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Aktuális

Vilmos herceg és Sir David Attenborough Az idei volt az eddig mért legmelegebb
„környezetvédelmi Nobel-díjat” alapított szeptember a világon
A cambridge-i herceg és az angol természettudós a BBC
Radio 4 egyik műsorában beszéltek az Earthshot Prize elnevezésű díjról, amelyet évente öt kategóriában osztanak ki a
következő egy évtizedben.

A győztesek egymillió font (393 millió forint) pénzjutalomban
részesülnek, ami azt jelenti, hogy a következő tíz évben kiosztott
50 millió fonttal az Earthshot Prize lesz a valaha volt legnagyobb
pénzjutalommal járó környezetvédelmi elismerés.
A szervezők az éghajlatot, az óceánokat, a légszennyezést, a
hulladékkezelést és a biológiai sokféleséget érintő problémákra
várnak olyan megoldási javaslatokat, amelyek segíthetik a bolygó
regenerálódását 2030-ig.
Vilmos hercegék olyan „új megoldásokat” keresnek, amelyek világszerte képesek javítani az emberek életszínvonalát, különösen
azokban a közösségekben, amelyekre a legnagyobb fenyegetést
jelenti a klímaváltozás.
A díj nyitva áll mindenki előtt: magánemberek, közösségek,
tudósok, aktivisták, közgazdászok, kormányok, bankok, vállalkozások, városok és egész országok is jelentkezhetnek.
Az Earthshot név egyébként a Moonshot kifejezésre utal: az
Egyesült Államok azon törekvésére az 1960-as években, hogy eljuttassák az első embert a Holdra.
Vilmos herceg és Sir David Attenborough szerint most hasonlóan fókuszált erőfeszítésre van szükség - ezúttal globálisan - a környezetvédelmi problémák kezelésére.
„Nagyon bízunk benne, hogy 2030-ra jelentős előrelépések fognak
születni a bolygó néhány problémájának megoldásában” - jegyezte
meg a herceg a rádióműsorban.
A díjra november 1-jétől lehet jelentkezni, a díjátadó ceremóniát minden évben másik városban fogják tartani, első alkalommal
2021 őszén Londonban.
Az egymillió font pénzjutalmat kizárólag a nyertes ötlet kidolgozására és népszerűsítésére lehet fordítani.
Utóbbiban az Earthshot Prize Council tagjai is segíteni fogják a
győzteseket. Vilmos herceg és Sir David mellett a szórakoztatóipar
sztárjai, sportolók, üzletemberek, jótékonysági és környezetvédelmi szervezetek képviselői lesznek a tanács tagjai, akik a díj nagyköveteiként fogják népszerűsíteni a győztes ötleteket.
Az elismerés mögött álló magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek is részt vesznek majd a díjnyertes ötletek támogatásában.
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0,05 Celsius-fokkal volt melegebb az előző év azonos időszakánál - jelentette be az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő Szolgálata (CAMS).
A kutatók szerint az adatok egyértelműen azt jelzik, hogy a
hőmérséklet-növekedéséért az emberi károsanyag-kibocsátás a
felelős.

