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Aktuális

A cigánycsuk lesz 2021-ben az év madara

Végveszélyben a jegesmedvék

Lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) éves szavazása: a voksolók döntése alapján 2021ben a cigánycsuk lesz az év madara.

Halálra éhezhetik magukat a klímaváltozás miatt a jegesmedvék - derült ki egy új tanulmányból, amely szerint a
csúcsragadozók sorsa akár már a század végére megpecsételődhet.

Közel tízezren vettek részt a júliusban zajló szavazáson, amely
során a legtöbb, egész pontosan
3384 voks a cigánycsukra érkezett. Nem sokkal maradt le a kis
őrgébics (3382 szavazattal), a
harmadik helyet pedig a sordély
(2605 szavazattal) foglalhatta el a
képzeletbeli madárdobogón.
A cigánycsuk vagy cigány csaláncsúcs hazánkban gyakori, sík és
dombvidékeken, fákkal, cserjékkel tarkított nyílt élőhelyeken, mezőgazdasági területeken, parlagokon, csatornapartokon, gyümölcsösökben fordul elő.
Évente kétszer költ: fészek helyét a tojó alakítja ki kis kaparással
a talajon, a sűrű növényzet takarásában. A fiókákat mindkét szülő
eteti.
Vonuló, a telet a mediterráneumban és Észak-Afrikában töltik, de
egyes példányok áttelelhetnek. Telelőhelyéről igen korán, legtöbbször már március elején térnek vissza első példányai. A cigánycsuk
hazai állománya 54%-kal csökkent az elmúlt 21 évben - írja az MME.

Egy aprócska rák négy nap alatt lebontja
a mikroműanyagot
Az írországi kutatók a két centiméter hosszú bolharákot
(Gammarus duebeni) tanulmányozva arra a nem várt eredményre jutottak, hogy a kicsiny rákféle nemcsak elfogyasztja a mikroműanyag szemcséket, de hihetetlenül gyorsan lebontja nanoműanyaggá.
A mikroműanyag lebontását eddig főként lassú fizikai folyamatoknak, mint a napfény és a hullámzás tulajdonították, amely
évekbe, évtizedekbe telhet.
Teljesen váratlan volt felfedezésünk - mondta Alicia MateosCárdenas, a Scientific Reports című tudományos folyóiratban
megjelent tanulmány vezetőszerzője. - Amikor három éve elkezdtem ezt tanulmányozni, őrültségnek tűnt, hogy ezek a kicsiny állatok képesek lebontani a műanyagot, de tanulmányunk azt mutatja, hogy a műanyag darabkák alkották az állatok gyomrában
felgyűlt mikroműanyag mintegy 66 százalékát.
Mateos-Cárdenas gömbölyű polietilén mikroszemcséket használt, amelyek a műanyag palackok általános összetevői. Minden
egyes mikroszemcséhez fluoreszkáló festéket tapasztottak, hogy
a műanyag elfogyasztását és lebontását mikroszkóppal követni
tudják.
A mikroszemcséket a rákfélék egy mikronnál kisebb,
nanoméretű műanyaggá bontották le. Álkapcsaikkal megőrölve
megeszik a műanyagrészecskéket, és azok eljutnak az emésztőrendszerbe, de azt még nem értik a tudósok, miként bontják le
ezek az állatok a műanyagot.
- MTI -
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A Nature Climate
Change című folyóiratban publikált eredmények szerint a zsugorodó tengeri jég miatt
az állatoknak kevesebb
idejük van fókára vadászni. A lesoványodott
állatok pedig kisebb
eséllyel élik túl az északi-sarkvidéki telet élelem nélkül.
- A jegesmedvéknek
hosszabb koplalási időszakot kell átvészelniük, mielőtt újraképződik a tengeri jég és ismét táplálkozhatnak’ - mondta Steven
Amstrup, a Polar Bears International nevű szervezet vezető kutatója.
A jelenlegi tendencia szerint a vizsgált 13 alpopulációból 12
súlyosan megtizedelődhet a következő nyolcvan évben az Északi-sarkvidéken zajló gyors ütemű változások következtében. A
régió kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál.
Amstrup szerint 2100-ra talán már csak a Kanadai szigettengerben lévő Erzsébet királynő-szigeteki alpopulációban születnek
jegesmedvék.
A tanulmányban felvázolt forgatókönyv az iparosodás előtti
szinthez képest 3,3 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedéssel számol. Már a jelenlegi 1 Celsius-fokos emelkedés is a hőhullámok és az aszályok megszaporodásához vezetett, az emelkedő tengervízszint pedig pusztítóbbá tette a szuperviharokat.
A kutatók szerint ha az emberiségnek sikerülne is 2,4 Celsiusfokban maximalizálnia a globális felmelegedést - ami még így
is csaknem fél Celsius-fokkal haladná meg a párizsi klímaegyezmény célkitűzését -, azzal is valószínűleg csupán késleltetni tudná a jegesmedvék kihalását.
A fenyegetést nem maga a hőmérséklet emelkedése jelenti,
hanem az, hogy a ragadozók nem tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó környezetükhöz.
- Az a probléma, hogy az élőhelyük gyakorlatilag elolvad - magyarázta Amstrup.
Mára nagyjából 25 ezer jegesmedve maradt a vadonban.
Az állatok testtömegének megbecslésével és az energiahasználatuk modellezésével a kutatóknak sikerült kiszámolniuk, hogy
legfeljebb hány napig bírják az állatok a koplalást mielőtt a bocsok és a felnőtt példányok túlélési rátája csökkenni kezdene. A
koplalási időszak hossza régiónként változik és fél évig vagy akár
hosszabb ideig is elhúzódhat. A bocsok nélküli nőstényeknek van
a legnagyobb esélyük az élelem nélküli hosszú időszakok átvészelésére. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a jegesmedvék
sebezhető természetvédelmi besorolása nem tükrözi megfelelően az állatok helyzetét.
Az egyetlen mód a megmentésükre, ha a globális felmelegedés megfékezése révén megóvjuk az élőhelyeiket.

Aktuális

Komposztálna? Kérdezzen a szakértőtől!
Az előző számunkban arra bíztattuk Önöket, hogy tegyék fel kérdéseiket a komposztálással kapcsolatban. Akár kezdők, akár gyakorlott kertészek Pásztor József a Compastor technológia kifejlesztője, a komposztálás szakértője szívesen
válaszol kérdéseikre.
Örömünkre szolgál, hogy ennyire lelkesek és nagy az érdeklődés a téma iránt. Ebben a számban csak kilenc kérdés-feleletre jutott hely, de ígérjük, mindenki választ kap hamarosan.
- Komposztáló telepítését tervezem. Nagyapámék nem
modern, földfelszíni tárolókban gyűjtötték a hulladékot, hanem gödörben. Én is ilyenben gondolkodok, de nem tudom
jobb módszer-e a „föld feletti” mint a „föld alatti” komposztáló. Nem találok róla igazán szakirodalmat.
- Ma már jobb a ,,föld feletti,, komposztáló telepítése, mint a
,,föld alatti,, mert jócskán megváltoztak a körülmények...: Több lett
a komposztálás ellensége a „föld alatt” ezért lassabb lett a folyamat,
de, ha nem sürgős az eredmény , akkor ki lehet próbálni. A „föld feletti” is csak akkor jobb (gyors), ha megvannak hozzá a feltételek...
- Arra várom válaszát, hogy a déligyümölcs héja mehet-e a
komposztba? Például a banán héja.
- Nyugodtan tegye bele a komposztba a déligyümölcsök héját,
változatosabb összetételű komposztot fog kapni. A hatékonyabb
„feldolgozás”, miatt javaslom a Compastor-komposztoltó használatát. Nekünk volt már saját programunk: „Banánhéjból – Paprikát nevelni” címmel... - működött.
- Évek óta vita a családban a citrom-, narancs-mandarin- és
banánhéj kérdése. Ha beleteszem a komposztba, a férjem
rögtön kiszedi, mert szerinte a héjuk tele van méreggel, tartósítószerrel és tönkreteszem vele a komposztot. Igaza van?
- Azt kell, hogy írjam: „Igaza van” a férjének - abban az esetben,
ha nem a Compastor- technológiával komposztálnak, mert a mi
eljárásunkban - ami a vermi komposztáláshoz áll közel- a komposztoltóban található élőlények (többek közt a komposztáló giliszták) feldolgozzák, ártalmatlanítják ezeket a mérgeket.
- A kérdésem az lenne Önhöz, hogyan tudom eldönteni,
hogy érett-e már a komposzt?
- Az érett komposzt: egy állagú, barnás fekete színű, morzsalékos, enyhén erdei föld illatú.
- Kezdő vagyok a témában. Arra a kérdésemre szeretnék
választ kapni, hogy a gallyak, ágak belekerülhetnek-e a komposztba? Le tudnak bomlani? Ha igen, mindegy milyen vastagot lehet még beletenni?
- Igen, a gallyak, ágak belekerülhetnek a komposztba, de csak
igen apróra darálva (kb. 2-3 cm vastag darabkák), mert tovább
tart a feldolgozásuk.

- Idén tavasszal kezdtem
komposztálni a kiskertemben. Nem tudom, hogy ös�szefügg-e ezzel a jelenség, de
rengeteg lóbogár jelent meg
a kiskertben. Teljesen tönkreteszik a veteményest. Kérem,
adjon tanácsot.
- Igen, lehet összefüggés, de több körülmény megjelenése,
megváltozása lehet a magyarázat a lótetű megjelenésére, mint
például a megfelelő tápanyag, táplálék, a kertészkedéssel kapcsolatban a nedvesebb talaj. Mindez „elősegítette” a lótetű megjelenését.
A megoldás: a komposzthalmot takarja le hálóval, a lótetűt pedig össze kell szedni a veteményesbe és a horgászoknak kell adni.
Javaslom, ne használjon mérgeket.
- A komposztomban nagy fehér penészes részek vannak,
hiába forgatom rendszeresen. Ez ellen mit tehetek.
- Javaslom, tegyen bele Compastor- komposztoltót és tartsa
nedvesen a komposzthalmot.
- Rengeteg légy van a komposztálóm körül. Tavaly nem tapasztaltam ilyet. Mit rontottam el, és mit tehetnek?
- Túl sok nitrogén alapú zöld hulladék kerülhetett egyszerre a
komposztálóba és ez elkezdett bomlani. Ezt szeretik a legyek. Tegyen rá Compastor-komposztoltót, majd mindenképpen takarja
le szalmával, szénával, papírkartonnal vagy valamilyen vízáteresztő, szellőző anyaggal.
- A szomszédom feljelentéssel fenyeget, mert szerinte nagyon büdös a komposzt és őt zavarja. Tény, hogy ha közel
megyek, van egy kis szaga, de én nem érzem vészesnek. Főleg nem méterekről. Van esetleg valami tanácsa, hogy tehetném kevésbé „szagossá”?
- A komposzt nem lehet büdös, esetleg a komposztáló. Tegyen
bele Compastor-komposztoltót, mert nincs „rendes” oltása (folyamata) a komposzt érésnek. Egy nagyon kis szaga lehet a komposztálónak, de azt csak nagyon közelről lehet érezhető, de az a
legjobb, ha nincs. Ügyelni kell a szén és nitrogén keveredésére,
valamint takarja a komposztálót szellőző, vízáteresztő komposztálható anyaggal.

Kérdéseiket feltehetik emailben, az info@zoldujsag.hu címen, levélben 4401 Nyíregyháza Pf. 355 címen, vagy telefonon
a 06 20/366-6500-ás számon, és szakértőnk a Zöld Újság nyomtatott és online felületén is válaszolni fog kérdéseikre.
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Fűben-fában

A Cannabis (kender) növény története
Nem tudjuk pontosan, mikor
találkozott az emberiség Cannabis
növénnyel. Valamikor az ősi
sztyeppéken gyűjtögető nomád
törzsek használhatták elsőként.

Kína

A Cannabis legkorábbi kulturális bizonyítéka a legrégibb ismert kultúrából származik
Kínából, a Sárga-folyó völgye mentén jelent
meg körülbelül 6500 évvel ezelőtt. A ruhák,
amit az emberek viseltek, a háló, amivel
halásztak és vadásztak és a kötelek, amit
a legrégibb gépezetekben használtak,
mind hosszú, erős és tartós rostból készültek, kenderből.
A Cannabis-mag egyike volt az ősi Kína
első gabonáinak a rizzsel, árpával, kölessel és
a szójababbal együtt.
A Cannabis gyantás leveleinek és virágainak hatása sem maradt figyelem nélkül. A
Pen ts’ao Ching, a legrégibb ismert gyógyszerészkönyv állítja, hogy „a kender virágai
mértéktelenül fogyasztva hallucinációkat
okoznak”. De itt említik a hatását „maláriára, beriberire, székrekedésre, reumás fájdalmakra, feledékenységre és női rendellenességekre.” A Cannabis gyökereiből
kenőccsé őrölve a törött csontok és műtétek
fájdalmainak enyhítésére alkalmazták.
Az ősi kínaiak valójában megtanulták a
Cannabis növény minden részét hasznosítani: a szárát textilnek, kötélnek és papírkészítéshez; a leveleket és virágokat bódításra
és orvosságként; a magokat élelemként és
olajként.

India

Az áriák hozták a Cannabis kultúrát Indiába közel 4000 évvel ezelőtt. Az állatok és növények lelkét istenként tisztelték és a marihuána aktív szerepet játszott a szertartásaikban.
Istenek ajándéka, az indiai mitológia szerint,
a Cannabis „csökkentette a lázat, erősítette az álmot, enyhítette a vérhast, javította
az étvágyat, meghosszabbította az életet,
felgyorsította az elmét és javította az ítélőképességet.”

A Cannabis és az amerikai
történelem

A megnövekedett kereskedelemmel és
utazással a cannabismag eljutott a világ minden részére a hajók és karavánok által, amik
a rostjából készült termékekkel voltak felszerelve. Amikor az első telepesek Amerikába
érkeztek, magukkal hozták a magot.
A kenderrost termelés a kezdetleges
gyarmatok számára különösen a honi ruhaszövés és hajókötélzet készítés szempontjából volt fontos.
A marihuánát a gyógyászati és eufórikus
tulajdonságaiért tisztelték. 1894-ben az Encyclopaedia Britannica úgy becsülte, hogy
300 millió ember használ rendszeresen marihuánát.
A századfordulóra sok orvos már mellőzte a marihuánát: a drogok, mint az aszpirin,
habár kevésbé biztonságosak (a marihuána
soha nem ölt meg senkit), sokkal kényelmesebbek, kiszámíthatóbbak és sokkal inkább
a kezelt betegségre korlátozottak voltak. A
pirulaszedés amerikai intézménnyé vált.
A marihuána fogyasztása nem volt büntetendő az Egyesült Államokban egész a huszadik század elejéig.
Az államokban, ahol nagy volt a nem
fehér lakosság aránya, akik rendszeresen
fogyasztották a ’füvet’, rasszista politikusok
megalkották a hiedelmet, hogy a marihuána
őrültséget, bujaságot, erőszakot és bűnözést okoz. Ezeket a hiedelmeket tudatlan
újságírók és politikusok támogatták, akiknek se tapasztalatuk, se ismeretük nem volt
a Cannabisról, így az marihuána ellenes
hisztériává nőtte ki magát a következő
generációra.
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A marihuánában a társadalom főárama
egy védtelen bűnbakot talált, amivel elfedte
a szegénység, rasszizmus és kulturális előítéletek bajait. 1929-re 16 nyugati állam hagyott
jóvá marihuána használatot szabályzó szigorító intézkedéseket.
Ezalatt a kongresszus nemcsak, hogy
betiltotta a „kemény” drogok és az alkohol fogyasztását, de fontolgatta az orvosi
fájdalomcsillapítók, sőt még a koffein betiltását is.
A keresztes hadjárat, ami a hatvanas években is folytatódott, jó példája a kormány
propagandájának és az egyéni életek és hitek szabályozásának. Még ma is érezzük a
hatását a jelenlegi törvényeinkben és a marihuánára félelemmel teli reakcióban, ami sok
emberben él.
Remélhetőleg mi az utolsó éveit éljük a
marihuána üldöztetésének. A Cannabis igazán csodás, az emberi igényeket évezredek
óta szolgálja. Nagy figyelmet érdemel, nem
csak az egészségünkre gyakorolt hatásai miatt, de mint ökológiailag ésszerű alternatíva a
szintetikus rostok helyettesítésére. A Cannabisra szükségünk van!
Az ENSZ remélhetőleg még 2021-ben leveszi a Cannabist a veszélyes drogok listájáról, megnyitva a kapukat a tudomány és az
orvosi alkalmazás teljes spektruma előtt.
Látogasson el oldalamra és tudjon meg
többet!

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

Egészség
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Gondolkodó

Játékhelyszínek helyett római kori arénák?
Gyermekkorom óta kedvenc sportágam a futball, de egyre kevésbé
tetszik az irány amerre alakul: ami
a pályákon, a lelátókon és a stadionok környékén történik. Felcsillant a
remény, hogy a koronavírus-járvány
után, a történtek hatására, itt is változások lesznek, s a játék szépsége,
az általa okozott öröm, a kölcsönös
tisztelet, a kulturált, emberséges viselkedés kerül előtérbe, de aki ebben hitt, annak csalódnia kellett.

Mert hogyan néz ki manapság egy átlagos futballmeccs forgatókönyve? A
szurkolók már a meccs előtt összecsapást
provokálnak a rivális csapat drukkereivel,
amelyet -ha tehetik- a mérkőzés után is
folytatnak. A bevonuló vendégcsapat
játékosait kifütyülik, a kezdést jelző sípszó után pedig szurkolóikkal és a bíróval
együtt szidalmazzák, gyalázzák őket. A
gyepen sem a fair play jellemző: rengeteg
a szándékos, gyakran alattomos szabálytalanság, illetve annak megtorlása, a másik egészségét, testi épségét nem kímélő
durva futball, amit utólag eufemisztiku-

san „kemény játék” -nak titulálnak. Szívetlelket gyönyörködtető játék helyett ádáz
összecsapás folyik, amelyben nem válogatnak az eszközökben. Hogy miért van
ez így? Egyrészt azért, mert egész mai
világunkra jellemző az erőszak, az agresszivitás fokozódása, másrészt viszont
annak is jelentős szerepe van, hogy a labdarúgásban a többi sportághoz képest
is nagy pénzek forognak kockán, ezért a
szponzoroknak, reklámozóknak mindenáron szállítani kell az elvárt eredményt.
Mitől várható változás? Úgy tűnik, hogy
válságos helyzetekben az élet sok területén föltámad az emberekben az együttérzés, a segítőkészség, jellemzővé válik a
türelem, a másik ember tisztelete: remélni lehet, hogy ez előbb-utóbb a futball
területére is „begyűrűzik”. Természetesen
nem lehet beérni ennyivel! Szívós nevelőmunkával törekedni kell arra, hogy
labdarúgóink számára ne az egységnyi
idő alatt besöpörhető lehető legnagyobb
pénzmennyiség legyen a legfontosabb,
szinte egyedüli szempont. Első helyen a
játékban rejlő lehetőségek, szépségek
kibontása, a közönség megajándékozása
kell, hogy szerepeljen: az ilyen hozzáállás
majd megtölti a napjainkban ugyancsak
foghíjas nézőtereket, így a bevétel sem
marad el, s nem kell anyagi gondoktól
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tartani. Világossá kell tenni a fejekben -játékosokéban és drukkerekében egyaránt!
-, hogy az ellenfél nem ellenség: ugyanis
ellenfél nélkül a futball nem játszható!
Nem kérdéses, hogy a szurkolók dolga elsősorban saját csapatuk kulturált biztatása, de egyáltalán nem jelent puhányságot
vagy gyengeséget, ha az ellenfél részéről
mutatkozó kimagasló teljesítmények láttán lovagias módon tetszésüket nyilvánítják. (Gondoljon mindenki az Aranycsapat
számunkra oly szívet melengető 1953-as
londoni mérkőzésére, amelyen 6:3-ra legyőztük a szülőföldjén akkor már 90 éve veretlen Angliát, s a találkozó végén a Wembley Stadion sok tízezres közönsége -igazi
gentleman módjára! - fölállva tapsolta a
mieinket.)
Amikor a vendégcsapat kifut a pályára,
akkor részesüljön a jó vendéglátóhoz méltó
fogadtatásban: ne egy lélektani háborúra
berendezkedett, játéktudása megbénítására spekuláló ellenséges közegbe érkezzen.
Talán egyszer majd eljutunk oda, hogy
a nagyapák unokájukat kézen fogva nyugodtan elsétálhatnak velük a futballmérkőzésre, s a kis lurkó fejét megsimogatva
elégedetten mondhatják:
„Látod kisunokám milyen csodálatos
sport ez a futball!”
Zámbó Zoltán

Életmód

Gazdaságos háztartás a Vegitallal
Sok háztartásban előfordul, hogy azért dobnak ki élelmiszert, mert túl nagy mennyiséget vásároltak vagy
főztek. Az ételpazarlás sajnos globális probléma, olyan
alapanyagokat, vagy kész ételeket dobunk ki a kukába, amelyek még felhasználhatóak lennének kicsit más
formában. Maradékokból azonban minőségi fogásokat
készíthetünk, és még pénzt is spórolhatunk!

