nitrogéntöbbletből
fakadó sokkhatásokkal szemben.
Egészséges, kutyapisi foltoktól mentes
gyepet kíván:
Molnár Gábor Éva

kertfuvesites.hu

Kertészkedjünk!

Víztakarékosság a BIOkertben
Az idei tavasz szinte csapadék nélkül telt el, és a klímahíreket olvasva sajnos kijelenthetjük: fel kell készülnünk a szélsőségekre, így az ideihez hasonló, hosszú, száraz időszakokra is. Már a kiskerteseket is automata öntöző
rendszereket kínáló hirdetésekkel bombázzák, de jó, ha tudjuk, nem ez az
egyetlen megoldás. Sőt! Sok szempontból nem is megoldás. Egy BIOkertész
számára alapértelmezett, hogy takarékosan bánik minden természeti erőforrásunkkal, így a vízzel is.

Kertünk kialakítása

A kiskertek kialakításában is vannak divatirányzatok, ha nem is olyan rövid életűek, mint az öltözködésben. Alapvető
szemléletváltást igényel, hogy tudomást
sem véve a trendekről, meglássuk a szépet
a természetközeli kertben is, de megéri.
Kezdjük a legnagyobb vízfalóval, a pázsittal! Az egész nyáron át üde zöld pázsitot nem a mi kontinentális klímánkra
„tervezték”, kánikula idején csak hatalmas
vízpazarlással lehet formában tartani. Egy
BIOkerthez sokkal jobban illik a (nem túl
gyakran) nyírt természetes gyep, amelyet
helyi fűfélék és szívós kétszikűek alkotnak.
Az előtörő virágok (például a pitypang, a
cickafark, a fehérhere) a rovaroknak kínálnak táplálékot.
Az örökzöldek megválasztásakor is
vegyük figyelembe az egyes fajok vízigényét. A forró és száraz levegőt nem
minden növény bírja, és ezt még öntözéssel sem tudjuk teljesen kiküszöbölni.
Az utóbbi évek forró, száraz periódusait a
tuják nehezen viselték, amire foghíjas tujasorok emlékeztetnek.
Az örökzöldek közül a tiszafák (mérgező!), a borókák sokkal jobban vették az
akadályt. Félárnyékos helyen a félig-meddig örökzöld mirtuszloncok, mahóniák,
kecskerágók is saját erejükből túlélik a
nyarat, de választhatunk helyettük virág-

zó cserjéket, kis termetű díszfákat, amelyek termésükkel, nektárjukkal táplálják
kertünk lakóit.
Áruházak napperzselte parkolói szélén tanulmányozhatjuk az igazi napimádó szomjazó bajnokokat: a levendulát, a
cipruskát, a zsályát, a színes cickafark változatokat és egyes fűféléket.

Talajtakarási módszerek

A talajtakarásnak, más néven mulcsozásnak számos előnye van, és persze pár
kisebb hátránya. A víztakarékosság szempontjából fontos, hogy a talajtakaráshoz
használt szerves anyagok szigetelnek, ezzel védik a talajt a túlzott párolgástól. A kisebb melegedés és a megőrzött víz pedig
kedvezően hat a BIOkertben oly nagyra
becsült talajlakókra. Ügyeljünk arra, hogy
a veteményesbe ne vigyünk a mulccsal
gyommagvakat. A fűnyíráskor keletkező
nyesedék kiválóan alkalmas arra, hogy
málnák, szedrek, ribizlik, frissen ültetett
fák alá terítsük.

Pár hasznos apróság

- A paradicsom képes a talajjal érintkező szárrészén gyökereket fejleszteni, ezért
jó mélyre ültessük a palántákat, még pár
alsó levelet is leszedhetünk. Az így megnövekedett gyökérmennyiség több vizet
tud felszívni.
- A ribizlit is jó mélyre érdemes ültetni.
Ez nemcsak a bokor megújulását segíti,
hanem a szárazságtűrést is javítja.
- A helybe vetett saláta jobban ellátja
magát vízzel, mint a palántázott. A salátának ugyanis aránylag hosszú főgyökere
van, és ha zavartalanul ki tud fejlődni, mélyebbre jut, ahol több vizet talál.
- Ha a gyümölcsfák alatt gyep van és
kezd fogyni a talajnedvesség, fűgyűjtő
nélkül nyírjunk alattuk a füvet. A nyesedék filcszerű hőszigetelő réteget képez,
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kevésbé szárad ki a talaj, ráadásul a szerves anyag gyorsan visszajut a körforgásba. A fa gyökerei jóval tovább nyúlnak,
mint a koronája!
- Ha tudjuk, gyűjtsük az esővizet, de takarjuk le az edényt, mert a madarak sajnos könnyen belefulladnak.

Nemcsak a növények
szomjaznak!