A Copernicus szerint Szibéria északi-sarki partvidékén továbbra is jóval átlag felett marad a hőmérséklet.
A szakemberek továbbá megerősítették, hogy a műholdas
megfigyelések kezdete óta idén mérték az északi-sarki tengeri
jég második legkisebb kiterjedését.
Várhatóan az idei lesz a valaha mért legmelegebb év Európában, még akkor is, ha a hőmérséklet mostantól valamelyest csökken.
A megemelkedett hőmérséklet hozzájárult a Kaliforniát és
Ausztráliát sújtó tüzekhez, az amerikai Death Valleyben mért eddigi legforróbb, 54,4 Celsius-fokos naphoz, valamint a Franciaország déli részét mindössze egy nap alatt több mint félméternyi
vízzel elárasztó heves esőzésekhez.
A francia meteorológiai szolgálat szerint ehhez hasonló felhőszakadás 100 évente egyszer szokott előfordulni, idén egy hét
alatt kétszer is bekövetkezett.
„Az éghajlat és az időjárás rendkívül változékony. Tekintettel
azonban a klímára gyakorolt hatásunkra előre tudtuk, hogy ilyen
jelenségek következhetnek be” - mondta Samantha Burgess, a
Copernicus munkatársa.
Nagy-Britanniában idén mérték az eddigi legnaposabb tavaszt,
augusztusban rekordszámú olyan nap volt, amikor a hőmérséklet meghaladta a 34 Celsius-fokot, a délkelet-angliai Reading pedig történetének legcsapadékosabb 48 óráját élte meg.
„Évtizedek óta mondjuk, hogy az egyre több és több üvegházhatású gáz egyre nagyobb mértékű melegedéshez fog vezetni” mondta Ed Hawkins, a Readingi Egyetem munkatársa.
A szakember szerint a szóban forgó jelenségek a hosszú távú
átlaghoz képest mindössze 1 Celsius-foknyi globális melegedés
nyomán következtek be, márpedig a világ jelenleg a 3 Celsiusfokos emelkedés irányába tart.
-MTI-
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Komposztálna? Kérdezzen a szakértőtől!
Pásztor József a Compastor technológia kifejlesztője, a komposztálás
szakértője olvasóink újabb kérdéseire válaszol.
- Kedves Pásztor úr, egy olyan problémám lenne, ami szerintem nagyon sok
kerttulajdonost foglalkoztat. Gyümölcsfáim vannak, és az idén minden megelőző
védekezés ellenére felütötte a fejét a tűzelhalás. Levágtuk a beteg ágakat, szakszerűen lekezeltük a fákat. Az égetés a településünkön tilos, jövőre meg ugyebár
mindenhol. Mit tegyek a beteg ágakkal? Mehet a komposztba? Ha nem, akkor a
zöldhulladékkal együtt sem szállítják el, mert ugye azt is komposztálják. Mit tanácsol ez ügyben?
- Azt tanácsolom, hogy komposztálja, de előtte 1-2 centiméteres darabokra darálja
le, majd a komposztba rakás előtt alkalmazzon egy úgynevezett előkészítő szakaszt a
komposzthalom mellett. Ez egy hőszakasz, amiben ezek a betegségek elpusztulnak a
60-70 Celsius fok vagy az e feletti hőmérséklet miatt. Ezt a hőfokot a magas víz- és nitrogéntartalmú komposztálható anyagok segítségével érheti el, például a fűnyesedék,
vizes lomb, széna, szalma vagy friss trágya. Ezek közé rakja az aprított ágakat az előkészítő helyen, várjon, amíg magától kihűl pár nap alatt. Amikor már „kihűlt”, rakja át a
komposztolóba és a Compastor-komposztoltót tegyen hozzá. Így teljesen fertőzésmentes lesz a komposzt.
- A különböző kártevő rovarok, poloska, burgonyabogár, tetvek áttelelhetnek a
komposztban?
- Igen, áttelelhetnek, de az Ön által felsorolt bogarakra nem annyira jellemző. Főként
csigák, pajorok, ászkarákok és más kis élőlények „tartózkodnak” a komposzthalomban,
de ők itt is dolgoznak, előkészítik az „ételt” a gilisztáknak. Viszont a veteményesbe már
nem kerülhetnek. Ha jelenlétük zavarja a komposztálandó anyagok közt és komposztálás során, akkor alkalmazza az előző kérdésnél már leírt, komposztálás előtti előkészítő
hőszakaszt. Itt a magas hőtől elpusztulnak.
- Ha folyamatosan töltöm a komposztálót, hogy fog beérni? Vagy célszerű több
komposztálót készíteni?
Fokozatosan fog beérni a komposzt a töltésnek megfelelően. Az érett komposzt mindig alul lesz, és onnan kell „kitermelni”. Felül a „készülés” folyamatos. Nem célszerű több
komposztálót beállítani, csak akkor, ha sok a komposztálandó anyag.
- Télen érik a komposzt? A fagyok idején a komposztálóba tehetem a konyhai
hulladékot?
- Igen, télen is „érik” a komposzt. Folyamatos a termelés, arra viszont figyelni kell, hogy
a komposztáló méretei a „fagyhatárt” (1 m3) meghaladják. Nagy hideg esetén célszerű takarni a komposztálót. (papírkarton, szalma stb.) A konyhai hulladék is mehet bele a télen.
- Mit tegyek, ha beérett a komposzt és még nem akarom felhasználni? Hova tegyem?
- A kész, de még fel nem használt komposztot lehetőség szerint száraz, hűvös helyen
célszerű tárolni, raktározni. Légáteresztős zsákba vagy ládába a legjobb, de ha ezek a feltételek nem biztosítottak, akkor például a kert végébe is lehet tenni alul- felül betakarva.
- Nyulakat és csirkéket is tartok. Nagy dilemmám, hogy az alóluk kikerült trágya
mehet-e a komposztálóba, vagy külön tároljam, ahogy eddig tettem?
- Mehet a trágya a komposztálóba! Nem kell külön gyűjteni. A csirketrágyát célszerű