Legtöbben szeretjük az olyan recepteket, ahol ugyanabból az
alapanyagból több fogás is készülhet. A Vegital készülékei azért
is rendkívül hatékonyak és gazdaságosak, mert amit a gépekbe
teszünk, mind fogyaszthatóak vagy további főzéshez, sütéshez
felhasználható alapanyagokká válnak.
A meleg nyári napokon talán még fontosabb, hogy ne kelljen
órákig a boltban válogatni az alapanyagokat, hazacipelni, majd
a forró tűzhely mellett álldogálni. Ilyenkor a természet amúgy
is ellát minket rengeteg gyümölccsel, zöldséggel, amelyek fantasztikus vitaminbombák és sokféleképpen felhasználhatók a
konyhában. Készülhet belőlük, leves, lekvár, mártás, sütemény,
desszert, fagyi és még sorolhatnánk. Érdemes ilyenkor feltankolni a vitamin raktárainkat, mert a friss idénygyümölcsöknél nincs
egészségesebb.
Kettő az egyben nyári receptünk egy ízletes erdei gyümölcs
krémleves és egy természetes, cukormentes gyümölcs jégkrém.

A leves hozzávalói

(1,3 l-es Vegital növényi ital- és leveskészítőhöz)
• 400 g erdei gyümölcs: eper, málna, áfonya, szeder (a hozzávalók variálhatók ízlés szerint)
• 100 g eritrit
• 2 cm vaníliarúd
• víz a maximum jelzésig
• 5 g konjak liszt /citrus pektin a sűrítéshez, melyet utólag keverjük a kész leveshez

Elkészítés:
A hozzávalókat a Vegital növényi italkészítő tartályába tesszük
és megnyomjuk a Smooth Soup gombot. Ha lejárt a program,
akár le is szűrhetjük a kész levest, ha nem szeretjük a magokat.
Sűríteni utólag tudjuk, ha a langyos levesbe turmixolunk egy
kis eritritbe kevert konjak lisztet vagy citrus pektint a Fruit Juice
programmal.
TIPPEK:
• Adhatunk hozzá növényi „tejszínt” is, úgy még krémesebb
lesz.
• Amennyiben édesebben szeretjük, adhatunk hozzá néhány
kiskanál mézet is (ebben az esetben már nem cukormentes az
eredmény)
Ez a krémleves melegen és behűtve egyaránt ízletes, de a nyári
hónapokban inkább hidegen ajánljuk.

Jégkrém
Az el nem fogyasztott levesből ízletes jégkrémet varázsolhatunk, amit könnyebb elkészíteni, mint gondolnánk. A kihűlt
levest egyszerűen töltsük egy pálcikás jégkrémkészítő formába.
Pár órára tegyük hűtőbe és kész is van az egészséges jégkrém. Ha
szeretnénk kicsit felturbózni, mártsuk vízgőz fölött megolvasztott, de már langyos tejmentes csokiba, vagy akár megszórhatjuk
aprított magvakkal is.
Házi készítésű fagylaltot bármilyen gyümölcslevesből készíthetünk, és azt rakunk bele, amit csak szeretnénk, illetve ami a
diétánknak megfelel. Ha előre elkészítünk többféle ízesítésűt, és
a fagyasztóban tároljuk, biztosak lehetünk benne, hogy a család
minden tagja egészséges, tej- és cukormentes édességgel hűsíti
magát a nyári kánikulában.

Weboldal: www.vegital.hu
Facebook:
www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220
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Novella

Három bohém Párizsban
Amikor láthatóan a „keleti blokkból” érkezett három fiatal megérkezett, hosszú sor állt a lerobbant
négyemeletes háznál. A bejárat előtt
eléggé vegyes társaság várakozott.
Színesek, arabok, toprongyos francia urak is, persze. „Chambres” volt
kiírva egy kopott falon, ahol a fogatlan neonlámpán a – h és m – betű reménytelen várt pótlásra. Talán még
De Gaulle és Patton generálisokra is
ilyen kancsin kacsingatott, ha azok
karöltve erre kószáltak volna netán.
A fiúk csatlakoztak a sorban állókhoz, olcsó szállást remélve. Csak két
hetet akartak még itt Párizsban kihúzni, mert októberre már egy zaftos szerződés lapult a zsebükben.
Akkor Luxemburgban szórják majd
egy varietében a kultúra morzsáit,
persze jó pénzért. Mire sorra kerültek, hál ’Isten a kulcsos táblán még
sok szög himbálódzott kacéran. Jogosan vélték úgy, hogy a conciergenek van szabad helye.

– Szobát szeretnénk hármunknak –
mondta az egyikük, Imre a hölgynek, aki
nem is csodálkozott.
– Tous les trois? - kérdezett vissza, hogy
jól értette e?
– Tényleg van pénzük három lányra?
Vagy csak egyet, és úgy a másik kettő
meg…- de nem fejezte be, mert Imre közbeszólt.
– Nem madame, mi csak harmincadikáig, reggeli nélkül szeretnénk itt lakni.
– Tévedés uram, ez itt ez nem olyan
hotel – mosolygott, pontosabban kaca-

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
rászott. Megértve a választ, a három fiú
elsompolygott, de nagyon hamar.
Később az autót letették a belvárosban,
a La Fayette áruháztól nem messze, és a
környéken kerestek szobát. Keresés közben a másik kettő szidalmazta Imrét, hogy
mi a fenét bóklásznak ők itt hárman a
drága Párizsban. Holott, szépen kihúzták
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volna a szeptembert a nyaralóban, amit
Koppenhága mellett béreltek a tengerparton, miután lejárt a három hónapos
szerződésük a varietében. Imre meg csak
ismételgette, hogy a huszonötödik születésnapját akarta itt, az imádott városban
megünnepelni. A nyaralóba, fellépése
után minden este kikocsizott egyetlen

Novella
szerelme Vivi, de a sok öröm után egymaga szerette volna felfedezni a magyar
bohémek nyomát a párizsi kocsmákban.
A Rue de Provence-ban végre találtak
egy roggyant hotelt, borzasztó előkelő
névvel; „Hotel American.” Kiderült, hogy
esténként a vékony szobákon áthallatszik
a kuplerájok megszokott esti, romantikusnak éppen nem mondható zaja.
A fene egye meg, miért kötelező Párisban koplalni? – kérdezték maguktól pár
nap után, mikor tréning után a napi egy
liter tej és egy kenyér fejenként porcióját
elfogyasztották a boulogne-i erdőben.
Nagyon unták már az örökös kártyázást a
fűben. Imre bevallása szerint unta, hogy
már két napja elfogyott a bora, s csak öt
darab cigarettája van.
Egy nap a legidősebb fiú, Imre bátyja,
ügynököket ment látogatni, és már kora
délután allelujával, szerződést lobogtatva
rontott be szűkös szállodai szobájukba.
A hely, az osztályon felüli varieté-étterem a Boulevard Haussmann elején volt.
A nemzetközi zenekar egy tükörfalu színpadon muzsikált emeletnyi magasságban, csak előttük volt egy parányi hely a
produkciónak.
Másnap a zenekari próbán – mikor Imre
az asztalnyi helyen felmászott harmadiknak, hogy bátyja fején egy kézen álljon –,
már félt lenézni is. Te jó Isten! - Ha innen
leesek, s nem a színpadra, hanem egy méterrel arrébb le a parkettre, biztos agyonütök egy- két nézőt – futott át az agyán –,
s a patron becsukhatja pár napra a boltját, s legközelebb csak hasbeszélőt vagy
énekest fog szerződtetni.
Szerencsére, este hatalmas volt a sikerük. Előleget kaptak! Másnap aztán elmentek - étel, ital és hölgytársasággal - az
Eiffel-toronyban lévő, nem olcsó éterembe. A taxiban, amivel a varietébe mentek, Imrére hirtelen depressziós félelem
tört rá, s elgyengült. Eddig minden túl jól
ment.
- Mivel érdemeltem én ki ezt a sok jót
a sorstól? - kérdezte magától. Keze remegett, fázott, verejték csöpögött a homlokáról. Mint alvajáró úgy öltözött a kosztümbe. A kudarc nem maradt el.
- Leestem - konstatálta, de nem a parkettra, hál´ Istennek. Visszamászott, mert
alapszabály, hogy a trükköt azonnal meg
kell ismételni. Azonnal ismételt is a zuhanással együtt, ami persze nem volt
betervezve. Néma, dermedt csönd az étteremben. A portugál zongorista keresztet vetett, a magyar gitáros a Miatyánkot

mormolta, a török dobos Allah segítségét
kérte biztos, mert elnehezülő kézzel abbahagyta a dobolást.
Hazafelé a történtek ellenére már kedélyesen, szinte jó hangulatban bandukoltak. Imre, mint alvajáró emlékezett csak,
hogy társai vigasztalták, de vicceltek is,
hogy biztos a nők meg ilyesmi, de mindenki örült, hogy nem lett emberhalál a
dologból.
Másnap fellépésre ismét a varietéba
mentek, de mindjárt gyanús lett, hogy a
képeik, plakátjaik nincsenek a műsorfalon. A patron az irodában kifizette egész
havi gázsijukat, s azt mondta, hogy hatalmas attrakció a szám, de nem kockáztathatja a vendégei életét. Hát ebben igaza
volt.
Imre pár nappal később eladta a fotógépét. Ezt a szegény gitár követte, de már
sírdogálva. Anyagi helyzetüket megoldandó, a Jordan banktól szerettek volna
a luxemburgi szerződésükre hitelt kérni.
A banktisztviselő barátságosan kivezette
Imrét, aki a csoport nevében intézkedve
megmondta – a szerződésüket lobogtatva –, hogy miért akar direkt az igazgatóval
beszélni.
Imre Párizstól szépen akart búcsúzni.
Utolsó este Händel Vízizenéjét intonálták
a Tuileriák kertjében, ahol már úgyis rengeteg szökőkút lakott. Még Medici Katalin építtette a XVI. században és a szerencsétlen Marie Antoinette is itt töltötte az
utolsó hetét, mielőtt a guillotine alá tette
a királyi buksiját.
A Szajna-parti oldalon a kőfal tetejét
még elérte, mert nagyon kepeszkedett a
masszív jugoszláv esernyőjével. Beakasztotta a fal felső peremébe az ernyő fogóját, így már fel tudta húzni magát, s bemászott a kertbe.
- Na, azt nem hiszem, hogy az itt járt
magyar írók utánam tudták volna ezt
csinálni: s a koncert emléke majd elkísér
halálomig - gondolta. A kút a zene ütemére nagy erővel köpte a reflektorfén�nyel megvilágított vízsugarakat. Az utolsó
akkordokkal rakéták suhantak az égre,
majd ágyúdörgéssel ölelkezve zuhantak
a mélybe.
Másnap hajnalban az országúton az
első benzinkútnál eladták a tetőről a csomagtartót negyven frankért. Tankoltak,
reggeliztek és bepréselődve egy nagy
utazókofferrel az autóba elindultak kényelmetlenül, de jó reményekkel Luxemburg felé.
Kisslaki László
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ÉRDEKES
Tizenkét év után került elő
a nyaraláson eltűnt cica
A trikolor bundájú Georgie a Skótfelföld határán lévő Loch Lomondnál
vakációzott gazdáival 2008-ban,
ám nyoma veszett, amikor a család
hazaindulni készült a Greater Manchester megyei Rochdale-be.

Daviesék természetesen tűvé tették
a kempinget a macskáért, de sehol
sem találták, így végül Georgie nélkül
indultak haza, remélve, hogy a mikrocsippel ellátott, hároméves állatot
megtalálja majd valaki.
Mint később kiderült, Georgie a táborhely közelében töltötte az elmúlt
12 évet, ahol a kemping személyzete
és a nyaraló turisták etették, gondoskodtak róla.
Miután a területet is elérték a koronavírus-járvány miatti szigorítások, a
táborhely egyik alkalmazottja befogta
a macskát, amelynek mikrocsipje elárulta, hogy az állat Rochdale-ből származik.
„Megszakadt a szívünk, amikor
Georgie nem jött velünk haza a nyaralás
utolsó napján. Csodálatos meglepetés
volt hallani, hogy nemcsak jól van, hanem a jelek szerint remekül érezte magát
a kempingezőkkel” - idézte fel Amy Davies, a macska gazdája.
Szomorú, de Georgie végül nem
került vissza a Davies családhoz, akiknek azóta lett egy másik macskájuk, és
attól tartanak, nem jönnének ki egymással. Georgie jelenleg a glasgow-i
állatörökbefogadó központban van,
amelynek munkatársai csendes, nyugodt otthont keresnek neki.

Ajánló
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Fűben-fában

Ganoderma lucidum gomba,
a császárok eledele

A Ganoderma lucidum a hagyományos kínai orvoslás nélkülözhetetlen eleme. Hatóanyagai között szterolok,
enzimek, polipeptidek, vízben oldható és oldhatatlan poliszacharidok vannak. Koleszterinszint-csökkentő,
gyulladásgátló és májvédő hatásáért lanosztán típusú triterpénjei, a ganoderánsavak felelősek.
A hagyományos népi orvoslásban már
kb. 4000 éve használják, és az antik Kínában még a ginsengtől is értékesebbnek
tartották. Kiemelkedő minőségű gyógynövényként tekintenek a Ganordemára
olyannyira, hogy a császárok eledelének
nevezték, mivel akkoriban nagyon kevés
helyen lehetett megtalálni, ezért csak a
császárok fogyaszthattak belőle. Szinte
minden, amit akkor hatásairól írtak, a mai
modern tudományos tanulmányok által
lényegében bizonyítva és igazolva lett.

Mire való
a Ganoderma lucidum?
Ganoderma lucidum (más néven Reishi
vagy Pecsétviaszgomba) a legismertebb, s
talán legsokrétűbb gyógygombák egyike,
amely miatt a gyógygombák királyának
is tartják. A Ganoderma lucidumban lévő
aktív immunmoduláns poliszacharidok
és több mint 130 triterpenoid vegyületek

felelősek a gyógygomba gyulladáscsökkentő, antiallergiás, nyugtató, vérnyomáscsökkentő és daganatellenes hatásáért.
A ganoderma gomba lehetővé teszi,
hogy belső szerveink rendeltetésszerűen
működjenek, javítja a gyenge fizikai állapotot és erősíti az immunrendszert.

Jótékony hatásaira
néhány példa
Allergia esetén: a gomba immuntámogató hatása mellett erős
gyulladásgátló és antihisztamin hatással
is rendelkezik.
Autoimmun betegségek: a ganoderma immunmoduláló és gyulladáscsökkentő hatása miatt szintén hasznos
lehet az autoimmun eredetű, gyulladásos
betegségek, mint például a reumatoid
artritisz, pszoriázis vagy fekélyes vastagbélgyulladás kiegészítő terápiájában.
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A MAKKA® WELLcoffee instant kávé,
arabica instant kávét és ganoderma kivonatot tartalmaz, amely ízében és a szervezetre gyakorolt pozitív élettani hatásait tekintve is kiváló. Természetes 100%
arabica instant kávé Ganoderma gomba
kivonattal. Hazai gyártású és csomagolású funkcionális kávé, 30 db-os kiszerelésben, egyenként csomagolt aromazárt
tasakokban.
Ganoderma gombaport tartalmazó
termékünket keresse a webruházunkban:
www.vitalvar.hu

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

Életmód

Visszeres láb: esztétikai hiba vagy veszélyes kórkép?
A visszerek (vénák) problémái általában enyhék, de akár
életveszélyes állapotba is sodorhatnak, ha nem figyelünk
oda a kezdeti tünetekre. A bőr felszínén megfigyelhető
seprűvénák ártalmatlan jelenségek, ám a nyári melegben
fokozódó lábduzzanat, lábikragörcs, kacskaringós visszértágulatok már azt jelzik, hogy vénás rendszerünk területén az áramlás károsodott. A legveszélyesebb szövődménye a mélyvéna trombózis (vérrögképződés). Az ebből
elsodródó kisebb-nagyobb rög a tüdő embólia, amely hirtelen halált okozhat. Hosszútávon a lábszárfekély keserítheti meg a beteg életét. A dohányzás, fogamzásgátlók
szedése fokozza a trombózis kockázatát. A fiatalkorban,
szokatlan helyen előforduló, ismétlődő trombózis alvadási zavarra utal kivizsgálása, kezelése rendkívül fontos.
A visszerek falát érbelhártya, kevés simaizom és kötőszöveti réteg alkotja. A vért
egy mélyvénás és egy a bőr felső rétegében, hálózatosan elhelyezkedő felszínes
vénarendszer szállítja a test középpontja
felé. Az egyenáramlást a sűrűn elhelyezkedő vénabillentyűk biztosítják. A vér áramlása a visszerekben viszonylag lassú, amit
a vázizmok összehúzódása segít. A vénás
keringést éppen ezért gátolja a tartós ülés,
egyhelyben állás, a leszorítás. A műtéti
beavatkozás, sérülések gyakran vezetnek
az érintett terület vénáiban vérrög képződéshez, az ebből leszakadó rög a tüdő
verőereket elzárva akár halált okozó tüdő
embóliához vezethet. Nyáron gyakrabban
alakul ki a vérrögképződés és ebben fronthatások is közrejátszanak. Fontos kiemelni,
hogy a verőér és a visszér trombózis kialakulásának teljesen más a mechanizmusa. A
verőerekben az érbelhártya szöveti sérülése és gyulladása, a vérlemezkék indítják
be a rögképződést. Ezzel szemben a visszerek területén a vér pangása és az alvadási
rendszer aktiválódása indítja el váltja a vér
érpályán belüli megalvadását.
A felszínes vénákban kialakuló csomó
fájdalmas, gyulladás alakulhat ki, előfordulhat belőle súlyos vérzés is. Ilyenkor azonnal
nyomókötést kell felhelyezni és fel kell polcolni a lábat, amíg az orvos vagy a mentő
megérkezik. A megrepedt vénát sebészi
úton elvarrják, elkötik. A felszínes vénák
gyulladása, rögösödése helyi kezelést igényel és ilyenkor tilos az ágynyugalom.