Gondoljunk a madarakra is, tegyünk
ki nekik lapos tálban vizet macskabiztos
helyre. Árulnak mutatós madáritatókat,
de házilag is készíthetünk. Fa oszlop tetejére például úgy tehetünk edényt, hogy
egy műanyag virágalátétet szöggel átütünk és abba teszünk egy mélytányért.

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

Kertészkedjünk!

Talajgyógyítás
Az elmúlt évtizedekben a termőterületeken a talaj minősége sokat romlott a kizsákmányoló gazdálkodásnak és a műtrágyázásnak
köszönhetően. Sok helyen ös�szetömörödött, rossz a víz- és levegőháztartása, vagy éppen
elporosodott.
A föld termőképességét biztosító humusz
réteg elszegényedése országos probléma.
Nemrég egy ügyfelem bevizsgáltatta laborban a kertjébe hozott friss termőföld (ígéretes sötét színű, morzsalékos talaj) humusztartalmát. Az eredmény lesújtó volt: mindössze
1%-os volt a humusz koncentrációja.

Miért kell humusz a talajba?

Miért nem elég a növények növekedéséhez optimalizált műtrágya biztosítása? A
válasz egyszerű: a talaj és a növény gyökereinek kapcsolatában keresendő. Önmagában
a gyökér nem képes minden tápanyagot
felvenni a földből. Bizonyos esetekben
szüksége van arra, hogy átalakítva, szerves formában kapja meg az adott alkotót.
Az átalakításhoz pedig a talajban élő jó mikroorganizmusok jelenléte szükséges.
És ebben van hiány. A műtrágyázás hatására ezek a talajélet alkotók egészen
egyszerűen éhen haltak. Így a talajban túlsúlyba kerültek a különböző patogének,
amelyek például a gyep gombás betegségeiért felelnek.
A megbomlott talajélet egyensúly helyreállításával szinte csettintésre megszűnik
minden egyéb tünet is:
- a gombás fertőzések,
- a maguktól kiszáradó, öntözött tuják rejtélye,
- a kondíciótlan, beteges, foltos gyep problematikája
Az elmúlt 3 évben számos kertben kísérleteztünk a talajgyógyítás új módszerével. Korábban csak a szerves trágyázásra való áttérés és a talajjavítók (DCM Antagon és Vivisol)
alkalmazása volt a kezünkben fegyverként,
ezekkel azonban lassan, 1-2 szezon alatt, ismételt kezelésekkel lehetett célt érni.

Tavaly debütált a saját fejlesztésű Esstence
termékcsalád, amelynek tagjai kifejezetten
a különböző talajélet egyensúly megbomlási
problémákra adnak megoldást. A gilisztahumusz kivonatot tartalmazó növénykondicionálók támogatják a talajban élő jó mikroorganizmusok szaporodását.
Ha ezt az intenzív talajjavítást szerves trágyázással segíti, akár heteken belül látványos
javulások érhetőek el.
Mit tegyen,
hogy helyreállítsa a talajéletet?

A talajjavítás
2 fontos lépésből áll:

- a szerves tápanyagok biztosításából,
ami nem csak a növényeket, hanem a talajban élő mikroorganizmusokat is táplálja (pl.
Italpollina csirketrágya, DCM Vivisol talajjavító, Prohumin folyékony humusz).
- a talajélet visszatelepítése és az egészséges egyensúly visszaállítása (Esstence Origo
Sprint gyorsregeneráló növénykondicionáló a talajélet egyensúly visszaállítására).
Grátiszként bevethető az Amalgerol talajkondicionáló, ami az összetömörödött
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föld levegő- és vízháztartását javítja.
Azokban a kertekben, ahol egészséges
talajélet egyensúly van, a növények sokkal
ellenállóbbak a fertőzésekkel, kártevőkkel
szemben, egyenletesebben fejlődnek. Ráadásul a természetes, vegyszermentes
kertápolásnak köszönhetően szerettei és
Ön is bármikor nyugodtan használhatja a
kertet. Nem kell napokig kerülnie, elzárnia
házikedvenceit amíg például egy gombaellenes permetszer felszívódik.
Vágjon bele bátran a talajjavítás lépéseibe,
a humuszréteg szerves trágyával való visszaállításába és a jó talajélet támogatásába és
tapasztalja meg, hogy a kert kevés munkával
is lehet csodaszép!
Egészséges, szép zöld gyepet és kiváló
kondícióban lévő növényeket kíván:
Molnár Gábor Éva
a füvesasszony

kertfuvesites.hu

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

2020. július 30.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2020/4. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Miből gondolja, hogy magának mágikus
képességei vannak?
A beküldők közül
Juhász Éva (Miskolc)
Pikó Lajosné (Nyíregyháza)
Szűcs Anita (Kecskemét)
fél éves előfizetést nyert!

Gratulálunk!

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

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

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

49

Ajánló

50