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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Háromszázmillió éve
ciripelnek a tücskök
Egy nemzetközi szakemberekből
álló kutatócsopor elsőként vizsgálta
átfogóan az akusztikus kommunikáció evolúcióját az egyenesszárnyúak
(Orthoptera) rendjében.
Az egyenesszárnyúak, úgymint tücskök, szöcskék és sáskák evolúciós szempontból, ökológiailag és gazdaságilag is
nagy jelentőséggel bírnak és mintapéldányai az akusztikus kommunikációt használó állatoknak.
A hollandiai Wageningeni Egyetemen dolgozó Sabrina Simon és az amerikai Texas A&M Egyetem munkatársa,
Hojun Song vezette kutatócsoport egy
genomikai adatbázist használva vizsgálta,
hogy miként alakult ki a hallás és a hangképzés, illetve diverzifikálódott több száz
millió év alatt az egyenesszárnyúaknál
- olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A kutatók megállapították, hogy a tücskök jellegzetes hangját 300 millió évvel
ezelőtt lehetett először „érzékelni”: azért
csak érzékelni, mert a specializálódott
hallószervek csak később fejlődtek ki.
A hangképzés eredetileg védekező mechanizmus volt az ellenség ellen, amelyet
megijesztett a szájában rezgő tücsök.
Később a hangképzés fontos szerepet
kezdett játszani a reprodukcióban, mivel a ciripelő tücskökre nagyobb eséllyel
akadt rá egy nőstény.
A rovarok az állatvilág egyik
legfajgazdagabb csoportja. Csaknem
minden ökoszisztémában kulcsszerepet
játszanak, a számuk azonban rohamosan
csökken.
A rovarfajok betolakodó fajokká válnak
vagy eltűnnek a klímaváltozás miatt. Ennek önmagában hatása van az ökoszisztémákra és végül az emberekre is.
„Muszáj megértenünk az evolúciós
történetét ennek az elképesztően sikeres
állatcsoportnak. Ez a napi gazdasági életünk szempontjából is fontos, mivel csak
így tudjuk megérteni, hogy mi történik, ha
a rovarfajok hanyatlanak vagy eltűnnek” mondta Simon.
A szakemberek a Nature Communications című tudományos folyóiratban
publikálták az eredményeiket.
- MTI -

Fűben-fában

Az ízületek fájdalomcsillapítása illóolajokkal
Ez alkalommal a fájdalmas ízületekre alkalmazható olajokat
vesszük végig a teljesség igénye
nélkül.

Mi az illóolaj’?

Az illóolaj a növény természetes védőképességét, immunitását biztosító összetett
biokémiai vegyületekből álló zsíroldékony,
(ezért olaj), kis molekulasúlyú (ezért illékony)
folyadék, melyet elsősorban desztillációval
vagy sajtolással nyernek ki a növényből, így
az valójában a növény esszenciája. Ezek az
aromás vegyületek különféle növényi részekben találhatók, ideértve a gyökeret, szárat,
levelet, virágot, de még a fakérget, gyantát is.