A mélyvénákban, rendszerint a lábon kialakuló trombózisra a fokozódó fájdalom,
végtagduzzanat, szederjes bőrszín jellemző. Ilyenkor azonnal orvoshoz kell fordulni
és szigorú ágynyugalom, kórházi kezelés
szükséges. A vérrög feloldása után gyakran
válik szükségessé valamilyen alvadásgátló
készítmény tartós alkalmazása.
A mélyvéna trombózis ,,némán”, tünetek
nélkül is lefolyhat, ilyenkor alakul ki a késői
szövődménye, a lábszárfekély. Kezdetben
a boka körül a bőr barnásan elszíneződik,
elvékonyodik, majd kialakul egy nehezen
gyógyuló, gyakran kiújuló fekély, ami a
rossz vérkeringés következménye.
A vénásrendszerben kialakuló vérrögképződést kompressziós harisnya, rugalmas pólya viselésével és kis molekulatömegű heparin injekció hasba történő
beadásával előzhetjük meg. Műtétek előtt,
sérüléseket követően mindenképpen
szükséges a trombózis profilaxis, de idős,
szívbetegek tartós fekvése, sőt a hosszan
tartó repülőút, busszal és autóval történő
utazás is indokolhatja a megelőzést.
Az idült visszérbetegség, trombózis utáni állapot kezelésében a vénás keringés
javítására, a vénák falának erősítésére kell
törekedni. Ebben a vénás torna mellett vitaminok, flavonoidok, omega3 zsírsavak,
kollagén jó szolgálatot tehetnek. A molekuláris hidrogén a gyulladáscsökkentő és
a keringésre gyakorolt jótékony hatásával
járulhat hozzá a szövődmények kiegészítő
kezelésében.
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Életmód

Válasszuk a megfelelő probiotikumot!
A probiotikumok élő mikroorganizmusok, amelyek az emésztőrendszerünkben találhatók. Fontos szerepük
van az emésztési folyamatokban. Az
utóbbi időben elsősorban az antibiotikumos kezelés során hangsúlyozták
szerepüket, mert a probiotikumok
segítenek helyreállítani és megőrizni
bélflóránk egészségét.
A probiotikus kultúrákból sokféle létezik,
de vannak olyanok, amelyeknek a hatásai
speciálisak és nemcsak az emésztést tudják támogatni, de gyógyíthatják az emésztőrendszer súlyosabb betegségeit is. Megismerkedhet velük a cikkünkben.

Mi történik,
ha kevés probiotikum van
a bélrendszerünkben?

A bél mikroflóráját több millió élő sejt alkotja, amelyek együtt biztosítják a megfelelő emésztést. Az emberi testben a legtöbb
probiotikum gyerekkorban található – az
élet első fázisaiban az anyatejből származik
és teljes mértékben fenn is maradnak ezek
a mikroorganizmusok egészen addig, amíg
kezdenek elhalni a rossz étkezés, stressz,
hormonális változások vagy az antibiotikumok használata miatt.
A hiányuk okozta tünetek különféle, legfőképp emésztési problémák során kezdenek
el megmutatkozni (hasfájás, felfúvódás,
teltségérzet). A bélflóra „megbetegedése”
idején a működése zavart szenved és az általa végzett feladatok, valamint az immunrendszer védő funkciója sem teljes.

Probiotikumok természetes
formában

A legtöbb probiotikumot a következő
élelmiszerek tartalmazzák: joghurtok, erjesztett tej, kefír, túró. Nagy mennyiségű probiotikumot fermentált zöldségek
vagy italok (kombucha) fogyasztásával
vihet be a szervezetébe.

Speciális hatású probiotikumok

Ha emésztési problémák merülnek fel,
a probiotikumok mellé érdemes táplálékkiegészítőket is fogyasztani. A kiválasztá-

suknál jó, ha arra a problémára összpontosítunk, amelyet meg szeretnénk oldani.
Néhány probiotikum nem csak a gyomorban lévő mikroorganizmusok kiegészítésére szolgál, hanem képes meggyógyítani
a súlyosabb betegségeket is.

A speciális probiotikumok közé
a következők tartoznak

Saccharomyces Boulardii – ez
az anyag az élesztők közé tartozik,
probiotikus hatásokkal. Legelőször egy
francia tudós, Henri Boulard különítette el
a licsi és a mangosztán gyümölcseiből.
Különlegessége,
hogy
nem marad az emésztőrendszerben, csak addig
hat, amíg a szervezetben
van. Erről a probiotikus
kultúráról kiderült, hogy
amíg antibiotikumos kezeléssel együtt fogyasztjuk,
növeljük az antibiotikumos
kezelés hatásait, több mint
10%-kal.
Bizonyítottan jó eredményeket ér el az emésztőrendszer problémáinál, például a helikobaktériumnál,
vagy a Crohn betegségnél is. A Saccharomyces
Boulardii-t akkor is érdemes
alkalmazni, ha hasmenésben szenved.
Pylopass – a Lactobacillus
reuteri probiotikumos baktérium speciális törzse. A tudósok ezt a törzset a L. Reuteri-
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ből extrahálták, amely a DSM17648
megnevezést kapta. A pozitív hatásait dokumentálták főleg a helikobaktériummal
összefüggésében. Azok, akik a L.reuteri
DSM17648-at fogyasztották, képesek voltak kigyógyulni a helikobaktériumos fertőzésből antibiotikumok vagy más szerek
használata nélkül.
A megfelelő probiotikus szerek használatával hatásosan támogathatja az
emésztését és az emésztési betegségek kezelését.

Forgácsok

„Tele gyomorral még senki
nem alkotott nagyot.”
Arisztotelész

Forgácsok...

Bicsérdy Béla
és a bicsérdisták
A táplálkozás sötét oldala sorain méláztam, s arra gondoltam, hogy vajon milyen régi lehet Galina Shatalova intelme:
„Halálra esszük magunkat!” Hisz az ókor
nagyjai is hasonló gondolatokat hagytak
ránk. Szókratész „barbároknak” nevezte
azokat, akik napjában kettőnél többször
étkeztek! Bicsérdy Béla A halál legyőzése
c. könyvében így ír:

nemes fából...
„Az ember tömi magát
gondolkozás nélkül mindennel. Megszabott időhöz kötött étkezései alkalmával jelentkező éhsége
nem természetes éhség,
hanem szokáséhség csupán. Amit az ember nem
eszik meg, az használ legtöbbet.”
Nos, nézzük meg röviden, mit is tudott ez az
ember, Bicsérdy Béla, az
egészség apostola, akinek nevét, és tanait a mai
világ méltatlanul elfeledte, nem, vagy alig ismeri.

Élete, munkássága
dióhéjban

Bicsérdy Béla 1872-1951

1872. március 20-án
született Pesten. Kora
fiatal korától szeretett
olvasni. 22 évesen Fogarason kereskedelmi érettségit, majd 23 évesen
különbözeti gimnáziumi
érettségit tett Nagyváradon. Ebben az időszakban Berettyóújfaluban
adótisztként dolgozott,
és itt kapta el az akkor
még gyógyíthatatlan szifi-
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lisz betegségét. Közel 7 évig járja az orvosoknál kálváriáját, de betegségéből nem
tudták kigyógyítani. Ekkor elhatározza,
hogy maga veszi kezébe sorsa irányítását,
és megkísérli kigyógyítani magát. Állami
szolgálata alatt minden alkalmat megragad, hogy szabadságon legyen, saját
bevallása szerint a 24 évből 12 évet volt
szabadságon. Ez idő alatt szinte a könyvtárakban élt. Nagybátyja megajándékozza 6000 kötetes könyvtárával, amin teljesen átrágja magát. Latinul, románul és
németül jól tudott, Ungvári tartózkodása
alatt megtanul angolul és franciául. Bár
nem rendelkezett egyetemi végzettséggel, de autodidakta módon óriási tudásra
tett szert.
Mindemellett számtalan és nem veszélytelen kísérletet végez magán, a
helyes táplálkozás titkának feltárása érdekében. A kísérletek és a táplálkozási
módszere hatására 35 éves korára mindenből, még gyógyíthatatlan betegségéből is kigyógyult, és a kopasz koponyáján
még a haj is újra kinőtt. Közben atletizált
is, és 23 éves atlétikai pályafutása során 5
világcsúcsot is elért. 50 évesen 188 kg-ot
tudott fekve kinyomni.
A több ezer könyv elolvasása és az önmagán elvégzett többszáz kísérlet alapján alakította ki természettudományi
alapokon nyugvó vallási és filozófiai eszmerendszerét. Ez nemcsak Magyarorszá-

Forgácsok
gon, de világviszonylatban is egyedülálló!
Ennek gerincvonala egybeesik ma nyerskosztot hirdető irányzatok előírásaival.
Azonban az ő módszere ennél sokkal több.
Megpróbálom röviden összefoglalni.
Az emberiség azzal, hogy megtanulta a
sütés-főzés technikáját, és a leölt állatok
húsát elkezdte fogyasztani, megszegte
a legfontosabb léttörvényt: NE ÖLJ. Elvesztette finom érzékelését és viseli következményeit: a káoszt, a betegségeket,
a gyűlöletet, a félelmet, a haragot és az
irigységet. Háborúk és hatalomvágy uralja az életet, és a tudatlanság mocsarában
vergődik. Ahhoz, hogy ebből ki tudjon
törni, „Mesterre” van szüksége, aki megmutatja a kiutat. A mester az egyik legmagasabb öntudati létfok. Szerinte eddig
két nagy Mester volt, Zoroaszter és Jézus.
1912-ben ő is csatlakozott hozzájuk.
Azért, hogy ezt ne értsük félre, idézzük
őt előadásaiból: „A fő cél az egyén fejlődésével egyidejűleg lehetséges tudatos
tökéletesedés, mely fokozatainak első periódusában a „Mesterig”, a minden irányú
tájékozódás öntudati létfokáig vezet és
rajta át, az ő vezetése mellett, a jövő perspektíváiban előttünk levő magasabbak
elérhetését is lehetővé teheti”.
Ennek elérése első sorban a vér tisztításán keresztül lehetséges, melynek leghatásosabb módja a gyümölcs táplálkozás.
Azonban a mesteri fokozat eléréséhez ez
önmagában nem elégséges, mert szükség van még rendszeres testmozgásra,
rendszeres mély légzésekre, időszakos
böjtölésekre, a „gondolaterők” helyes
áramoltatására, stb. Nagyon fontosnak
tartja a tudás növelését, a természettudományos ismeretek bővítését napi három
órában! Ezek bizony elég kemény feltételek, és világossá teszik, hogy nem lehet
egyenlőséget húzni a vegetáriánusok és a
bicsérdisták közzé.
Széles természettudományos ismerete
alapján elméletének igazolására sok példát hoz fel. Számtalan előadást tartott,
először csak kisebb, 30-40 fős csoportoknak, később nagyobbaknak, ingyen.
Majd bevezette a belépődíjat, hogy ezzel
is tudja finanszírozni könyvkiadásait, és
utazásait.
Ezek az előadások Magyar Ilonának köszönhetően maradtak fenn, mert ő gyorsírással rögzítette és rendezte azokat. Két
fő műve A halál legyőzése és Az élet
könyve. Életének jelentős részét Fogarason töltötte. Erdélyben „prófétai tevékeny-

Bicsérdy Béla 50 évesen 188 kg-ot tudott fekve kinyomni
ségét” nem hagyja abba, és lassan szinte
tömeghisztéria alakul ki érte. Előadások
sokaságát tartotta Brassóban, Fogarason,
Marosvásárhelyen, Petrozsényen, Kolozsvárott. Szinte minden nagyobb erdélyi
városban megfordult. Előadásainak tartalmi részében kíméletlenül elmarasztal
mindenkit, ide értve az orvosokat is, akik
ideológiáját nem fogadják el. Emiatt jelentős támadások indulnak meg ellene.
A romániai orvosok kuruzslással is megvádolták. Amikor Magyarországra átjön,
csak négy előadás tartását engedélyezik
neki Budapesten. A debreceni előadását
be is tiltják. A bicsérdizmus 1926-ban érte
el tetőpontját. Társadalmi kapcsolatai jelentősek, valószínű ez idő tájt ismerkedett meg Kosztolányi Dezsővel, Bartók
Bélával, Kodály Zoltánnal.
„Amennyi a fény, annyi az árnyék!”
szokták volt mondani. Így őt, illetve ideológiáját is elérték a negatív események.
Öten meghaltak, akik nem értették meg
pontosan az ideológia alapjait, és a mértéktelen és az esztelen böjtölés halálukat
okozta. Ez nagyon negatívan hatott az
emberekre, sok támogatót és az eszméiben hívőt így veszített Bicsérdy.
1930-ban a román hatóságok zaklatásai elől Pestszenterzsébetre költözött.
Könyveit is visszavonta a forgalomból,
és csak tőle lehetett megrendelni. De
csak azoknak adott, akikről úgy gon-
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dolta, megértették tanításait. Budapest
ostroma alatt Németországba emigrált,
1944 évi távozásakor kiesett a zsúfolásig
megtelt vagonból és súlyosan megsérült.
Németországban Berlinben élt, elég nyomorúságos körülmények között. Innen az
Egyesült Államokba emigrált, és ott halt
meg, 1951. december 7-én. Halála pontos
okáról sok verzió kering.
Életében több mint 2500 újságcikk
foglalkozott eredményeivel és eszméivel,
a bicsérdizmussal. A cikkek zöme méltató jellegű, de vannak keményen elmarasztalók is, amiről Bicsérdy azt mondta,
megrendelésre készültek. Ha figyelembe
vesszük azt, hogy módszerét alkalmazva százezer ember gyógyult meg, nem
elképzelhetetlen állítása. Hisz módszere
nemcsak az egészségügyet, de pl. a henteseket is markánsan érintette!
Magyarországon Bicsérdy Béla 1945
után „persona non grata” lett, bár művei
nem szerepeltek az akkori két tiltó listán.
Tanítványai szerint azonban könyveit ös�szegyűjtötték és bezúzták!
A rendszerváltás után fokozatosan jelentek meg róla szóló cikkek, azonban
leginkább csak a természetgyógyászattal,
és vegetarianizmussal foglalkozó lapokban. Többet érdemelne! Legfontosabb
jellemzője: hiteles személy!
Erdei István

Egészség

5 természetes kiegészítő a mentális egészség támogatására
Aki valaha is küzdött a szorongás
vagy depresszió mentális rendellenességek valamelyikével, tudja,
hogy a mentális egészség nem a tökéletes elmeállapot, hanem inkább
amolyan állandó tudatosság. A
mentális egészség feltételei a rendszeres karbantartás, önellenőrzés
és az illeszkedni képesség. A testünk
részeként, amelynek testmozgásra,
alvásra és tápanyagra van szüksége,
elménk rámutat, ha szüksége van
valamire, feltéve, ha figyelünk.

D-vitamin

A napfény kedélyjavító már a szemen keresztül is, de a bőrön keresztül úgyszintén,
mivel az UV-nak át kell hatolnia a bőrön,
hogy aktiválhassa a testen belüli D-vitamin
szintézist. A D-vitaminra a kalcium hasznosulásához van szükség, és egyre több pszichiáter és orvos írja fel a depresszió tüneteinek kezelésére.
A vérben 30-50 ng/ml az a koncentráció,
amit jelenleg a szakemberek elfogadhatónak találnak, és a 2000 vagy annál több
nemzetközi egység (UI v. NE) a D-vitamin
ajánlott napi adagja. Az alacsony D-vitaminszintet a naptejek, amik szűrik az UV-t, és a
zárt térben eltöltött munkanapok okozzák,
mivel azok a sugarak, amikhez szükség van
e vitamin előállításához, nem jutnak át az
üvegen keresztül.

Kendermagolaj (Omega-3)

Több mint egy évtizeddel ezelőtt az emberi élettartamot vizsgáló tudósok fordított
összefüggést fedeztek fel a halfogyasztás és
a depresszió között. Azóta az Omega zsírsavak az egészség alapvető kiegészítőivé
váltak. A szervezet nem képes az Omega
zsírsavakat szintetizálni.
Az Omega-3 mentális egészségre gyakorolt hatása abból adódik, hogy kön�nyen felszívódik a központi idegrendszerbe, és támogatja a hangulatszabályzó
neurotranszmittereket, nevezetesen a
dopamint és a szerotonint. A halolaj-kiegészítők eikozapentaénsavat (EPA) tartalmaznak, amely elősegíti a szerotonin felsza-

badulását, valamint dokozahexaénsavat
(DHA), amely támogatja az agyban található idegutakat. Vegetáriánusok számára az
omega-3 zsírsav egyik leggazdagabb forrása a kendermagolaj.

CBD

Az amerikai államok többségében
legalizálták az orvosi kannabiszt, és egyre gyarapodó számú kutatás támasztja
alá a kannabidiol (CBD) hatékonyságát.
A kutatók megerősítik, hogy a CBD határozottan támogatja a hangulatszabályzó
neurotranszmitterek, különösen a szerotonin termelését.
A mentális egészség fenntartása érdekében a CBD az idegrendszerünkön található
kannabinoid receptorok komplex hálózatára fejti ki hatását, valamint az agy szerotonin útvonalain hat és ezzel szabályozza a
hangulatunkat. Az alacsony THC-tartalmú
és magas CBD-tartalmú kannabisz látszólag csökkenti a depresszió tüneteit, míg a
betegek beszámolói alapján a magas THC
és magas CBD tartalmú kannabisz a stressz
ellen vált be leginkább.

B-vitamin komplex foláttal

A B-vitamin valójában 8 vitamin, a legismertebbek: folát, B6, B12, tiamin, riboflavin
és niacin. A B-vitaminok fontos szerepet
játszanak a DNS szintézisében és nélkülözhetetlenek a neurológiai folyamatokban. A Psychology Today beszámolója
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alapján a B12-vitamint gyakran ajánlják
olyan időskorúak számára, akik kognitív
zavarokra panaszkodnak, továbbá arról is
beszámol, hogy az alacsony folát-, niacinés tiaminszintek általában összefüggnek a
kognitív zavarokkal. Egy tanulmány során
alacsony folát- és B12-szintet állapítottak
meg a depressziótól szenvedő betegekben,
ahogy ez a Journal of Psychopharmacology
cikkben olvasható. Kiegyensúlyozott B-vitamin-komplex kiegészítőt vásárolj!