Tippek illóolajok vásárlásához

Fontos, hogy meg tudja különböztetni
az igazi illóolajokat szintetikus másuktól. Az
üvegen mindig szerepelnie kell a növény latin nevének, ez azonban még nem garancia.
Gyanús lehet, ha az illóolajok ára nagyon alacsony, két különböző fajta ára megegyezik,
vagy nagyon közel állnak egymáshoz. Az olaj
árát a növényből nyerhető olaj mennyisége
befolyásolja, ezért vannak nagyon drága
(például a rózsa) és viszonylag olcsóbban
előállítható olajok. Természetesen vannak
olyan illóolajok, amelyek ára hasonlít. Például
a levendula és a teafa illóolajok olcsóbbak, de
ez esetben sem 300-500 Ft-ról beszélünk.
Ne keverje össze az illóolajokat a tinktúrával, macerátummal, vizekkel (pl. rózsavíz).
Bár ez utóbbiak is gyógyhatású termékek, de
nem illóolajok, vagy csak kis %-ban található
bennük illóolaj. Fontos, hogy a csomagoláson fel legyen tüntetve a származási ország, a
lejárati dátum és a Batch szám, ami alapján az
illóolaj visszakövethető, melyik évben, melyik
földterületről és hol lett előállítva.
Ha mindezek mellé a gyártó még minőségi bizonyítványt és az összetételt igazoló
gázkromatográfiás vizsgálatot is biztosít, nos
akkor már valószínű, hogy eredeti, esszenciális olajról beszélünk.

Mi okozhat az ízületi fájdalmat?

Ízületi fájdalmat legtöbbször elsősorban
artritisz, fibromialgia vagy sérülés okozhat. A
nyak és a hát fájdalma az itt található ízületek,
izmok vagy kötőszövet duzzanata, gyulladása. Jellemző ilyenkor az idegek és izmok érintettsége is.

Hogyan használhatja az illóolajokat a fájdalom csillapítására?

Az illóolajat általában a bőrön át juttatjuk a
fájdalom helyére. Ezt krémben, olajban vagy
alkoholban hígítva tehetjük meg. Szájon át
csak a bélrendszeri fájdalmakat szabad csökkenteni. Fontos a megfelelő hígítás, mely
1-5%-os oldat előállítását jelenti. Torokfájdalom esetén egy vizes vagy alkoholos oldat
spray formájában az ideális. A hordozóolaj
lehet mandula, jojoba, barackmag, avokádó, makadám dió olaj, ligetszépe olaj,
árnika macerátum vagy számtalan más olaj.
Egy tiszta üvegtartályban keverje össze az
illóolajat hordozóolajjal. Tárolja sötét üvegben, hőtől, párától és fénytől távol. Mindig
ügyeljen arra, hogy használat előtt alaposan
rázza össze. A fürdővízbe cseppentett olajok
is felszívódnak a bőrön át, ilyenkor a tömény
esszenciát cseppentsük a fürdőkádba.

Illóolaj ízületi fájdalom esetére

Az ízületek sokféle okok miatt fájhatnak,
pl. az ízületi ideg gyulladás, becsípődés, duzzanat, vérzés vagy sérülés miatt. Ezek a fájdalmak korlátozzák a mozgást. Az ízületi gyulladás két kategóriába sorolható: rheumatoid
és osteoarthritis. Az előbbit immunfunkció,
míg az utóbbit az ízületek porcának kopása
okozza. Az ízületi fájdalmak kitűnően enyhíthetőek az illóolajok segítségével, de minden
esetben a kiváltó ok felszámolására is törekednünk kell.

Ízületi fájdalom enyhítésére szolgáló illóolajok

A kurkuma egy erősen melegítő illóolaj
a benne lévő kurkuminnak köszönhetően.
Csodákra képes a gyulladás csökkentésében.
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Hatását a rheumatoid arthritis kezelésében
használhatjuk ki.
A tömjén és a mirha kombinációjának
használata az ókori mediterrán népekig nyúlik vissza. Sok ízületi fájdalomban szenvedő
ember számára nyújtanak segítséget. A tömjén a porc leépülését is megakadályozza.
A gyömbér tea enyhe csípős íze az egyik
fő oka annak, hogy hatékony az ízületi fájdalmak kezelésére. Segít enyhíteni a fájdalmat
azáltal, hogy bizonyos idegvégződésekre hat
és gyorsan csökkenti a gyulladást.
A borsmenta és a gyömbér jó kombináció a fájdalom és duzzanat elkerülésére.

Végül, de nem utoljára

A növényekből kivont jótékony esszenciát sokan a növény lelkének tekinti. Ezeknek
a koncentrált kivonatoknak köszönhetően
használhatjuk a növény immunrendszerét
saját védelmünkre, gyógyításunkra. Ezek
az olajok Isten, a Föld ajándékai az emberiségnek. Ismeretük lehetőséget biztosít számunkra, hogy ezzel gyógyítsuk magunkat a
kémiai szerek helyett. Manapság egyre népszerűbbek az illóolajok. Egy-két napos gyorstalpalókon képeznek ki aromaterapeutákat,
akik aztán a tudatlanság naiv tengerében
fürödve igyekeznek gyógyítókká válni.
Kérem, hogy kellő alázattal és a szerek tiszteletével forduljon az illóolajokhoz!
Ne árts!
Dr. Várnagy Emese

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

Egészség

7

Ajánló

8

Érdekes

Történt valami különös

Egy igazi különlegesség: virágzó tea

39 éves pedagógusi pályafutásom alatt egyszer történt
csak velem ilyen: de egyszer megtörtént!

A meglepetés öröme akkor tud teljes lenni, ha egyáltalán nem számítunk rá. Névnapra, születésnapra a
virág mindig jó választás, de kitalálhatunk egy extra
meglepetést is: a virágzó teát.

Az utolsó 34 évben egy vidéki kisváros állami fenntartású jó
nevű gimnáziumában tanítottam matematikát és földrajzot. Azt
az osztályt, ahol az eset történt harmincegynehány 16-17 éves
kamasz alkotta: főként élénk, cserfes lányok.
Az a matematika óra teljesen átlagosnak indult, nem ígért semmi rendkívülit: nem volt sem felelés, sem dolgozat, és ilyen bejelentésére sem került sor, komolyabb fegyelemsértés sem terhelte
az óra légkörét.
Az a csönd teljesen váratlanul, minden látható előzmény
nélkül lepett meg bennünket.

A virágzó tea egy kézzel készített mini virág-csokor. A frissen
szedett levélcsúcsokat kézzel csomózzák és kötik csokorba a
színes virágszirmokkal, majd préselik és szárítják. A teagolyó
üvegkancsóba helyezve és forró vízzel leöntve néhány perc alatt
kivirágzik. A végeredmény pedig egy kizárólag természetes ös�szetevőket tartalmazó, selymes lágy ízű, ugyanakkor karakteres,
egyedülálló aromájú zöld tea, amely nem csak finom és egészséges, hanem csodás látványt is nyújt.
A virágzó tea kötése nagyon hasonlít a virágcsokor kötés művészetéhez, épp ezért többféle alkotás is elérhető. Egy teagumó
többször is felönthető, összesen körülbelül másfél liter tea készíthető belőle.