Melatonin

A legjobb dolgok, amiket a mentális
egészséged érdekében megtehetsz: az alvás, kiegyensúlyozott étkezés és testmozgás.
Az alvás a mentális egészség csodaszere,
és ennek hiánya drámaian rontja az érzelmi
szabályozást. Az alvási problémák kockázati
tényezői lehetnek a szorongásos rendellenességek kialakulásának, és az esetek 69%ánál megelőzték a depresszió kialakulását.
Az alváshigiénés gyakorlatok alkalmazásán
túlmenően a melatonin, a hormon, ami szabályozza az alvás-ébrenlét ciklust, beiktatása segít az álmatlanságban szenvedő fiatal
és idős egyéneken egyaránt, és segíthet az
egészséges alvási rutin kialakításában.
Elérhetőségek és további információk a CBD-ről:
cbdmag.kenderter.hu
+36 (30) 553 4223
info@kenderter.eu

Életmód

„Az egészség nem minden,
de egészség nélkül minden semmi.” - Kínai mondás
Sokunk számára a tudatos élet részévé vált, hogy óvjuk egészségünket, s igyekezzünk megadni testünknek mindazt, amivel a legtovább
működhet és haladhat az egészség útján.
A legtöbben aktív életet élünk, ahol
szükségünk van a mindennapi energiánkra. Nem kérdés, milyen fontos szerepe van
ebben a mozgásnak és az egészséges táplálkozásnak.
A leghelyesebb persze az lenne, ha a
mozgás mellett a szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket
megfelelő, egészséges táplálkozással tudnánk bejuttatni szervezetünkbe.
Sokaknak viszont nem kiegyensúlyozott
és változatos az étrendjük, ezért szükségük
lehet étrend-kiegészítők fogyasztására.
A legtöbben tisztában vannak ezzel, de
valamiért mégsem jutnak hozzá, vagy nem
elegendő mennyiségben juttatják be a
szükséges vitaminokat a szervezetükbe.
A következő kérdés, hogy a bevitt
vitaminokból, nyomelemekből és ásványi anyagokból vajon mennyi tud
felszívódni?

Erre a választ a normál bélflóra megléte, illetve hiánya fogja megadni.
A bélflóra nem más, mint az
emésztőrendszerünkben
élő
mikroorgaznizmusok
összessége. Szerepük az emésztés, a
bélflóra egyensúlyának biztosítása.
Az egészséges bélflóra
komoly védelmet biztosít
nagyon sok kórokozóval
szemben, biztosítja a bélnyálkahártya épségét és segíti a
szervezet számára szükséges
tápanyagok felszívódását. Mindemellett számos, a szervezet számára nélkülözhetetlen vitamint termelnek. Ha az emésztőrendszer védelmi
mechanizmusai gyengülnek, az többek
között felszívódási folyamatok zavarához
vezethet.
Hogy a probiotikumok
képesek legyenek környezetükre hatást gyakorolni, annak alapfeltétele a
nagyszámú jelenlét, mely
a bélfolyadékban grammonként legalább 108 c.f.u.
organizmust jelent. (c.f.u. =
kolóniaképző egység milliliterenként, ami az életképes
mikroorganizmusok számát
határozza meg (csíraszám).
Szakemberek által javasolt megfelelő mennyiségű
csíraszám tartalom: minimum 108 vagy 109 telepképző egység és minimum
5-6 baktérium törzs.
Prebiotikumok:
azok
a természetes tápanyagok, amelyek jellemzően a
probiotikumok tápanyagai,
és elősegítik azok elszaporodását és túlsúlyba kerülését.
A prebiotikumok egyik
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fajtája az Inulinok. Ez egy diétás rost,
mely emésztetlenül jut el a vastagbélbe
és ott fejti ki hatását.
A megfelelő mennyiségű, minőségű
készítményeknek tehát nagyon nagy
szerepe van a normál bélflóra egyensúly
fenntartásához.
Ebben tud segítséget nyújtani a N.I.C.S
termékcsalád, melyek egyedülálló, komplex konstrukciókban tudják biztosítani a
szervezet számára szükséges nyomelemeket, ásványi anyagokat, vitaminokat.

www.nicstermek.hu

Fűben-fűban
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Fűben-fában
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Ajánló
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Életmód

Miért érdemes BIO ganodermás kávét inni?
A ganodermás kávé, mint egészséges ital, fokozatosan ismertté és elfogadottá vált az emberek körében a világ minden tájékán, hozzájárulhat a fizikális és mentális egészségünk megőrzéséhez.
Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) a legismertebb gyógygombánk, melynek legfontosabb feladata az immunrendszerünk támogatása, májunk, valamint
szív- és érrendszerünk védelme. A benne
lévő vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, aminosavak tömege is hozzájárul
mindennapi egészségünk megőrzéséhez.

A Ganoderma lucidum 10 legfontosabb egészségügyi hatása:
1. tumorellenes
2. kemoterápia és sugárkezelés káros
mellékhatásait enyhítő
3. májvédő
4. szív- és érrendszeri védő
5. immunmoduláns
6. vérnyomás csökkentő
7. vércukorszint csökkentő
8. gyulladásokat és allergiákat enyhítő
9. baktérium és vírus ellenes
10. szabadgyökök sejtkárosító hatását
csökkentő (antioxidáns) hatás.

(Forrás: https://www.researchgate.net/publication/
338852287_Gyogyhatasu_gombak_A_
pecsetviaszgomba_Ganoderma_lucidum_gyogyhatasa)

A kávé jótékony hatásai is már régóta
ismertek. Most sorba szedtük, miért is éri
meg naponta kávét fogyasztanunk:
1. A kávé antioxidánsok forrása: míg a
gyümölcsök és zöldségek a leggazdagabb
antioxidáns források, kiderült, hogy
az amerikaiak számára a kávé a
legelterjedtebb antioxidáns,
a fekete teát és a banánt megelőzve. Meglepő módon, mind
a koffeintartalmú, mind a koffeinmentes kávéknak hasonló az
antioxidáns tartalmuk.
2. A kávé fokozza az anyagcserét: tanulmányok azt is bebizonyították, hogy a kávé a
testsúlyra is kedvező hatást
gyakorol. A reggeli csésze kávé
jelentősen – mintegy 10 százalékkal - felgyorsítja az anyagcserét, ezáltal tudja a testsúlyt is kis
mértékben csökkenteni.

3. A kávé javíthatja a rövid
távú memóriát és segíthet a
szellemi frisseség megőrzésében: a koffein serkenti az
agy működését, ezáltal javíthatja emlékezőképességünket is. Ezen kívül a kávé
csökkenti a béta-amiloid
szintjét. Ez a fehérje felelős
az agyban az Alzheimer-kór kialakulásáért.
4. A kávé csökkenti a daganatos betegségek kockázatát: az emlőrák, a vastagbélrák
és a szájüregi rákok kockázatát is lehet csökkenteni napi több kávé fogyasztásával.
5. A kávé segíthet megelőzni vagy akár
megszüntetni a fejfájást: a koffein az egyik fő
összetevője a migrén elleni gyógyszereknek.
A reggeli első kávé fogyasztása sokak számára a reggeli ébredéses fejfájás megszüntetője is egyben.

kíméletesen porhanyósított a ganodermája,
ezáltal minden alkotóeleme sértetlenül kerül
a kávéba.
Ez a kávé különleges a magyar piacon, hisz
nem tartalmaz mesterséges színezőanyagokat és tartósítószereket, csak BIO minősített
alapanyagokat.

Most 1 Ft-ért megkóstolhatja
a Dr Ganolife 2in1 ganodermás
kávékülönlegességet
a Gombakirály Webáruházban

A ganodermás kávéban összegződik
a ganoderma és a kávé jótékony hatása,
és ráadásként az íze is nagyon élvezetes. A
naponta fogyasztott megfelelő mennyiségű
ganodermás kávé segíthet megvédeni hos�szú távon egészségünket.
Meleg szeretettel ajánljuk a Dr Ganolife
kávékülönlegességet, mely kiváló minőségű BIO kávébabból és magyar, BIO
termesztésű ganoderma gombaporból
készült egészségbarát kávékeverék. A
benne lévő kávébab
„FairTrade” minősítésű Mount Hagen kávé
Pápua Új-Guineából,
mely ökológiai módszerekkel termesztett
és kézzel szedett kávészemekből áll. A másik
alkotóeleme, a bio
ganoderma gomba por Gyöngyösi
Sándor fülöpjakabi
biogazdaságából származik. Alacsony hőmérsékleten szárított és
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Kávézzon egészségesen és kezdje a
reggelét minden nap egy ínycsiklandozó,
egészséges ganodermás kávéval!
Kellemes kávázást kívánunk!
A Dr Ganolife ganodermás kávé kóstoló
megrendelhető:

https://gombakiraly.hu
Tel: +3670 3222746 (9-15 óra között)

Természetesen

Az álmok szárnyán érkezik a segítség!
Minden gyermek izgatott az iskola első napjától. Az iskolába való
visszatérés új világba való belépést is jelent. Kicsit más, mint otthon élni, és ez az új világ nagyon
sokban különbözik a biztonságot
nyújtó megszokott környezettől. A gyermekek sokszor büszkék arra, hogy iskolások lesznek,
örülnek az új kihívásoknak, de
nem is igazán tudják, mi is jön. Új
szabályokkal és követelményekkel kell szembenézniük. Iskola
kezdés előtt néhány gyermeknél
észrevehető a nyugtalan alvás,
ingerlékenység, szorongás vagy a
nagyon aktív álmok, beleértve a
rémálmokat is.
Minden gyermek izgatott az iskola első
napjától. Az iskolába való visszatérés új világba való belépést is jelent. Kicsit más, mint
otthon élni, és ez az új világ nagyon sokban
különbözik a biztonságot nyújtó megszokott
környezettől. A gyermekek sokszor büszkék
arra, hogy iskolások lesznek, örülnek az új
kihívásoknak, de nem is igazán tudják, mi is
jön. Új szabályokkal és követelményekkel kell
szembenézniük. Iskolakezdés előtt néhány
gyermeknél észrevehető a nyugtalan alvás,
ingerlékenység, szorongás vagy a nagyon
aktív álmok, beleértve a rémálmokat is.
Szerencsére a természet erejével ezen is
segíthetünk, a maga szelíden hatékony és
nyugtatóan illatos módján.
Annak érdekében, hogy ezeket a gyermekeket kíméletes módon megnyugtassuk, kis
gyógynövényes párnákat helyezhetünk az
ágyukba a párnájuk mellé, de akár a mellkashoz is tehető. Az ilyen gyógynövényes
párnák illóolajai segítik a gyermekeket a nyugodt, békés alvásban.
Az Álmok szárnyán illatos gyerekpárna
egyik nélkülönözhetetlen tagja a kamilla.
Ereje szeretettel teli védőkabátjával borít el
bennünket. Pihentető, kiegyensúlyozó, kellemesen nyugtató hatású, általában a gyerekek
is kedvelik. Ez a gyógynövény a leginkább

alkalmas arra, hogy a túlérzékeny, ideges,
feszült vagy fáradt gyermekeket megnyugtassa. Segít néhány érzelmi teher elengedésében, használatával oldódik a szorongás, az
álmatlanság, a kimerültség, búskomorság.
A levendulát jellegzetes illata miatt talán
senkinek sem kell bemutatni, gyerekek körében is nagyon népszerű. Helyrebillenti a felborult lelki egyensúlyt, így nagyon jó hasznát
vehetjük idegesség, alvási nehézség, feszültség, szorongás esetén. Lazít, nyugtat, támogatja a testi-lelki jó közérzet fenntartását.
A rózsát a világon szinte mindenhol ismerik, gyógyító hatását még ma is világszerte
elismerik. Nevezhetjük akár a lélek virágának
is, mert illata harmóniát teremt, képes a lélek
kibillent egyensúlyát helyreállítani. Illóolajával hatékonyan kezelhetőek a stresszes állapotok, megnyugtat, ellazít, felszabadít. Illata
szeretetre hangol, a szorongások, félelmek,
rossz kedélyállapotok kezelésére bármilyen
formában bevethetjük.
A zsálya, ez az aromás illatú, életerőt sugárzó félcserje nagyon jó feszültségoldó,
idegnyugtató hatásával a gyógynövényes
párnák fő alkotóeleme. Ellenállóvá tesz a
stressz hatásaival szemben, tompítja annak
következményeit. Nyugtatja az idegeket, serkenti az agyműködést.
A búskomorság és a szellemi fáradtság
ellenszere a rozmaring. Segít az összpontosításban, világosabbá teszi a gondolkodást.
Idegerősítő hatású, élénkíti az elme műkö-
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dését és elűzi az egykedvűséget. Hatékony
a szorongás csillapításában, segít felépülni a
nyomasztó érzelmi állapotokból.
Ezen gyógynövények erejét most párnába
zártuk, hogy segíthesse a gyermekeket az
elalvásban, a szorongások, és a félelemek
leküzdésében.
De nem csak gyerekeknek! Ha a szülők
is alvászavarokkal, ideges, stresszes, feszült
lelkiállapottal küzdenek, ezek a párnák számukra is nagy segítséget, megkönnyebbülést hozhatnak. A nem kevesebb, mint
12 gyógynövényt tartalmazó Anti–stressz
herbapárnával egyszerűen könnyebb lesz
minden: az elalvás, az ébredés és a mindennapok gondjainak leküzdése.
Párnáimat szeretettel ajánlom minden
gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
Álmodj csipkéset!
Dobás Éva
– a Csipke és Herba párnák megálmodója

A Csipke és Herba herbapárnákat
keresse webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu/
csipke-es-herba/

Ayurvéda

A nyár sajátosságai, hatásai a testi folyamatokra
az Ayurvéda szemszögéből
Aki olvasta korábbi írásaimat, az már tudja, hogy három fő energia irányítja működésünket,: a Vata, a Pitta,
és a Kapha. A doshák minden emberben egyedi arányban vannak jelen és határozzák meg az alkatot, ha pedig felborul a doshák egyensúlya akkor következik be
a betegség. Az Ajurvéda feladata, hogy visszaállítsa a
szervezet egyensúlyi állapotát.
A nyár a Pitta dosha
dominanciáját hozza.
Jellemzője: forró, száraz, könnyű, átható,
mozgékony. A meleg,
a tűz terülése, a belső
hő az öt elem közül
főképp a tűz elemből
származik. Tartalmaz
egy kevés víz elemet
is ugyan, de dominánsan a tűz tulajdonságait hordozza. Színei
is meghatározók: sárga, narancs és a vörös.
Nyáron a Pitta jellegű zavarok megszüntetéséhez hűtő, azaz hőelvonó terápiákkal,
a hirtelen kiugrásokat nyugtató-tápláló terápiákat alkalmazunk. A Pittát visszahúzó íz
legfőképp az édes. A fanyar és a keserű is
képes hűteni. A keserű vízelvonó tulajdonsággal is rendelkezik, ezért érdemes megfigyelni a Pitta zavar tulajdonságait. Amen�nyiben a forróság vizesedéssel is társul, úgy
a keserű íz lesz a legmegfelelőbb orvosság a
probléma rendezésre. Ekkor keserű gyógynövényekkel rövid idő alatt helyreáll a rend.
Ha a forróság esetleg szárazsággal társul
,mindenképp az édes ízt válasszuk a terápiában segítségül.

Mire kell figyelnünk nyáron?

- Lázzal járó megfázások, székrekedés - Ez esetben hűtő,
nedvesítő terápiát alkalmazzunk. Az édes
íz gyümölcsökből, tiszta növényi táplálékokból, rostokban gazdag
zöldséges ételekből
származzon. Sok fo-

lyadék ajánlott, levesek formájában is!
Erre a problémára
javasolt
immunerősítő, anyagcsere
fokozó ayurvédikus
gyógynövények: Chyawanprash (Amla lekvár), Amla, Spirulina.
- Belső gyulladások, gennyesedések,
fekélyek, túlzott savasodás, emésztési
gondok - Ez esetben hűtő, vízelvonó terápiát alkalmazzunk, keserű és a fanyar ízű
gyógyteák segítségével. Javasolt diétás étrend – rizs kúra, kicsari, szárított vagy pirított
kenyér, zöldséglevek, immunerősítő gyógynövény
készítmények pl. Guggul,
Triphala, Nature Care.
A napozás, mint terápia
11-15 óra közötti intervallumon kívül, a lázas állapot
kivételével minden esetben
ajánlott!
A kibillent Pittát nagymértékben segíti a táplálkozás időbeni rendjének
beállítása is. Fontos, hogy
minimum napi háromszor
étkezzünk! Az étkezések
ideje legyen mindig ugyanabban az órában! Ezt az időbeosztást a diéták alatt is tartsuk! Ha kialakul a rend, az
emésztő enzimek is ehhez alkalmazkodva
fognak termelődni!
Kívánok mindenkinek egészségben,
programokban gazdag nyári napokat!
Csizmadia Ágnes ( Ayu. Phil. Dr.)
Ayurvéda szakértő:
Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Oktató, terapeuta:
Aryan Oktató és Egészségnevelő Kp.
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AYURVÉDA KONZULENS KÉPZÉS
emelt szintű 2 féléves kurzus indul
2020. okt. 17-től.
A képzés egyaránt ajánlott terapeutáknak, jóga
oktatóknak, valamint önfejlesztő céllal !
AYURVÉDIKUS TERÁPIÁK I-VII. szint
Ayurvédikus kezelések, abhyanga masszázs
terápiák, udwarthana, marma presszúra,
ayurvédikus babamasszázs, szintenként felépülő
kurzusok, havi rendszerességgel
Aryan Természetgyógyász Oktató
és Egészségnevelő Központ NY.SZ.00888/2008.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANÁCSADÁS
AYURVÉDIKUS SZEMLÉLETTEL
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Csizmadia Ágnes (Ayu.Phil.Tud.) Ayurvéda szakértő
Budapest XIII. ker. Tátra u. 24.
Szentes, Horváth Mihály u. 4./B
Bejelentkezés: 0630-383-2023 info@aryan.hu
www.aryan.hu
www.termeszetgyogyaszkepzes.hu

www.garuda.hu www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft.,
1136 Budapest, Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda

Mert „az Élet él és élni akar”!

A táplálkozástan sötét
oldala - 2. rész
„A családnak elődeinkhez
hasonlóan ismét gyökeret kellene
eresztenie a földbe. Mindenkinek
kellene, hogy legyen háza, kertje,
akármilyen kicsi is.”
Alexis Carrel

Kedves Olvasó!
Az első részben egy fantasztikus emberrel és két ország, Dánia és Kína lakosságának étkezési szokásaival foglalkoztunk.
Dániában I. világháború idején tudatosan
vezették rá a lakosságot, Kínában pedig,
amit hosszú idejű kísérletként szemléltünk, a túlélés ösztöne vezette rá az embereket a minimális, de elegendő egészséges étkezésre. A nyugati világ - beleértve
kis hazánkat is -, mintha nem is ismerné a
„minimális” és” elegendő” szavakat az étkezésre vonatkozóan. Itt a fogyasztáson, a
minél több fogyasztáson van a hangsúly,
függetlenül annak értelmetlenségétől
vagy egészségtelen, sőt betegséget okozó és fokozó voltától.
Spontán is milliókat érdekel - nálunk
is - az egészség visszaszerzése megfelelő táplálkozással, a betegségekből való
gyógyulás. Megfelelő ismeretterjesztéssel még több ember figyelmét lehetne
felkelteni eziránt. Így megoldódna az
egészségesebb, jobb kedvű és vidámabb
polgárok sokaságának kinevelése, ha a
mindennapi politika ezt felvállalná! S, ha
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ezek után az egészségügyi büdzsét újra
számolnánk, hatalmas megtakarításokat
lehetne elérni!

Dr. Gallina Shatalova

Mert „az Élet él és élni akar”!
Az emberi test anyagcseréjére vonatkozó tudományos hipotézisek gyakran
nem állják ki a gyakorlati próbát. Különböző földrészeken, különböző népcsoportoknál számtalan vizsgálatot végeztek,
amelyekben a gyakorlati tapasztalatok és
vizsgálati eredmények nem igazolják vis�sza a főcsapású tudomány által hangsúlyozott működési formákat.
Érdekes és egyben általánosan jellemző
a fogyasztói társadalmat szolgáló érdekszféra reakciója ezekre az eredményekre:
az elhallgatás és az eltüntetés! Ezzel a
viselkedéssel számos területen lehet találkozni, a kutatási eredmények kozmetikázásától a ma már mindenki számára
ismert, a diesel motorok meghamisított
légszennyezési paraméteréig.

„Halálra esszük magunkat!”
Pedig a mai kornak is megvannak megszállott kutatói, akiknek eredményeit okosabban felhasználva sok, a nem megfelelő
étkezés okozta bajtól, betegségtől tudnánk megszabadulni.
Egy ilyen kutató volt az orosz Dr. Galina
Shatalova, akinek egészségügyi rendszere pontosan a minimális, de elegendő, nagyon alacsony kalória tartalmú étkezéssel
foglalkozik. (Dr. Gallina Shatalova életéről
és kutatási eredményeiről majd egy részletesebb cikkben beszámolok.) Itt és most csak
annyit, hogy kutatásainak eredményeit
összefoglalva azt mondta: „Halálra es�szük magunkat!”. Rendszerét az oroszországi Űr- és Repülési Biológiai Intézetben
vizsgálták, elfogadták és bevezették az űrhajósok képzési gyakorlatába. Ő pedig az
Űrkutató Intézetben is dolgozott, ahol a
kozmonauták kiválasztási és képzési ágazatát vezette.
Közismert, hogy az ő rendszerét követő
emberek képesek voltak megszabadulni
sok betegségtől, és nemcsak helyreállították a jó egészséget, hanem sokkal
magasabb szintre is javították. Egy kis érdekesség, hogy 75 éves volt, amikor egy
500 kilométeres, 20 napra tervezett túrát
a Karakum sivatagban 16 nap alatt, nappali 50 Celsius fokos hőségben tett meg
csapattársaival együtt. A csapat tagjai
minimális mennyiségű vizet és ételt fogyasztottak, a célba érve mindenki nagy-

szerűen érezte magát és megtartották
eredeti testsúlyukat is. Naponta egyszer
ettek és zöld teát ittak mazsola hozzáadásával, miközben fejenként nem ittak
napi 1 liternél több vizet.

Útmutatónk a bekapcsolt Józan Ész!
Viktor von Weizsäcker professzor így ír
erről a Beteg Ember című művében:
„Figyelj a nüanszokra és ne figyelj a hatalmas dolgokra. Légy finomabb, ne durvább,
légy érzékenyebb és ne érzéketlenebb! A
pontosságnak köszönhetjük az igazság
megközelítését. A gondosságnak, a finomabb részletek alapos megfigyelésének
van ilyen hatása. A kutatónak érzékenyebb-

Shatalova 75 éves volt, amikor egy 500 kilométeres, 20 napra
tervezett túrát a Karakum sivatagban 16 nap alatt, nappali 50
Celsius fokos hőségben tett meg csapattársaival együtt.
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Az üresgyomor-éhség az egészséget nem károsítja, sőt a javát
szolgálja, az álcázott-éhség a jóléti társdalom éhsége, melyet a
hatóanyagok hiánya és tápanyagok túlzott mennyisége jellemez.
A megunt-éhség pedig a táplálék egyformasága révén létrejött
étvágyvesztésre utal.
nek kell lennie az értelem kisebb figyelmeztetései és bizalmatlannak az első nyers benyomások iránt.”
Maradunk a népegészség és az egészséges étkezés területén. Néhány érdekes
kísérlet vagy tanulmány meglepő adatait
foglaljuk össze.
Mexikó: Az 1943-ban Hot Springsben
(USA) rendezett Táplálkozási Világkonferencián a mexikói küldöttek hazájuk táplálékainak vizsgálatát kérték az US képviselőitől. A mexikóiak tej- és tejterméket
valamint tojást és húst csak nagyon keveset és csak nagyon ritkán fogyasztanak.
Táplálékuk ősidők óta növényi eredetű
és ezekből is szegényes a fogyasztásuk.
150 féle élelmiszert szállítottak Bostonba,
és azok vizsgálata után megállapították,
hogy valóban lehetséges állati fehérjék
és zsírok nélküli egészséges étkezés. Ezt
követően összehasonlító vizsgálatot végeztek, és megvizsgáltak 1000 nagyon
szegény mexikói gyereket, és 700-800 jól
táplált amerikait. Íme az eredmény:
„A szegényesen és kizárólag növényi
táplálékon élő kis mexikóiak valamennyi
lényeges biokémiai és szövettani vizsgá-

lat alapján egészségesebbek voltak, mint
a bőségesen és sokoldalúan táplált kis
michiganiek.”
A kísérlet vezetője, Harris professzor ezután további érdekes vizsgálatot végzett.

Kétféle táplálékot állítottak elő: a szokásos
mexikóit és egy másikat a tudományos
táplálkozás kritériumai szerint, ugyancsak
mexikói élelmiszerekből, állati fehérjék
mellőzésével. Azonban ez a második étel
ötször drágább volt, mint az első! A mexikóiak nagy mennyiségben a kukoricán
kívül a mályvaspenótot fogyasztják, ami
vadon terem, és hasonlít a mi spenótunkhoz. A vizsgálat azt mutatja, hogy a napi
kalcium mennyiség 40%-a, a vasmennyiség 90%-a, a C-vitamin szükséglet 60%-a
megtalálható a mályvaspenót napi adagjában. A teljes kiőrlésű kukorica pedig
jelentős mennyiségű B-vitamint, vasat és
kalciumot tartalmaz. A napi 50 gramm
chili paprika pedig jelentős mennyiségű
karotint és C-vitamint tartalmaz.
Összehasonlítva az amerikai étkezéssel,
a mexikóiak igencsak keveset fogyasztanak. Ezért Harris professzor az „éhség”
kifejezést finomította, és a következő fogalmakat alkotta meg: üresgyomor-éhség (hollow-hunger), az álcázott-éhség
(hidden-hunger) és a megunt-éhség
(humdrum-hunger) fogalmát.
Az üresgyomor-éhség az, ami az egészséget nem károsítja, sőt a javát szolgálja,
az álcázott-éhség a jóléti társdalom éhsége, melyet a hatóanyagok hiánya és
tápanyagok túlzott mennyisége jellemez.
A megunt-éhség pedig a táplálék egyformasága révén létrejött étvágyvesztésre
utal. Az üresgyomor-éhség nyugalommal
jár együtt. A mexikói gyerekek türelme-

A mexikói gyerekek türelmesebbek, kiegyensúlyozottabbak.
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sebbek, kiegyensúlyozottabbak.
Érdemes itt az indiánokról néhány szót
szólnunk. Például piaci napokon az összegyűlt több ezer indián teljesen hangtalan.
Az indiánok nem kapnak szívszélhűdést
és nem töltenek meg szanatóriumokat
idegösszeomlással. Lehet, hogy éhesek,
de boldogak.
„Az indiánok valószínűleg minden élő ember közül a legnyugodtabbak. Mulatságos
az amerikai turisták zavarodottságát látni,
amikor ezeknek a hajlíthatatlan embereknek a szilárd méltóságával találkoznak.”
Harris professzor az eredményeket így
foglalta össze: „Mexikóban valóban lehetséges hús és tejtermékek nélkül élni!”
Ez a kijelentés ugyancsak éles kritikát jelent az amerikai élelmiszer ellátás számára! (Journal of American Dietic Association,
1946.)
Emlékeztetőül (A Zöld Újság XIII. évfolyam negyedik számában: Egészségünk
és a zsírok, olajok szerepe a hét minden
napján 2. rész) vessünk egy pillantást az
alábbi diagramra:
Magyarázat a diagramhoz:
A kövér emberek %-os aránya korosztályok szerint
- Kezdeti statisztikai adatok: 1971-1974.
- Az alacsony zsírtartalmú diéta meghirdetése: 1976
- 2005-re, tehát 30 év alatt a kövér emberek száma minden korosztályban megduplázódott!
- Az emelkedés kezdőpontja egybeesik az

Kövérség - betegség - gyógyítás -...és profit!
alacsony zsírtartalmú diéta meghirdetésének időpontjával!
- A diagram jobboldalán a világos zöld
vonallal jelölt a 65 év és feletti korosztály
statisztikai adatainak egy része.
Mindenesetre elgondolkodtatóan elő
van készítve: Kövérség - betegség gyógyítás -...és profit!
Maradjunk észak-nyugat Mexikóban,
a tarahumarák földjén, mely valamivel

A kövér emberek számának %-os növekedése 1976-2006 között.

Forrás: Kris Gunnars, Authority Nutrition: 9 Lies About Fat That Destroyed The World’s Health
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nagyobb mint Magyarország területe, de
felszíne zord szurdokokkal szabdalt, így itt
mintegy 50 ezer indián él, ősi életformájuk szerint. A zord vidék és zártságuk miatt a civilizáció nem tudta elrontani őket.
Ez nem azt jelenti, hogy nincs kapcsolatuk
a környező világgal, de stabil, öntörvényű,
egészséges és a természettel harmonizáló társadalmi berendezkedésük van.
Táplálkozásuk többnyire a kukoricára
szorítkozik. Ez is elég szűkös, és ezzel összhangban például a férfiak testsúlya 60 kg
körüli. A minimális kalória-felvétel ellenére ezek az emberek „a Föld legegészségesebb és fizikailag legnagyobb munkaképességű emberei közé tartoznak.” A kutatások
hihetetlenül érdekes dolgokat tártak fel!
Például vadászat során a szarvast nem
fegyverrel terítik le, hanem addig futnak
az állat után, amíg az a kimerültségtől ös�sze nem rogy.
Az is természetes náluk, hogy 250 km-t
gyalogolnak azért, hogy egy családi találkozón részt vegyenek. Az asszonyok és
gyermekek teljesítménye is kimagasló.
Mindennapos számukra, ha egy fiatalember 50 kg-os terhet cipel 70 órán át,
mintegy 170 km hosszan. Gyakran rendeznek labdafuttatást, amikor is két
csapat 24-48 órán át „kergeti a labdát”
a zord vidéken, hegyen és völgyön
megszakítás nélkül, s eközben 150-300
km-t tesznek meg. Különösen meglepő,
hogy ez a rendkívüli állóképesség nem
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A tarahumarák a Föld legegészségesebb és fizikailag legnagyobb
munkaképességű emberei közé tartoznak.
csupán a fiatalokra jellemző. Teljesen természetes számukra 40 év felett is, hogy a
hegyi utakat 10-13 km/óra sebességgel
teszik meg!
Ezek a hihetetlennek tűnő teljesítmények arra utalnak, hogy az anyagcserével
és a táplálkozással kapcsolatos ismereteink nincsenek a helyén. Ugyanis amikor
a tarahumarák rendkívüli fizikumának
okát keresik az orvosok, akkor a szervek
mérete és funkciónövekedése erre nem
ad magyarázatot. Az a tény, hogy hús és
állati fehérje nélkül képesek erre, megmagyarázhatatlannak tűnik!
S ebben a kérdésben ugyanazzal a trükkel találkozunk, mint az elektromosság
területén a dörzselektromossággal kapcsolatban már ismertek. Feyman Nobel
díjas fizikus az mondja: a dörzselektromosság lényegét nem értjük. Ezért nem
beszélünk róla! Itt ugyanaz a helyzet. A
táplálkozástudomány nem tud magyarázatot adni a tarahumara indiánok teljesítményére, ezért hallgat róla!
A tarahumarák napi fehérje bevitele kb.
50 gramm növényi fehérje, ami olyan kevés, hogy nem tud átalakulni energiává!
Akkor hogyan is működik ez az emberi
anyagcsere rendszer? Ennek alaposan
utána kellene járni! Azonban ez nem érdeke sem a fogyasztói társadalom élettanának, sem az élelmiszeriparnak, sem a

világ vegyi konszernjeinek! Természetesen elvétve vannak kísérletek a fenti titkok feltárására és éppúgy ezen eredmények elhallgatására vonatkozóan is! De
a vegetáriánusok is nagyobb hangsúlyt
fektethetnének módszereik tudományos
igényű ismeretterjesztésére.

Ezután térjünk vissza Európába, pontosabban Svédországba, ahol két nagy
böjt-túrával ugyancsak megdöbbentő
tények elé állították a világ orvosait, táplálkozási szakértőit.
Az első túra esetében 11 vegetáriánus tíz nap alatt egy 500 km-es túrát
tett, mindennemű élelem fogyasztása
nélkül! Csak vizet ittak! A túra szervezésekor az orvosok és a szakértők lesújtó
véleménnyel voltak az egész kísérletről.
Azt gondolták, hogy ezt a távot senki nem
tudja így leküzdeni, a célt nem fogják elérni! Tévedtek! A célt mind a tizenegyen
jókedvűen, jó fizikai és lelki állapotban
érték el: pusztán két résztvevőnek kellett
a távot néhány km-el lerövidíteni, de nem
rossz fizikai állapotuk, hanem térd- és lábpanaszaik miatt!
A túra utáni alapos laboratóriumi és
orvosi vizsgálatok semmiféle károsodást
nem találtak a résztvevőknél, az említett
lábpanaszok kivételével. A túra szervezésekor igyekeztek megfelelő szakembereket bevonni a programba, meghívtak
vezető orvosokat, fiziológusokat, sportorvosokat. A szervezők célja a böjt, mint
gyógymód szélesebb körű megismertetése volt. Ez azonban a svédeket teljesen hidegen hagyta, ideértve még az orvosokat
is. Az orvosok hetilapjában még a túrára
vonatkozó hirdetés felvételét is elutasították. A kísérleti túra azonban jól sikerült, a

11 vegetáriánus tíz nap alatt egy 500 km-es túrát tett, minden nemű
élelem fogyasztása nélkül!
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A betegségek gyógyítását böjttel, és nem éheztető kúrákkal
kell kezelni.
napi sajtó is felkapta a végén a hírt. De a
böjtöt, mint a betegségek gyógyulását
elősegítő módszert nem fogadták el, ismeretlennek, jelentéktelennek, sőt, életveszélyesnek tartották. Ennek ellenére
mégis bekerült a köztudatba, hogy az
emberek nehéz körülmények között is,
hosszabban, akár tíz napig is képesek élelem nélkül is, nemcsak életben maradni és
vegetálni, hanem jelentős fizikai munkát
végezni károsodás nélkül!
A túra szervezőjét, dr. Lennart Edrént
a jó eredmények arra ösztönözték, hogy
1964-ben egy második 500 km-es túrát
szervezzen. A második túrában összesen
19 fő, 14 vegetáriánus vett részt, közülük
6-an már az első túrában is részt vettek, továbbá öt „átlagfogyasztó” is volt. Az előkészítés itt már jobban sikerült, és a kísérletet követte a Karolinska Intézet egy orvosi
kutatócsoportja, valamint a stockholmi
Gimnasztikai Központi Intézet munkatársai. A böjt-túra résztvevőit egy autóbuszban kialakított laboratóriummal követték,
amely lehetővé tette a folyamatos vér és
anyagcsere paraméterek vizsgálatát.
Az első túrához képest a fogyasztás itt
kicsit módosult, mert naponta 2,7 liter
folyadékot ittak, ebből 4 dl gyümölcsés zöldséglé volt. Továbbá egy vitaminkapszulát és virágport is bevettek a túra
elején, de ezek iránti érdeklődés hamar le-

csökkent, és csak kb. 200 kcal-t fogyasztottak naponta.
A csapat az előző túra útvonalán haladt,
18-53 év közötti férfiakból állt, akik nem
sportolók, nem hosszútávfutók, hanem
átlagos, szellemi munkát végző emberek
voltak. Mind a 19 túrázó jó szellemi és
fizikai állapotban ért célba, és az orvosi
vizsgálatok is ezt igazolták. A böjtöt senki
nem törte meg, de volt két túrázó, aki a
lábán keletkezett hólyagok, ill. térdízületi fájdalmai miatt az út egy részét utazva
tette meg. A vegetáriánusok és a nem-vegetáriánusok között érdemi különbséget
nem lehetett kimutatni. A túrázók átlagos súlyvesztesége 7 kg volt. A nem
vegetáriánusok valamivel több súlyt vesztettek, amit azzal magyaráztak, hogy sósabban étkeznek mint a vegetáriánusok,
és így a vízveszteség is nagyobb lett.
A szervezet anyagcsere módosulása a
mérések során kimutathatóvá vált, némileg csökkent az oxigénfogyasztás és a
testhőmérséklet is. A túra előtt és a túra
után elvégzett terheléses vizsgálatokat
összehasonlítva megállapították, hogy
a szív- és érrendszeri teljesítményük - az
előrejelzések ellenére - javult! A vércukorszint változásánál arra számítottak, hogy
annak csökkenése miatt akár eszméletvesztés is bekövetkezhet. Ehelyett a vércukorszint a fizikai terhelés és a napi
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200 kcal fogyasztása ellenére emelkedett! Feltehető a kérdés: honnan vette a
szervezet ezt a cukrot?
A vizsgálati eredmények további és
alapos elemzése még számtalan érdekes
dologra derített fényt. Többek között a
„böjt” és az „éhezés” közti különbségekre,
amiből következik, hogy a betegségek
gyógyítását böjttel, és nem éheztető kúrákkal kell kezelni. (Erre még visszatérek.)
Jogosan tesszük fel a kérdést: mi volt a
célja s értelme a böjt-túra megismétlésének? Ezt a túra vezetője az alábbiak szerint foglalja össze:
„Hiszünk a természet bennünk rejtőző
gyógyító erejében, amely a többség számára ismeretlen. Ezeket a gyógyító erőket
és emberi energiatartalékokat a világ tudomására akartuk hozni. A böjt alatt ezek az
erők - amikor az ember szabad akaratából
mindennemű táplálékfelvételről lemond látványosan megmutatkoznak! Meg akartuk mutatni és be akartuk bizonyítani, hogy
a böjt egészséges felnőttek számára még
rendkívüli fizikai terhelés mellett sem jár
semmiféle veszéllyel, ami napjaink böjttel
kapcsolatos egyik legnagyobb előítélete.”
Megemlítjük, hogy a böjttel kapcsolatban jelentős tudás és jól megalapozott
tudományos vizsgálati eredmények állnak rendelkezésünkre. Ezek alapján azt
mondhatjuk, hogy a böjt rendkívül értékes kezelési módszer, gyakorlatilag a legtöbb modern betegséggel kapcsolatban.
Ne feledjük, hogy az emberi szervezet
azzal a csodálatos tulajdonsággal rendelkezik, hogy a legrettenetesebb körülményeknek is ellen tud állni, ha nem lépjük
túl alkalmazkodó képességeinek határát!
Folytatjuk

Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Életmód

„Az olaj mint a Nap tűzerejével áthatott szubsztancia”

Az Argital különleges planétaolajai
A növények duzzadó magjában,
csírájában az éltető napfények hatására keletkező olajokról keveset
tudunk, és nem is értéküknek megfelelően használjuk. A mindennapi életünkben ugyan sokféle olajat
használunk: étel- és fűszerolajokat,
parfüm- és illóolajokat, bizonyos
fokig masszázs- és orvosi olajokat,
de nagyon keveset. Az olaszországi
Olíva és Olaj Múzeum kutatása szerint egy i.e. V. századi görög ember
évente 55 liter olajat fogyasztott,
ebből 20 litert étkezésre, 3 litert világításra, 2 litert kultikus szertartásokra, és ami meglepő: 30 litert
a testi higiénére, valamint fél litert
gyógyszerként fogyasztott el.