Így virágzik ki

Nem feszült, kínos csend volt, hanem ünnepélyes, felemelő,
nem evilági. Mindenki magába szállt, és csak nézett maga elé,
de az arcok ragyogtak a boldogságtól. Mintha az óceán látszólag
magányos, elkülönült szigetei egyszer csak rájönnének, hogy a
mélyben kapcsolatban vannak egymással, hogy összetartoznak,
úgy éreztem meg az együvé tartozást, az egylényegűséget diákjaimmal. Ahogy néztem őket nagy, túláradó szeretet öntötte el
a lelkemet, miközben érzékeltem, hogy milyen szép reményeket
táplálnak magukban a saját jövőjüket illetően, hogy mennyire
vágynak a boldogságra, az igaz szeretetre.
Nem tudom meddig tartott: az angyal átsuhant a termen, és a
csoda véget ért. Mint aki álomból ébred fel úgy tértünk vissza a
tanóra hétköznapi valóságába, kimondatlanul is tudva, hogy valami rendkívüli történés részesei voltunk.
Biztos vagyok benne, hogy sokak életében adódik olyan, hogy
az ég és a föld összeér, hogy az a másik, tisztább, szebb világ -a
valódi otthonunk! - megmutatkozik, hírt ad magáról: ne féljünk
átélni, magunkhoz engedni az ilyen istenáldotta, sokszor váratlan pillanatokat: a nyitott szívvel elfogadott ajándék egész földi
életünkben erőt, reménységet nyújthat.
Zámbó Zoltán
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Forró vízzel leöntve a gumó először felúszik a víz tetejére, majd
amikor a külső, zöld tea levelek megszívták magukat vízzel, leszáll
a teáskanna vagy a pohár aljára, ekkor kezd kibontakozni a gumó
belsejében rejtőző virág. A folyamatot érdemes türelmesen, közelről végignézni, csodálatos és egyben megnyugtató látvány,
mintha egy valódi virágbimbó kinyílását figyelhetnénk meg.
Ha elkészült a tea, akkor sem kell kidobni a kinyílt teagumót!
Óvatosan helyezzük át egy hideg vízzel megtöltött borospohárba és még több napig díszítheti otthonunkat.
Ajándéknak is kiváló!

Novella

Az kötélen végeztetett Kislakó Laci disznaja
A.D. 1266 Somogyhegyvár. Megtörtént állatper – csak a neveket változtattam
A disznó egykedvűen ült a saroglyán. Ő befejezte a világgal. Sose látja viszont göndörszőrű szerelmét, aki olyan
szép süldő volt, amit disznó szem még nem látott a somogyi csordákban. Mikor tavasszal a bimbózó szerelmük virággá érett, követni akarták a természet szavát;
na, akkor tört derékba a kani élete!

A poroszlók közben csak tették a dolgukat. A lábait egyenként a rácshoz kötötték, mielőtt kiszánkáztatták volna a várból
a piactérre. A tömlöcben, ahol a rabság keserű moslékján tengődött, jókor kakaskelés idején, levették a csülkeiről a húszfontos
golyóbist. A templom előtt alig világosodott, de már zsibongott
az összegyűlt népség, katonaság az ingyen látványosságra. Néhány anya magasra emelte a kisbabáját; jól nézzék meg a vérpadot, hová jut az, aki rosszalkodik, s nem fogad szót a szüleinek. A várandósok még vártak evvel. Az izgatott gyerekek meg
a hóhérbácsit lesték a vesztőhelyen, ahol a mester éppen a bajuszát törölte le a kupa bor után. A betanított pribékjeivel csak
aztán engedte ki a disznót a ketrecből. A pap szánta Kislakó Lacit
— a periraton, s a tárgyaláson is az állat a gazdája nevén szerepelt -, de kíváncsi volt, hogy mi vihette rá a disznót a borzasztó
bűnre. A páter érezte, hogy a bűnös biztosan megnyugodott,
s ha szánja, ami történt, majd megtisztult lélekkel röföghet a
mennyei makkosban.
A rémülettől holtra vállt sertés nem is hallotta a lelkész szavát,
mert bambára dermesztette a hóhér látványa. Ahelyett, hogy
mondja az előírt háromszoros meaculpát, ahelyett csak szomorúan röfögött. Ezt a viselkedést a bírák hányaveti és arrogáns
gesztusnak vélték, ezért a delikvens elvesztette még a maradék
jóindulatukat is. Az ítélőmester utoljára latinul lelkére beszélt a
disznónak, majd magyarul is elismételte. Aztán újra a pap szólt
hozzá pár vigasztaló szót, hiszen mély humanista volt, s időnként
maga is írogatott a Gesta Hungarorumba együgyű fabulákat. Hiába volt, mert a disznó mindebből egy kukkot sem értett. Szőke
szempilláit verdesve értetlenül tekingetett szét a zajongó tömegen. Rettegett, s nem értette a szokatlan nyüzsgést. A pap szavait
komor, fenyegető dobpergés követte, majd a fekete taláros bíró
kihirdette az ítéletet.
Kislakó Laci disznaja fondorlatos, különös kegyetlenkedéssel
elkövetett gyilkosság miatt, Béla urunk uralkodásának harmincegyedik évében, kötél általi halálra ítéltetik.
— Ez hülye — gondolta a disznó. — Mi az, hogy különös kegyetlenség? Hiszen még a főbíró is csak azt tette volna, amit
minden tisztességes kan. Felforr a disznó vére, már, ha csak rágondolt. Azon a bizonyos reggelen a kani a tavasz parancsára éppen elkezdte szép szemű süldő szerelmét igazándiból udvarolni,
mikor a marha kanász hozzávágta a fokosát. Csak azért, mer´a
gazdája nem fizetett hágási pénzt.
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Takács Zoltán festőművész illusztrációja
— Mér´? A szerelem az már semmi? — folytak a disznó szeméből a düh szülte könnyek. — Hát persze, hogy felhasítottam a hasát, s ha már így esett, meg is taposgattam kicsinység —, de azért
elmosolyodott magában.
Aztán lemondóan legyintett a szerelem mártírja, s kedvesére
gondolt, mikor kilökték alóla a sámlit.
Egy pillanatra érezte a tokáját rántó kötelet, s szemébe belevillant egy fehér fénnyel izzó villám. Még rugdosta párszor az üres
levegőt, majd egy utolsó rándulással a mennyekbe visította immáron tiszta lelkét.
A tömeg várt még, hogy olcsón kimérik a disznó húsát. Nem
tudták, hogy felesleges, mert a törvény tiltja a halálra ítélt bűnöző
fogyasztását.
Kisslaki László