Ma a növényi olajak higiénés és gyógyászati felhasználásának új kultúrájára van
szükség.
Van behoznivalónk az étkezésnél is,
de különösen fontos a mai ember számára, hogy minél több természetes, jó
mínőségű, 100%-os biológiai termesztésből készült olajat használjon testápolási,
kozmetikai és orvosi-gyógyászati célokra. A
növényi olajok biokémiai felépítése nagyon
hasonló a bőr zsíranyagaihoz. Értékes hatóanyagokat – ásványi anyagokat, vitaminokat, antioxidánsokat, szín- és ízanyagokat
stb. tartalmaznak. Az olajok tisztítanak, hidratálnak, táplálják és védik a bőrt, regenerálnak, frissítenek, gyógyítanak és rugalmassá
teszik a bőrt.
Az olaj azonban a natúrkozmetikai és
fitoterápiai hatásai mellett sokkal nagyobb
jelentőséggel is bír. Mint a Nap tűzerejével
áthatott növényi szubsztancia, nem csupán
a bőrt, hanem a teljes Embert és az Én-erőket támogatja, erősíti. A masszázsokkal,
bedörzsölésekkel, de akár a házi testápolás
során bevitt gyógyhatású olajok nemcsak a
test számára fontosak, hanem az ember lel-

ki, szellemi organizmusának is. Mert az olajban nem csupán az olajat csodáljuk, hanem
azt a folyamatot is, ahogyan létrejött, és azt
a belső, kozmikus eredetű szubsztanciát,
amit hordoz magában. Rudolf Hauschka így
ír erről: A magkezdemény egy olyan „edény,
amely felveszi magába a világperifériáról vis�szasugárzott illatlényt. E lény tűzereje átmelegíti és áthatja a létesülő képződményt; ennek
az együttműködésnek a kifejezéseként jön
létre előttünk az olaj szubsztanciája.”
Az Argital márkának vannak illóolajai, bázisolajai, dinamizált arc- és testápoló olajai,
masszázsolajai és vannak úgynevezett planétaolajai is, azaz mintegy 40 különféle olaj.
A Planétaolajakat szeretnénk most bemutatni itt, hiszen ezek a legkülönlegesebb,
egyedi, innovatív elképzelésen alapuló természetes olajok.
Az Argital Nap olaj nem napolaj, hanem
Nap planétaolaj. Az Argital Nap olaj kifejezetten gátolja a bőr korai öregedését,
megköti a szabadgyököket, bőrtápláló
hatású készítmény. Az értékes olíva, búzacsíra, mandula, argánfamag, borágómag,
és pézsmarózsa telítetlen zsírsavakban és
természetes E-vitaminban gazdag növényi
olajai táplálják és rugalmassá teszik a bőrt.
A forrásvíz, a citromlé és az ilang-ilang, citromfű és geránium tiszta illóolajai fokozzák
az anti-aging hatást.
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Az Argital Föld olaj a tengeri zöld agyag
gélnek, tőzeg gélnek, a méznek, propolisznak és méhviasznak, továbbá a ciprus,
levendula, eukaliptusz és kakukkfű természetes illóolajainak köszönhetően kiváló
alakformáló, feszesítő készítmény. A
tiszta édesmandula, olíva, búzacsíra természetes E-vitaminban gazdag növényi olajai
táplálják és rugalmassá teszik a bőrt.
Az Argital Szaturnusz olaj átmelegíti,
védelmezi és táplálja a bőrt. Rozmaring,
levendula, citromfű, zsálya, kakukkfű, kerti
izsóp és borsikafű tiszta esszenciális olajai
együtt a méhviasszal, mézzel és propolis�szal gyengéden közvetítik a Nap hőjét. Az
értékes olíva, búzacsíra, mandula természetes E-vitaminban gazdag növényi olajok
táplálják és rugalmassá teszik a bőrt.
Az Argital Hold olaj a folyadékretencióra ható masszázsolaj, képes a bőrben
és a bőr alatti kötőszövetben a pangó
folyadékok mozgatására. A galagonya,
mezei zsurló kivonatai és a narancs, citrom,
csillagánizs, édeskömény és a citromfű tiszta esszenciális olajai stimulálják és javítják
a testnedvek áramlását. A tiszta mandula,
olíva, búzacsíra növényi olajai táplálják és
rugalmassá teszik a bőrt.

www.argital.hu

Egészség

Ételallergia vagy élelmiszer-összeférhetetlenség?

Van különbség, és nem egyformák a tünetek sem!
Az élelmiszerek által kiváltott túlzott immunreakció kétféle lehet: élelmiszer allergia és
élelmiszer-összeférhetetlenség.
Allergiáról akkor beszélünk, amikor röviddel az élelmiszer elfogyasztása után
egyértelmű tünetek jelentkeznek, például
kiütések, bőrviszketés stb. A szerencsésebbeknél ezek a tünetek többnyire csak kellemetlenek, de előfordulhat súlyos, akár életveszélyes reakció is, amit anafilaxiás sokknak
nevezünk.
Az élelmiszer-összeférhetetlenség jóval
gyakoribb és szerencsére nem életveszélyes.
A tünetek nem azonnal, hanem órákkal,
akár napokkal az étel elfogyasztása után
jelentkezhetnek, és a tévhittel ellentétben
nem csak bélrendszeri panaszokat, hányást,
hasmenést, puffadást, székrekedést okozhat,
hanem bizonyítottan összefügghet az alábbiakkal is: elhízás, menstruáció előtti fokozott
fájdalom, asztma, ekcéma, IBS, ízületi gyulladás, reuma, kimerültség, migrén, folyadék-retenció. Ez utóbbi kevésbé közismert tünet, de
ha nem híztunk az utóbbi időben, de a gyűrű
az ujjunkon gyakran szorul, folyadékpangás
állhat a háttérben, ami élelmiszer-túlérzékenységgel is összefügghet.

A túlérzékenyég tünetei

Bizonyos tünetek alapján saját magunk
is megállapíthatjuk, hogy étel-érzékenyek
vagyunk-e. Ha az alábbi kérdések közül a
többségre igen a válasz, valószínűsíthető az
intolerancia:
• Rendszeresen visszatérő vagy állandósult
folyadék ödéma van valamelyik testrészünkön. Jellemzően a boka, a kézfej az ujjak és
a lábujjak, vagy napról-napra 1-2 kg-os súlyingadozás.
• Levertség érzés közvetlenül étkezés után.
• Erős fejfájás étkezés után 1-2 órával.
• Karikás, táskás szem.
• Rendszeresen visszatérő hasmenés vagy
szorulás
• Puffadás, órákon át tartó feszítő bélgázképződés étkezés után 2-3 órával.

Kizárásos diéta

Ha a tüntetek alapján valószínűsíthető az
érzékenység, akkor a következő lépés kideríteni, pontosan milyen táplálék okozhatja.
Saját magunk ezt az úgynevezett kizárásos
diétával tudjuk megállapítani.
Ez kissé hosszú és nagy odafigyelést
igénylő folyamat, de az egyik legbiztosabb
is egyben.
Ehhez először egy hétre szigorúan ki kell
minden olyan ételt iktatni az étrendünkből,
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ami gyaníthatóan problémát okoz. Ha megszűntek a panaszok, akkor fokozatosan kétnaponta egy-egy élelmiszert visszaépítünk,
és ha közben kiújulnak a tünetek, így teljes
bizonyossággal meg tudjuk állapítani, melyik élelmiszer okozza.

Orvosi módszerek

Az élelmiszer túlérzékenység kimutatására
többféle orvosi módszer is létezik.
Nagy pontosságú eredményt adhat a
vérvizsgálat. Az úgynevezett a citotoxikus
teszt során immunsejteket adnak az egyes
élelmiszerekhez, hogy megállapítsák, melyek váltanak ki immunreakciót. De van
olyan vérteszt is, amely az egyes élelmiszerek elfogyasztása után termelődő antitesteket méri.
A vérvizsgálathoz képest jóval olcsóbb,
gyorsabb és egyszerre több élelmiszerre
is tesztelhető az elektrodermiális vizsgálat, vagy közismertebb nevén a Vegateszt.
Ennek során teljesen fájdalommentesen, a
bőrfelszínen keresztül mérik a testünkben
termelődő elektromos áramot, majd ennek
változását egyes élelmiszerek hatására.
Kinezológiai vizsgálat során pedig a fentiekhez hasonló módszerrel mérik az izomfeszültséget és változását, s így állapítják meg a
túlzott reakciót.

Bio-logikus

BIOlakomák lazítós napokra
A nyár utolsó hónapjára csodás nyaralást, pihenést, vidám ös�szejöveteleket, és persze pompás BIO ételeket, italokat kívánunk! Alábbi írásunkat a „kevés munka, nagy siker” jegyében
állítottunk össze. Nagyszerű dolog élvezni a nyár ajándékait,
közben pedig jókat enni-inni úgy, hogy közben az egészségünket is védjük!

BIOgyümölcsök a szivárvány
színeiben

Más dolgunk sincs, mint sokat és sokfélét magunkba tömni ezekből a finomságokból, lehetőleg frissen és nyersen,
de készíthetünk belőlük gyümölcssalátát,
bólét és süteményt is. Rengeteg kutatás
igazolja kedvező élettani hatásukat. Vitaminok, rostok, enzimek mellett nagyon
fontos egészségvédő anyagokat tartalmaznak, amelyeket „másodlagos növényi
anyagok” gyűjtőnéven szoktunk emlegetni. Mivel a BIOgyümölcsöket szintetikus
növényvédő szerek nélkül termesztik,
nem kapunk velük ajándékba egy kis szermaradványból álló „méregcsomagot”.

BIOzöldségek minden étkezéshez

A BIOgyümölcsökről elmondottakat
annyival egészíthetjük ki, hogy remek saláták készíthetők BIOzöldségekből, akár
sajttal kiegészítve. A hidegen sajtolt olajok
pedig létfontosságú anyagaik mellett lehetővé teszik a zsírban oldódó vitaminok
felszívódását.

BIOitalok minden alkalomra

Rengeteg féle BIO gyümölcslevet, zöldséglevet készíthetünk vagy vásárolhatunk.
Jó hír, hogy sem a borról, sem a sörről nem
kell lemondanunk, ha a BIO minőséget választjuk. Magunk is könnyen készíthetünk
gyümölcsös-gyógynövényes frissítőt. Ennek receptjét cikkünk végén osztjuk meg
Olvasóinkkal.

Fűszeres kalandozások

Bár a fűszernövények többsége szárítva is megőrzi jellegzetes ízét, illatát, de a
szárítmány nem vetekedhet a frissel. Legjobb példa erre a bazsalikom, a nyár gyermeke. Élvezzük ki „társaságát” a napfényes
hónapokban. A citromfű is frissen az igazi,
hasonlóan különféle mentákhoz.

Mit kínáljuk
vendégeinknek?

Jó házigazdaként természetesen BIO ételekkel és
italokkal. Ötletekért érdemes ellátogatni a Biokultúra
Ökopiac facebook oldalára,
de itt is összegyűjtöttünk néhányat:
- Kínáljunk mindenféle
gyümölcsöt. Alkotó kedvűek
pazar és fotogén gyümölcstálakat állíthatnak össze. (Figyelem, ezek remekül mutatnak a facebookon!)
- Napsütötte paradicsomból, uborkából,
paprikából és más zöldségekből nagyszerű
salátákat készíthetünk. Bánjunk bőkezűen a
friss fűszernövényekkel!
- Házi fagyit, jégkrémet gép nélkül is készíthetünk.
- A hűtött gyümölcssalátával, bólével
nagy sikert arathatunk forróság idején.
- A főtt kukoricát ízesíthetjük vajjal és fűszerekkel.
- Pattogathatunk kukoricát, amit vajjal és
fűszerekkel ízesíthetünk.
- Grillezhetünk bio alapanyagokat.
- A raclettsütő a grill háziasított, elektromos formája, kisebb társaság számára
nagyszerű program lehet a sütögetés, akár
esős napokon is. Az alap a sajt, lehetőleg zsírosabb fajta és a köretként kínált, héjában
főtt krumpli, a többi fantáziánkon múlik.
(Titkos tipp raclettezőknek: a hideg borsmenta tea enyhíti a túlevés tüneteit. )
- Nyárutón készül a legjobb lecsó, amikor
az alapanyagok már nagyon érettek. Főhet
bográcsban is, ilyenkor kap egy kis füstös
ízt, illatot.
- Olvasztott csokiba forgassunk aszalt
gyümölcsöket majd sütőpapírra téve hűtsük le őket.
- Morzsasütit sokféle gyümölcsből készít-
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hetünk, kevés fáradsággal. Süthetünk kevert tésztás, „potyogtatós” sütit is az éppen
érő gyümölcsökből.

Gyümölcsös – gyógynövényes
frissítő

1. Tegyünk egy kancsóba egy pohát vizet,
egy marék szedret és/vagy málnát, valamint
egy marék friss gyógynövényt, például citromfüvet vagy grapefuitmentát.
2. Turmixoljunk össze botmixer segítségével, tegyük negyed órára hűtőbe majd
szűrjük le.
Tetszés szerint hígítsuk és ízesítsük
BIOmézzel.

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

Ajánló
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Hajápolás

Adj fényt a hajadnak!
Hallottál már a Napvirág Zero Waste natúrkozmetikumairól? Ebben a családi manufaktúrában kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, tégelyeiket,
üvegeiket visszaveszik, csomagolásuk lebomló. Ám nemcsak a külcsín csábító. A legújabb termékeik az ápoló hajpakolások. Mert a forró nyár kiszárítja, igénybe veszi a hajat. Adj új fényt hajkoronádnak regeneráld, vagy éppen
erősítsd meg a hajszálaidat. A Napvirág hajápoló családjával mindezt természetesen teheted meg, mérgek nélkül, szabadon.
A törött, fényét vesztett, száraz haj a nyári
melegek után nem ritka jelenség, főleg, ha
festett is. A sok toxikus anyagtól kimerült hajszál már nem ragyog, nincs esése, tömege.
Ilyenkor sokan fordulnak végső segítségért
a natúrkozmetikumokhoz. Ám a legtöbb
natúrnak mondott készítmény valójában
nem is az, az illóolajok helyett illatanyagot,
tartósítószert is tartalmaznak. A legtöbbször
vagy elnehezítik a hajat, vagy még inkább kiszárítják a fejbőrt, és sokan csalódnak a bio,
zöld, organikus kozmetikumokban. Pedig ha
személyre szabottan, a hajunknak megfelelő,
valóban természetes összetevőket, illóolajokat, aromavizeket tartalmazó termékeket
választunk, akkor már rövidtávon is látszik a
változás. A kulcs a minőségi termékek és a jó
választás.

Szappannal is lehet hajat mosni?

Igen, sőt hosszútávon sokkal egészségesebb, mint a szilikonos hajápolók, balzsamok. A szappannal való hajmosás alkalmával
azonban be kell tartaunk két fontos szabályt,
mely elősegíti a ragyogó haj elérését. Először
is hajmosás után szükség van (alma)ecetes
öblítésre, másodszor pedig türelemre, hiszen

a szappannal való hajmosásra át kell állnia a
szervezetünknek, mely kb. 2-4 hét alatt történik meg. Ha ki szeretnénk próbálni a szappannal való hajmosást, tehát ne az első mosás után várjuk a csodát. Illetve fontos, hogy
kifejezetten hajmosáshoz készített szappant
vásároljunk, hiszen ezekben a szappanokban más az értékes, ápoló olajok aránya,
mint a testre kitalált termékek esetében. A
Napvirág Manufaktúra hajmosó szappanja kókuszolajból készül, mely hatékonyan tisztít, olíva olajból, mely ápol és hidratál, szőlőmagolajból, mely fényesebbé
teszi a hajat, megkönnyíti a kifésülést illetve
ricinusolajból, mely serkenti a hajnövekedést, segíti a sebgyógyulást, és csökkenti a
korpásodást. Ezen túl tartalmaz még értékes
dióolajat, mely mérsékli a hajhullást, magas
a telítetlen zsírsav- és E-vitamin tartalma,
melynek köszönhetően jótékony hatással
van a kiszáradt, hámló, leromlott fejbőrre
éppúgy, mint a zsíros fejbőrre.

Mi az a szilárd sampon?

A szilárd sampon is tulajdonképpen egy
hajmosó szappan, mely akár két flakon-nyi
hagyományos sampont is kiválthat. A Napvirág Manufaktúra kétféle szilárd sampont készít, az egyik a
csalánport is tartalmazó, zsíros
hajra való vanília és bergamott
illóolajjal, a másik a hajhullás elleni ricinusolajjal és a hatékony
shikakai porral, bergamott és
édesnarancs illóolajjal.

csönöz a száraz tincseknek és erősíti azokat,
illetve az olyan organikus olajokból készült
hajpakolásokat, mint az avokádó, vagy
a görögdinnyemag olaj. Ez utóbbiak nem
csak kényeztetik, de regenerálják is a töredezett hajvégeket. Aki pedig szeretteit
szeretné meglepni, egy hajápoló csomagot is választhat a Napvirág Manufaktúra
webshopjából, mely egy hajmosó szappant,
és egy hársfavirág aromavizet is tartalmaz.

Zero waste csomagolás

A Napvirág Manufaktúránál kiemelt szerepet kap a környezetvédelem. Éppen ezért,
a szappanokat lebomló nátron papírba
csomagolják, míg az aromavizeket és a hajpakolásokat üvegekben kínálják a vásárlók
számára, melyek egytől-egyig visszaválthatóak, a környezettudatos vásárlók nagy
örömére, melyhez a csomagolásmentes boltok is partnerek. Az üvegeket a visszavétel
után fertőtlenítik és újratöltik, így óvják bolygónkat a felesleges hulladékoktól.

Hajpakolás,
a kényeztető luxus

Az alapos natúr hajmosás ám
nem mindig elegendő a szép haj
eléréséhez. Éppen ezért a Napvirág Manufaktúra legújabb
termékei között találjuk a hársfa
aromavizet, mely szép fényt köl-
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Látogasson el környezetkímélő,
csomagolásmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 156. rész

I

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

Ínygyulladás
A fogíny az állcsontokat fedő speciális, kemény nyálkahártya, a szájüregi nyálkahártya
folytatása. Rendkívül erős, jól bírja a rágásból
adódó terhelést, a fogágy védelmét is szolgálja. Az egészséges fogíny rózsaszín, feszes,
szorosan tapad a fogak nyaki részéhez, a
fogak között háromszög alakú mintázatot
mutat.
Az ínyproblémák közül a leggyakoribbak
az íny gyulladásos betegségei, de több belgyógyászati betegségnek és bőrbetegségnek is lehet az ínyen megmutatkozó szájüregi tünete.
Ínygyulladást okozhat például a nem
megfelelő szájhigiénia. A lepedékből, a baktériumokból és a nyálból kivált ásványi anyagokból fogkő keletkezik, ami a fogközökben
lerakódva irritálja a fogínyt és gyulladáshoz
vezet. A fogíny először pirossá, érzékennyé
válik és fogmosás, de akár evés közben is
vérzékeny lehet. Rossz lehelet, kellemetlen
szájíz kíséri. Ha a fogkő nem kerül időben eltávolításra, akkor az íny a fogak mellett lazulni kezd, majd idővel visszahúzódik és elsorvad. Előrehaladott állapotban a fogak között
rések jelennek meg, a fogak hosszabbaknak
tűnnek.
A fogkőképződés mértéke egyéni, rendszeres eltávolítása azonban rendkívül fontos
a fogak és az íny egészségének fenntartása
érdekében. Vannak, akik genetikailag hajlamosabbak a fogkőképződésre, de állhatnak
az ínygyulladás hátterében anyagcsererendellenességek (például cukorbetegség),
hormonális változások (pl. pubertás vagy terhesség), túlzott stressz, illetve vitamin- vagy
ásványianyag-hiány is. Nyálkahártya-gyulladás nehézfémterheltség következtében
is kialakulhat, ezt legtöbbször a fémalapú
fogpótlások és az amalgámtömések jelenléte okozza. Kifejezetten árt a szájnyálkahártya
egészségének az alkoholfogyasztás, a dohányzás, továbbá néhány gyógyszer (például
fogamzásgátló tabletták, bizonyos epilepszia
elleni, illetve vérnyomáscsökkentő szerek)
szedése.

Az ínygyulladás nem csak egy szájüregi
probléma, komolyabb következményei is lehetnek. Egy 155 állapotos nőt vizsgáló prágai
orvoscsoport 2019-es tanulmányában arra a
következtetésre jutott, hogy a várandósság
alatti fogínygyulladás gyakori szövődménye
a koraszülés.
Az íny gyulladása esetén a pontos diagnózis felállítása érdekében fontos a fogorvosi
konzultáció. A megfelelő szájápolás elsajátítása elengedhetetlen a gyógyuláshoz, emellett természetes gyógymódokkal is elősegíthetjük az íny regenerálódását.

Megfelelő szájhigiénia

A helyes szájápolás része a rendszeres, legalább két percig tartó, alapos fogmosás, naponta legalább kétszer. Ajánlott lágyabb sörtéjű fogkefe használata, ami nem irritálja és
nem sérti fel a gyulladt ínyt. Három hónapnál
tovább ne használjunk egy fogkefét, mivel
elszaporodnak rajta a baktériumok. A fogközök fogselyemmel vagy fogköztisztító kefével történő tisztítása is kiemelt fontosságú,
használatuk elsajátításához bátran kérjünk
segítséget a fogorvostól! A helyesen végzett
fogmosás ismérve, hogy utána a nyelvünkkel
sima felszínűnek érezzük a fogainkat. Ha valahol olyan érdességet észlelünk, amit nem
sikerül eltávolítani, keressük fel a fogorvosunkat!

38

Váradi Tibor

Éjszaka a gyomrunk a nyelvünkön keresztül méregtelenít. A keletkező lepedéket
reggelente nyelvkaparóval távolíthatjuk el.
A méreganyagok kioldódását kúraszerűen
olajos öblögetéssel is segíthetjük: vegyünk
a szánkba egy evőkanálnyi hidegen sajtolt
szezámmag- vagy olívaolajat, majd legalább
öt percig zubogtassuk, „rágjuk”, vigyázva,
hogy ne nyeljük le. Ezt követően öblögessünk zsályateával.

Táplálkozás

A nyál enyhén lúgos, 7,2-es pH-értékét az
ételek és italok savas irányba befolyásolják.
A táplálkozás során a száj pH-ja 4-5 körüli értékre csökken, ez a savas közeg hosszú távon
ínygyulladáshoz, fogszuvasodáshoz vezet. A
savképződésért felelős foszfor megtalálható
a húsokban, az édességekben, a fehér lisztben, továbbá a tartósítószerekkel készült ételekben és italokban.
Az elsavasodás hozzájárul a gyulladások
és lerakódások létrejöttéhez a szervezetünkben, a savakat közömbösítő lúgosító hatás
pedig a megújulást segíti. Lúgosító hatású
például a teljes kiőrlésű lisztben, a zöldségfélékben, a gyümölcsökben, csírákban található kalcium. Az elsavasodást megállíthatjuk,

Öngyógyítás abc-je
ha tízből nyolc étkezés alkalmával zöldségeket, gyümölcsöket, csírákat és teljes kiőrlésű
gabonát fogyasztunk. Lényeges továbbá a
rendszeres, bőséges folyadékbevitel, leginkább víz formájában. A zöldséglevek és
egyes gyógyteák (hársfa, menta, gyömbér,
édesgyökér) ízesítés nélküli fogyasztása is
lúgosító hatású.

tít, de meg is változtatja a száj pH-értékét, így
gátolja a baktériumok elszaporodását.
A szegfűszeg, a borsmenta és a teafa illóolaja is hatékony szer az íny fertőzései ellen.
Két-három csepp illóolajat cseppentsünk
egy pohár vízbe, és ezzel rendszeresen öblögessünk.

Gyógynövényes
és egyéb öblögetések

Bőséges nyálfolyással kísért, duzzadt,
fájdalmas, vérző, heveny fogínygyulladás
esetében a Mercurius solubilis a leghatékonyabb választás. Krónikus, vérzéssel járó ínygyulladás esetén a Phosphorus alkalmazható, ha a panaszokhoz nem társul szájszag.
Abban az esetben viszont, ha bűzös lehelet
kíséri, az Arsenicum album enyhíti a panaszokat. Mindegyik esetben D10–12 vagy
C7–9 erősségű szerből szükséges 3×5 golyót
elszopogatni.

A kamillateával végzett öblögetés, gargarizálás segíti az ínygyulladás tüneteinek
enyhítését. Az íny támogatására kamillatinktúra alkalmazása javasolt. A zsálya, a kakukkfű, a levendula, a mirha és a gyömbér szintén
gyulladásgátló és fertőtlenítő hatással bír.
Almaecetes öblögetést is végezhetünk fél
órával a fogmosás előtt, ehhez két evőkanál
almaecetet oldjunk fel egy pohár vízben.
Serkenti a nyálképződést és gyulladásgátló,
antibakteriális hatással rendelkezik.
Sós vizes öblítéshez oldjunk fel egy teáskanál (tengeri) sót egy pohár meleg vízben
és ezt használjuk szájvízként. Az érintett
területet finoman masszírozhatjuk is puha
fogkefével, ez serkenti a vérkeringést és felgyorsítja a gyógyulást. A sós víz nemcsak tisz-

Homeopátia

Schüssler-sók

Heveny ínygyulladás esetén napi 2×4 tabletta Ferrum phosphoricum D6 és Kalium
chloratum D6 használata ajánlott, míg régóta fennálló ínygyulladás esetén Kalium
sulfuricum. Ha a gyulladáshoz bűzös lehelet
is társul, akkor Kalium phosphoricum D6 és
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Natrium chloratum D6 javasolt, mindegyikből napi három-három tabletta. Szájszárazság esetén a Natrium chloratum D6 sóját
érdemes alkalmazni naponta 3×2 tabletta
formájában.

Lelki háttér

A gyógyulás érdekében kulcsfontosságú
lépés a lelki okok tudatosítása. A fogíny és a
fogágy gyulladásos tüneteinek hátterében
általában az ősbizalom hiánya húzódik, melyet sokszor a tartósan fennálló konfliktusok
is erősítenek. Gyakori jelenség ilyenkor, hogy
az életben hozott döntések nem okoznak
örömet, ezért döntés- és cselekvésképtelenség alakul ki. Tárjuk fel nyíltan és eltökélten
azokat az okokat, amelyek a lelkünkben bizalmatlansághoz vezetnek, s elszántan tegyünk is azért, hogy ez a seb gyógyulhasson.
Lelki oldalról az alábbi pozitív megerősítések segíthetnek támogatni a gyógyulást:
„Határozott jellem vagyok. A szeretet segít
döntenem és cselekednem. Életemben csak a
jó kap helyet. Döntéseimmel elégedett vagyok.”
Váradi Tibor és
a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Ajánló
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Svájci szerzetesek ősi elixírje

Ismerje meg a több száz éves svájci receptúra alapján készült
gyógynövénykivonat, az Arquebusade Elixir történetét!
Az Arquebusade vizet a 16. században az élet elixírjének is
nevezték, hiszen sokszor mentette meg a sérült katonák életét. Később a francia királyi udvarban az udvarhölgyek is előszeretettel használták bőrük ápolására ezt a 100%-ig természetes gyógynövénykivonatot.
I. Ferenc francia király az 1500-as évek elején utasítást adott a szerzeteseknek, hogy
készítsenek hatékony gyógynövénykivonatot a katonák számára az arquebusade
puska (nehézpuska, muskéta) által okozott
lőtt sebek gyógyítására.
Az elixírt a középkori puskalövésről (coup
d’arquebuse) nevezték el: Eau vulnéraire
d’Arquebusade azaz az Arquebusade puskalövés sebforrasztó vize névre keresztelték. Az elixír, melyet a Saint-Antoine monostorban (Vercors) élt szerzetesek készítettek
végül el, hatékony megoldást jelentett:
• lábon, testen kialakult sebekre, felfekvésekre;
• arcon, testen kialakult, múlni nem akaró
bőrbajokra;
• a hosszú meneteléstől kialakult comb-,
vádli- és lábfájdalmakra;
• lábzsibbadásra, a bakancs által feltört és
kisebesedett lábra;
• a nehéz terheléstől kialakult hát-, derékés nyakfájdalmakra;
• izomfájdalmakra;
• szájban lévő sebekre, fertőzésekre, fogínysorvadásra;
• torokfájdalomra, fogfájásra;
• a kíméletlen harcok során szerzett testi
sérülésekre, vágásokra, szúrásokra, égésekre, ütésekre, ficamokra, zúzódásokra, horzsolásokra, fagyásokra.
Az elixír a XVI. században a francia seregek katonai orvosságainak listáján is szerepelt, és XIV. Lajos, azaz a Napkirály patikusa
is használta. Akkoriban az Arquebusade vizet sokan kincsként tartották a szekrényeikben, ami baj esetén azonnal kéznél volt. Ez
ma sincs másként, hiszen az Arquebusade
víz nem tűnt el és nem is merült feledésbe
az évszázadok folyamán. Az Arquebusade
víz eredeti receptjét az 1790-es években
két lausanne-i patikus örökítette tovább az
utókor számára.

Az évszázadok során
írásos dokumentumok, levelezések, eredeti számlák
maradtak fent az eredeti
Arquebusade vízről. Ma az
ősi hagyományokhoz hűen,
egy svájci manufaktúra készíti az 1600-as években leírt eredeti recept alapján az
eredeti Arquebusade Elixirt
– pontosan olyan nagy
gonddal és hozzáértéssel,
mint ahogyan azt tették
az 1500-as évek elején élt
francia szerzetesek: az Alpokban őshonos
gyógynövényeket közvetlenül a leszedés
után még frissen feldolgozzák.
Az eredeti Arquebusade Elixir az alábbi gyógynövények kivonatait tartalmazza koncentrált formában:
apróbojtorján, betonikafű, borsmenta,
cickafarkfű, csomós görvélyfű, édeskömény,
ezerjófű, ezüstös hölgymál, fehér üröm, fekete nadálytő, fekete üröm, gombaernyő, izsóp,
kamilla, körömvirág, lándzsás útifű, orbáncfű,
orvosi veronika, orvosi zsálya, réti margitvirág, százszorszép, szíveslevelű gubóvirág, varjúháj, vasfű.

Mire használható
az Arquebusade Elixir?
• ránctalanító krém helyett bőrfiatalításra;
• dezodor helyett a kellemetlen szagok
megelőzésére;
• kézfertőtlenítő helyett a kéz tisztítására;
• sebfertőtlenítő folyadék helyett a sebek
fertőtlenítésére;
• hajszesz helyett hajápolásra;
• szájvíz helyett aftára és szájfertőtlenítésre;
• gomba elleni krémek helyett lábgombára, körömgombára;
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• lábizzadás elleni spray helyett a kellemetlen lábszag megelőzésére;
• szemölcs elleni krém helyett;
• bőrnyugtató krém helyett napégésre,
rovarcsípésre;
• arctisztító tonik helyett a bőr pórusainak
tisztítására!
Az Arquebusade Elixir speciális desztillációs eljárással készül, így a gyógynövények
kivonatán, valamint vízen és alkoholon
kívül semmilyen más összetevőt nem
tartalmaz. A gyógynövényekkel történő
kezelések izopátiás hatásokkal rendelkeznek, ami annyit jelent, hogy nem a tüneteket nyomják el, hanem a testet és a bőrt
táplálva segítik a gyógyulási folyamatokat,
így a test bármely pontján sikeresen alkalmazhatók.
Tudjon meg róla többet vagy vásárolja
meg az EcoHáztartás webáruházban, az
EHAQ2000 kuponkódot felhasználva 2000
forint kedvezménnyel.

www.ecohaztartas.hu
hello@ecohaztartas.hu.
Telefon: +3670 384-5061
FB/Instagram: ecoháztartás

Környezetünk

Elektroszmogmentes otthonok, kertek, irodák
Elektroszmog mindenhol jelen van.
Összetevői az adótornyok, a háztartási eszközök és a falban lévő vezetékek, a magasfeszültségű vezetékek,
a telefon és a számítógép, a gazdag
elektronikával felszerelt autók utasterében felgyülemlő sugárzás, illetve a Föld radonsugárzása, melyek
a szervezetünkben összeadódnak.
Ezek a sugárzások súlyos betegséget
okozhatnak.

Ennek ismeretében itt az ideje, hogy
átgondoljuk munkahelyeink, otthonaink,
iskoláink elektroszmog-védelmét.
Az SHS rendszer egy mindmáig egyedülálló energia-átalakító rendszer, amely
képes a körülöttünk igazolhatóan jelen
lévő káros sugárzás szintjét az egészségügyi határértékek alá csökkenteni.

Épületek sugárbiológiai
védelmi rendszere

Az SHS épületvédelmi rendszer hatékonyságát független laboratóriumi mérések igazolják. Képes arra, hogy mentesítse
az elektroszmogtól otthonainkat, munkahelyünket, közvetlen és közvetett környezetünket, műszeresen mérhető módon
(hitelesített műszerpark, akkreditált mérés). Egyszeri beruházással járó, megfizethető árfekvésű, helyszíni mérést követő
telepítéssel, költség nélküli üzemeltetéssel, felelősségvállalással, komplexitással,
áramforrás nélkül.

Hogyan működik
az épületvédelem?

A rendszer felépítése alapvetően három
elemből áll: rezonátorból, rezgőkörből és
szabályozó/irányító egységből.
A rezonátoron belüli csőrendszer hos�sza, elrendezése, illetve méretezése a káros
sugárzás ismert frekvenciáinak, hatásainak
és teljesítményeinek figyelembevételével
került kialakításra, rendkívüli pontossággal.
A berendezések folyamatosan, hangkibocsátás nélkül, megújuló energiák
segítségével berezonálják a tér összes,

aktuálisan jelen lévő káros frekvenciáit, a
burkolatok mögé/alá/fölé elhelyezett nanotechnológiás rezgőkörrendszer segítségével.
A telepítés során kialakításra kerülő rezgőkör (speciális ötvözetű huzal) segítségével „begyűjtésre” kerülnek a környezetben
lévő káros sugárzások, amelyek a szabályozó-, irányítóegység közreműködésével átalakulnak egyrészt feszültséggé, másrészt
minimális hővé, harmadrészt az emberi
test sejtjei vektori eredőjének megfelelő
optimális frekvenciákká.
A telepítéssel a rendszer nemcsak a jogszabályban leírt egészségügyi határértékek
alatti értékeket produkál, hanem megfelel a
még szigorúbb épület-sugárbiológiai határértékeknek is.
Kevés alkatrészből épül fel, ezért minimális helyigénnyel fejtheti ki előnyös hatását.
Nem igényli az épületszerkezet átalakítását,
így gyorsan, kis élőmunka ráfordítás mellett
valósítható meg.

Védelem az autóban

Az autó zárt terében, de az emberi testen kívül lévő háttérsugárzás nagysága
akár 45–50-szerese is lehet a kültéri értékeknek. Modern autóink modern elektronikával rendelkeznek.
E rendszerek káros hatásai észrevehetetlen módon körbevesznek bennünket.
Az SHS CARS technológia utazás közben
is sugárzás szempontjából rendezett életteret biztosít számunkra.

Védelem az irodában is

Egyes munkakörök esetén több időt töltünk az íróasztalunknál vagy az irodánkban, mint más közösségi helyiségben, így
e mikrokörnyezet védelme kiemelten fontos a hosszútávú egészségkárosodás elkerülése, valamint az egészségmegőrzés,
komfortérzet terén. A személyes munkakörnyezet sugárzásvédelme elsődleges
szempont a hatékony és produktív munkavégzés érdekében. Az shsRelax pedig
ugyanilyen hatást fejt ki otthonunkban.

Egyéni védőeszközök

SHS SMART védelmet biztosít a multimédia- és okos eszközök által koncentráltan jelen levő ártalmas háttérsugárzás ellen. Az SHS SMART védőeszközök számos
előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. A
legfontosabb ezek közül, hogy a sajátos
kialakítású ház és az abban elhelyezett,
kis térfogatigényű eszközzel hatékony
elektromágneses sugárzás elleni védelmet lehet megvalósítani viszonylag nagy
területen.
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Kérdéseivel forduljon bizalommal
Erdős László természetgyógyászhoz a
www.sugarzaspajzs.hu oldalon,
a 06 70 949-7787 es telefonszámon vagy
a sugarzaspajzs@gmail.com e-mail címen!