Gondolkodó

Mi az, amire tényleg szükségünk van?
50 találmány, ami meghatározza a világunkat
A világ gazdasága bonyolult, folyamatosan változó rendszer – 10 milliárd különböző termékkel és szolgáltatással, 15 évente megkétszereződik, és összeköti a Föld 7
milliárd lakóját. Alakulásától függően százmilliók megdöbbentő luxusban élnek, százmilliókkal viszont nem törődik. Óriási mértékben terheli meg az ökoszisztémát és
vészjelzésként is működik. Senki nem felel érte. Ráadásul
valójában mindenki csak egy kis részletét értheti a történéseknek, pedig az életünk függ tőlük.
Tim Harford A csecsemőtápszer, a radar
és a kettős könyvelés című könyvében 50
találmányt mutat be, ami kihatással van
valamennyiünk életére. És végül összeáll a
kép: hol vagyunk, hogyan jutottunk ide, és
merre indulhatunk tovább.
Hogyan változtatta meg a fogamzásgátló tabletta a jogász szakmát? Miként tette
tönkre a vonalkód a családi kisboltokat? Olvashatunk a radarról, az akkumulátorról, a
műanyagokról, hogy miért kell ólom a benzinben, hogy milyen hatása lett az állattenyésztésre az antibiotikumoknak.

Részlet Tim Harford könyvéből:

„Képzeljünk el egy katasztrófát! Itt a civilizáció vége. Összetett és bonyolult modern
világunknak befellegzett. Az ok most nem
lényeges. Történhetett bármi: sertésinfluenza
vagy atomháború, gyilkos robotok támadása
vagy zombiapokalipszis.
Tegyük fel, hogy a néhány szerencsés túlélő egyikeként mi is megúsztuk. Nincs telefonunk. Persze, ha volna, sem működne. Nincs