Életmód

Hormon és gyógyszermaradványok CSAPVÍZBEN
Kiszűrhető?
A Duna fővárosi szakaszán 52-féle
gyógyszerhatóanyag jelenlétét mutatták ki a folyó vizéből. Ezek közül
32 az ivóvízbe is bekerül. Két nagy
vízmű mintegy kétmillió embert
lát el parti szűrésű ivóvízzel Budapesten és környékén. Ez azt jelenti,
hogy a régióban az ivóvíz mennyiségének nagyjából a kilencven százaléka a Dunából származik.
A víz természetes szűrését kavics és homokréteg végzi. Olyan szűrőrendszer, amely
eltávolítja a kémiailag aktív gyógyszermaradványokat, nincs telepítve. Ezek az anyagok az emberi anyagcsere, illetve a vécén
lehúzott lejárt gyógyszerek révén kerülnek
a folyó vizébe a tisztított vagy tisztítatlan
szennyvízzel együtt.
Az egyre gyakrabban előforduló, a természetestől eltérő nemi jellegek megjelenése
- és különösen a női hormonok mennyiségének emelkedése a férfiak szervezetében, valamint a férfiak nemzőképességének, a spermiumok életképességének, mennyiségének
csökkenése - nem kevés fejtörést okoz a tudósoknak, és joggal merül fel a kérdés, hogy
vajon mi állhat a háttérben?
A vizsgálatok során a Duna 100 kilométeres szakaszán összesen 107 mintát vettek
közvetlenül a Duna vizéből, és csaknem
százat a víznyerő kutakból a főváros térségében. A dunai mintavételek során 52-féle
hatóanyag nyomára bukkantak. Összességében 15 fajta gyógyszermaradványt találtak a minták legalább felében, és tíz vegyület
fordult elő 80 százaléknál nagyobb gyakorisággal. Minden mintában azonosították a
szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére használt bisoprololt (107 minta, 100 százalékos gyakoriság, átlagosan 3,80 ng/liter) és
csaknem mindegyikben a metoprololt (105
minta, 98, 1 százalékos gyakoriság, átlagosan
11,4 ng/liter). A magas vérnyomás kezelésére használt perindopril előfordulása is meghaladta a 90 százalékot (99 minta, 92,5 százalékos gyakoriság, átlagosan 5,16 ng/liter).
Találtak a Duna vizében különböző hormonokat is.

Messze a legtöbb közülük a női fogamzásgátló tablettákban használatos ösztrogén. Ennek jelenlétét a minták 42 százalékában mutatták ki, átlagosan 0,32 ng/liter
koncentrációban. Az antibiotikumok jelenlétéről jelenleg nincs adat, mivel a kutatóknak nem állt rendelkezésére erre alkalmas
teszt.
A tanulmány szerint a parti szűrésnek
köszönhetően magában a Dunában 52féle hatóanyagra bukkantak a kutatók,
az ivóvízmintákban már csupán 32 jelenlétét tudták kimutatni. Ezek a vegyületek
és a vízben található további szennyező
anyagok jelentősen terhelhetik immunrendszerünket, így kiszűrésük kifejezetten javasolt!
0,2-0,5 mg/l oldott szabad aktív klór, ami
a vízben lévő organikus anyagokkal további mérgező anyagokat az úgynevezett
trihalometánokat alkot. Határérték feletti
megjelenése az ivóvízben okozhat szív- és
érrendszeri betegségeket, de szerepe lehet
daganatos betegségek és egyes allergiás
kórképek (asztma, pollenallergia) kialakulásában is. Szemmel nem láthatóak a baktériumok, vörös vérsejtek, aktív szénpor
szemcséi, lisztpor, virágpor, festékanyagok,
spórák, azbeszt por, füstmaradványok fehérjék, vírusok, endotoxinok. A 0,01 mikronos méretek alatt találhatjuk a rovarirtó
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szereket, gyógyszermaradványokat, nitrát,
cianid, arzén, higany, króm stb….
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 szen�nyezőanyagot redukál, 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. A Maunawai KINI az egyetlen vízszűrő kancsó, mely szintén tesztelve van
gyógyszer és hormon szűrésére.
A tesztek eredményeit, a www.piviztisztito.hu
weboldalon a Dokumentumtár nevű menüben
meg lehet tekinteni.
Büszkék vagyunk készülékeink minőségére, 30 napos visszavásárlási garanciát biztosítunk vevőinknek. Rendelést
telefonon keresztül is felveszünk!

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

Ajánló
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Tudatos gazdi

Itt az ősz a nyakunkon

3 Immunerősítő gyógynövényes recept kutyádnak
Miért pepecselnél főzetek elkészítésével és a gyógynövények ös�szeválogatásával, amikor már
multivitaminok és immunerősítők is
kaphatók kutyáknak? Azért, mert a
vitaminos készítményekben kivonatok vannak, amik csak 1-2 jótékony
hatóanyagát tartalmazzák a gyógynövényeknek. Hidd el nekem, hogy
sokkal jobb eredményt érsz el ezzel
a három recepttel, ha betartod az
elkészítés- és adagolás útmutatóját.
Először szeretnék beszélni kicsit a gyógynövényekről. A holisztikus szemlélet teljesen eltér a konvencionális orvoslástól. Nekem is, mint más kutyaherbológusnak, a fő
célom az okok megkeresése. Íme, egy egyszerű példa – amikor gyógynövényekhez
nyúlsz, mindig ez lebegjen a szemed előtt:
A gyógyszerek megölik a vírusokat, baktériumokat és elnyomják a tüneteket, míg
a gyógynövényekkel olyan környezetet
teremtünk, amelyben képtelenek megtelepedni a vírusok és baktériumok.
Mindig az a cél, hogy megvizsgáljuk és
átgondoljuk, hogy mi okozhatja a kutya
betegségét. Nem vagyok gyógyszerellenes.
Tudom, hogy sokszor nincs más lehetőség,
és az orvosok munkáját is maximálisan tisztelem, hiszen rengeteg csodát tesznek. Azt
viszont ugyanúgy hiszem, hogy sok betegséget meg lehet előzni.
A gyógynövényeket viszont nem lehet
ész nélkül adagolni. A több nem lesz jobb.
Ha beteg a kutyád, nem lesz gyorsabban
túl rajta attól, hogy emeled a gyógynövény
adagot. Sőt, sok gyógynövény más hatással
lehet, ha többet kap a kutya az előírt men�nyiségnél. Ezért mindig kövessétek pontosan az adagolási útmutatókat.

Miért fontos erősíteni
a kutyánk immunrendszerét?

Egész egyszerűen az immunrendszer
véd meg minket és kutyánkat is a vírusoktól, baktériumoktól, sőt a szervezetünkben
képződő káros anyagoktól, gyulladásoktól,
daganatoktól.

Nézzük a recepteket!
1. Immun- és nyirokrendszert
támogató gyógynövénybomba
Hozzávalók:
1 evőkanál Bíbor kasvirág (Echinacea
purpurea), 1 evőkanál Körömvirág
(Calendula officinalis), 1 evőkanál Illatos
Ibolya levél (Viola odorata)
Elkészítés: Tedd a gyógynövényeket egy
befőttesüvegbe. Forrásig melegíts 250 ml
vizet, majd ha felforrt, pihentesd 2 percig.
Öntsd a gyógynövényes befőttesüvegbe.
Tegyél egy szilikonmentes sütőpapírt a kupak alá (hogy megóvd a főzetet a kupakból
kioldódó káros anyagoktól), majd zárd le.
Hagyd állni 20 percet. Szűrd le. Hűtőben tárolva 3-4 napig eláll.
Adagolás: 2 teáskanállal minden 5 kg kutya testsúlyra, az ételre adagolva.

2. Immunerősítő
és méregtelenítő mix
Hozzávalók:
1 evőkanál Bojtorján gyökér (Arcticum
lappa), 1 evőkanál Csűdfű (Astralagus
mem-branacus)
Elkészítése: Ugyanaz, mint az előző receptnél
Adagolás: 2 teáskanállal minden 5 kg kutya testsúlyra, az ételre adagolva.

45

3. Immun- és bélrendszert
támogató gyógynövénybomba
Hozzávalók:
60 g Csipkebogyópor, 60 g Bíbor kasvirág
(Echinacea purpurea), 60 g Kamilla
(Matricaria recutita)
Elkészítés:
Keverd össze a gyógynövényeket. Tárold
üvegben vagy papírban, de kerüld a műanyag tárolókat.
Adagolás: ½ evőkanállal kétszer naponta
közepes méretű kutyáknak (12 kg-25 kg).
Kistestű kutyáknak felezd az adagot, nagyés óriástestű kutyáknak pedig duplázd.
Még egy-két jó tanács arra az esetre, ha
gyógynövényt veszel. Kérlek, csak olyat
vegyél, ami nem műanyagzacskóban van,
mert a műanyag nem csak környezetterhelő, de a gyógynövények hatása is gyengül
tőle, és lehet, nem lesz olyan hatással a recept kutyádra, mint amilyennel kellene.
Amennyiben nem vagy jártas a gyógynövények világában és nincs bátorságod
magad összeállítani, keresd fel a www.
mybulldogshop.com weboldalt, ahol
megtalálod az általam összeállított gyógynövény keverékeket, amik természetes,
nem csak bulldogok számára hasznosak.
Egészséges napot!
Magyari Detti - kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com
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Kertészkedjünk!

A komposztálás valódi környezettudatos
tevékenység!
Mi a komposztálás? A legrövidebben, de a legátfogóbban: „a körforgás része”. Napjainkban az egyik legnépszerűbb téma a környezetvédelem. A teremtett világunk figyelmeztet és napirenden tartja nekünk ezt
a kérdést, gondoljunk csak a környezeti, időjárási és földtani változásokra. Az emberiség rájött, hogy tevékenységével „belenyúlt’’ a természet rendjébe és most megoldásokat keres a jelentkező problémákra. A választott döntéshozók törvényeket hoznak, a társadalmi szervezetek összefognak, akciókat tartanak. Ki-ki a
maga szintjén hozzátehet a környezete jobbításáért, ezáltal a közérzete javításáért. Ezen környezettudatos
tevékenységek köréhez tartozik többek között a komposztálás is.
Sokszor találkozunk azzal a lenéző, lekicsinyítő véleménnyel,
hogy ez egy nagyon egyszerű, odafigyelést sem igénylő tevékenység, csak mindent egy ládába vagy edénybe kell dobni, le
kell csapni a tetejét, és hamarosan kész komposztot kapunk. Ez
nem ilyen egyszerű, de nem is túl bonyolult. Ehhez is tudásra
van szükség. A tudás megszerzéséhez meg motivációra. Mi is így
kezdtük 10 évvel ezelőtt.
Főként az a kérdés foglalkoztatott, hogy ezt a számunkra csodálatos tevékenységet miért csinálják kevesen?! Arra következtetésre jutottunk, hogy a kíváncsiság még nem motiváció. Sok az
ezzel kapcsolatban megjelenő téves információ.
Volt olyan felhívás nem oly rég, hogy aki teheti, kezdjen el
komposztálni, mindegy hogyan, csak kezdje el… No, itt a gond!
Ha nincs hozzá megfelelő alapismeret, akkor ne kezdje el, mert
nem biztos, hogy sikerülni fog. Elmegy a kedve, abbahagyja, és
ami a legrosszabb: ezt elmondja majd barátainak, ismerőseinek,
s ők ezt a történetet hallgatva már el sem kezdik, meg sem próbálják. Ezáltal nem tud elterjedni, vonzóbb, „divatos” tevékenységgé válni.
Aki viszont környezettudatosan, jól végzi a komposztálást tőle
„ellesik” a tudást, fortélyokat és a környezetében is egyre többen fogják művelni. Mi tudunk ilyen példákat. Ezért is választottuk a fő szlogenünkké: „KOMPOSZTÁLNI JÓ(L)!” Egy a lényeg:
csak jól érdemes csinálni, mert a helytelenül végzett munka sok
bosszúságot tud okozni. Mi a 10 év alatt igen sok megfigyelésre, tapasztalatra tettünk szert. Többféle módszert kipróbáltunk
sokat kísérleteztünk, míg véglegesítettük a módszerünket, amit
„COMPASTOR® technológiának” neveztünk el.
Hobbi tevékenyégként indult, a motiváció is megvolt. Valami
hasznosat akartunk kezdeni a keletkező zöld- és szerves hulladékkal… Ma már elmondhatjuk, hogy a városok közterületein keletkező zöld- és szerves hulladékot is fel tudjuk dolgozni, le tudjuk komposztálni, ezáltal a lenyírt fű, a lehullott lomb, falevelek,
az elvirágzott egynyári növények nem a hulladéklerakóba végzik
- vagy ami a legrosszabb: égetésre kerülnek -, hanem újrahasznosulnak jó minőségű komposzt formájában. Ezt aztán újra fel
lehet használni, ültetésre, talajjavítására, tápanyag utánpótlására,
tehát „visszatesszük” a körforgásba. Ez egy szép tevékenység!
A szakirodalom szerint többféle módszerrel lehet komposztálni. Mi a vermi komposztáláshoz nagyon hasonlító módszert
dolgoztunk ki, amiben csak természetes megoldásokat koncentrálunk és kombinálunk. Minden esetben komposztoltó anyagot
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alkalmazunk. Az általunk kifejlesztett COMPASTOR® komposztoltó a komposzthalom élesztője, életrekeltője, ez biztosítja az
eredményes és sikeres, viszonylag gyors komposztálást. Ez egy
zöld-technológia, vegyszereket nem tartalmaz.
Komposztálhatunk az erre a célra készült komposztládákban,
komposztedényekben illetve - ahol lehetséges – komposztprizmában (mi ezt ajánljuk). Ez utóbbi forma biztosítja a legjobban a
komposztáláshoz szükséges feltételek megteremtését.
Mindenkinek a körülményei döntik el, hogy melyik komposztálási megoldás a megfelelő számára. Mostanra eljutottunk odáig,
hogy ha megvan a motiváció- „tenni a környezetünkért”, megvan
a tudás (nem kell hozzá főiskolai végzettség), megvan a megfelelő környezet, hely, eldöntöttük hogy komposztálóedényben
vagy prizmába téve végezzük a tevékenységet és összegyűjtöttük az „induló” komposztálni való zöld- és szerves hulladékokat,
akkor talán el is kezdhetjük ezt az izgalmas vállalkozást, hogy
hasznosítható termékeket állítunk elő.
Hogyan? Azt a következő részben írom meg.
Addig is jó felkészülést hozzá!
Pásztor József- Compastor
info@compastor.hu
www.compastor.com

Kertészkedjünk!

A kert és a heves nyári záporok

Az aranyat érő eső komoly problémákat is okozhat a kertben, ezért fontos, hogy fel legyen rá készülve
és gyorsan helyre tudja hozni. Cikkünk ebben segít.
A friss füvesítések esetén
Gyakori probléma, hogy a kelegető fűmagokat egy heves zivatar vagy a csatornából
lezúduló víz összemossa, így kopasz foltok
keletkeznek a füvesített területen.
Ha homokos a talaj, akkor ilyen esetben rá
lehet menni, és visszahúzni a helyükre egy
sűrűfogú gereblyével a magokat kb. egy fél
napos szikkadás után.
A barna, kötött vagy agyagos területek
esetében ezt nem tudja megtenni, hiszen
elsüppednénk. A teljes szikkadásig várni kell,
de ilyenkor már általában csak a felülvetés
jelent megoldást.
Ha már kikelt a fűmag, akkor csak foltozással lehet helyrehozni a kárt. Ebben az esetben fontos, hogy takarásos vetéssel pótolja
a megkopaszodott részeket, mert felülvetésnél a már kikelt gyep számára nem szerencsés a napi 5-6 alkalommal szükséges keltető
öntözés. A DCM Vivimus talajjavító takarással ez 1-2 locsolásra minimalizálható, így a
már kikelt rész nem gomba-betegedik le.

Az akár bokáig érő víz felett képződő pára
a gombás fertőzéseknek ideális feltételeket
teremt, és már órák alatt megjelenhetnek a
fertőzés első jelei.
Azonnali sebtapasz a mielőbbi preventív permetezés gomba ellen bio
EsstenceOrigo-val vagy vegyszerrel, de
hosszú távon kezelni kell a túl sok víz okozta
problémát.

A besüppedő öntözőrendszer
Szintén gyakori gond, hogy a nem olyan
régen telepített automata öntözőrendszerek
nyomvonala megsüllyed a sok csapadéktól.
Ennek oka, hogy nem tömörítették kellőképpen a telepítés során a megmozgatott földet.
A kikelt állomány esetében nem lehet egy
lépésben feltölteni ezeket a süllyedéseket.
Homokkal elkevert Vivimus talajjavítóval
lehet apránként visszatölteni. (1-1 cm-es réteget téve rá 3-4 naponta. Keverési arány: 3 talicska homokhoz osszunk el egy zsák Vivimust. )

Talajjavító megoldások:
A másik, hosszútávú megoldás a talajszerkezet helyreállítása. A tömörödöttség
megszüntetése, hogy a kapillárisrendszer
tudja tenni a dolgát: elvezetni a lehullott csapadékot a mélyebb talajrétegekbe.
A morzsás szerkezet visszaállítása több lépésből áll. Egyrészt helyre kell hozni a talajélet egyensúlyát, hogy a hasznos mikroorganizmusok tudják tenni a minőségfenntartó
tevékenyégeiket. Ennek eszköze a szerves
tápanyagok pótlása (pl. DCM szerves trágyák és biostimulátorok), talajjavítók (pl.
gombafertőzések ellen DCM Antagon), és a
talajélet támogató Esstence növénykondicionálók együttes alkalmazása.
Másrészt érdemes Amalgerolos kezeléssel
támogatni a talajszerkezet helyreállását. Az

Gombabetegségek, kalapos gombák
A heves nyári zivatarok során egyszerre
nagy mennyiségű csapadék hullik, ami megfelelő vízelvezetés hiányában pangó vizet
eredményez.

Mechanikai megoldások:
Az egyik legelterjedtebb az utólagos szikkasztók beásása a kertbe. Népszerű megoldás a StormBox, amivel szépen elszikkasztható, vagy felfogható a tetőről lezúduló és
burkolt felületekre lehulló nagymennyiségű
csapadék a föld mélyebb rétegeibe, így nem
a gyepen áll meg a víz.
Ugyancsak népszerű megoldás (adottságokkal rendelkező területeken) a terep rendezése oly módon, hogy egy kis tó vagy árok
felé lejtsen a terület, így a lehulló felesleges
víz le tud folyni a gyepről.
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Amalgerol talajkondicionáló segít a víz- és
levegőháztartást gyorsan helyreállítani a talajban úgy, hogy a mikroorganizmus fajokat
felszaporítja széntartalmával.
Ha hosszútávon szeretne a lehető legkevesebb munkával egészséges, a nyári zivatarok
kihívásainak ellenálló gyepet és kertet, én azt
javaslom a talajjavításra fókuszáljon. Ahol
egyensúlyban van a talajélet, van humusztartalom, azaz jó kondícióban van a talaj, ott
a növények is ellenállóbbak a betegségekkel,
aszállyal szemben.
Konkrét recept
talajjavító programhoz:
1. DCM antagon és DCM vivisol talajjavítók használata (tavasszal és ősszel)
2. Permetezések kúraszerűen tavasszal,
nyáron és ősszel (három héten keresztül, minden fűnyírás után) 10 liter vízhez 200-250 nm
területre 2,5 liter Esstence Origo Sprint
(talajéletet támogató, kifejezetten gomba betegségekre kifejlesztett növénykondicionáló,
gilisztahumusz kivonattal), 0,3 liter Prohumin
(azonnali tápanyag) és 0,2 liter Amalgerol
(talajkondícionáló, javítja a talaj levegő- és vízháztartását).
3. A kúrát követően folytatólagosan talajkezelések kéthetente, az esti órákban, egészen késő őszig a kert víztelenítéséig: 0,5 liter
Prohumin (azonnali tápanyag) és 0,2 liter
Amalgerol (talajkondícionáló, javítja a talaj
levegő- és vízháztartását).
Zivatarmentes szép időt és kertet kíván:
Molnár Gábor Éva
a füvesasszony

kertfuvesites.hu

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

2020. szeptember 25.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2020/6. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Sajnos defektet kaptam.
A beküldők közül
Mucsányi József (Abony)
Szűcs Anita (Szolnok)
Urbán Mária (Agárd)
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
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