internet. Nincs áram. Nincs
üzemanyag.
Négy évtizeddel ezelőtt
James Burke tudománytörténész a Connections (Kapcsolatok) című
televíziós sorozatában már felvázolta ezt a
forgatókönyvet. És feltette azt az egyszerű
kérdést, hogy modern világunk összeomlása esetén, a létfontosságú technológiai vívmányokhoz való hozzáférés elvesztésével
honnan kezdenénk újra? Mire volna szükség
önmagunk – és a civilizáció hamvainak – életben tartásához?
A megfejtés egy egyszerű, ám mindent átformáló találmány: az eke. És tényleg: az eke
feltalálása indította útjára a civilizációnkat.
Végső soron az eke volt modern gazdaságunk megteremtője, amely egyben mai
korunknak is alapja, annak minden kényelmével és frusztrációjával: elégedettséget
érzünk a jó minőségű és bőséges élelem miatt; gondtalanná tesz a gyors internetes keresés lehetősége; élvezzük a tiszta víz áldását; vagy örömet lelünk egy videójátékban.
De persze rémisztő a
levegő- és a vízszen�nyezés, rettegünk
a csalóktól, szenvedünk az idegőrlően
monoton feladatoktól vagy éppen attól,
ha nincs munkánk.
Tizenkétezer évvel ezelőtt elődeink
majdnem teljesen
nomád módon éltek, vadásztak, és a
világon mindenütt
leraboltak mindent,
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amit eléjük sodort az élet. És ekkor, egy fagyosabb korszak után, forróbb és szárazabb
időszak következett. A hegyekben és a
nagy síkságokon zsákmányoló, fosztogató
emberek egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy haldokolni kezdenek körülöttük
az állatok és növények. Az állatok víz után
kutatva a folyóvölgyekhez vándoroltak – az
emberek pedig követték őket. Ez a mozgás
különböző időszakokban sok helyütt megfigyelhető: Eurázsia nyugati felén tizenegyezer évvel ezelőtt, Indiában és Kínában közel tízezer évvel ezelőtt, Közép-Amerikában
és az Andokban pedig több mint nyolcezer
éve. Tulajdonképpen majdnem mindenhol
ugyanaz történt. E földrajzilag behatárolt,
termékeny folyamvölgyek megváltoztatták
az élelemszerzés módját: már nem volt igazán kifizetődő a zsákmányoló-fosztogató
életmód, sokkal jobban megérte, ha elődeink inkább a helyi növényzettel kezdtek
foglalkozni. Vagyis a talaj fellazításával a
tápanyagokat a föld felszínére jutatták, így
a nedvesség mélyebbre hatolhatott, elszivárogva a perzselő nap elől.
Kezdetben elődeink csak a puszta kezükben tartott éles botokat használtak. Igen
gyorsan áttértek azonban az egyszerű, két
tehén által húzott karcoló ekére. A módszer
rendkívül jól működött.
Ekkor aztán elindult a mezőgazdasági
tevékenység a javából! Már nem a bizonytalan túlélést jelentő nomád életmód reménytelen alternatívája volt, hanem a valódi bőség és jólét forrása.”

Bio-logikus

BIOalma minden napra
Az alma a leghűségesebb gyümölcsünk, több hónapon keresztül velünk marad. Nyár közepén indul a szezonja, a késői fajtákat októberben szedjük. A
téli fajták még házi körülmények között is eltarthatók legalább újévig, ha
azonban erre épített tárolóban beállítjuk a hőmérsékletet, a páratartalmat
és a légtér összetételét, akár nyárig.
Az „egy alma egy napra” ajánlás érthetetlenül kis mennyiséget jelöl meg, írjuk
át inkább úgy, hogy „három alma egy
napra”. Csakhogy nem mindegy, milyen
alma! És itt most nem arra gondolunk,
hogy édes vagy savanyú, piros, zöld vagy
sárga. Egészségünk védelme szempontjából az számít, ahogy az alma termett,
ahogy a fát táplálták, védték a betegségektől, kártevőktől, gyomoktól.

BIO vagy nem bio,
ez itt a kérdés
Sajnos az almát nemcsak mi szeretjük,
hanem jó néhány rovar, gomba és baktérium, a gyomok pedig versengenek a
gyümölcsfákkal a vízért és a tápanyagért.
A kihívás adott, amire többféle válaszlépés lehetséges.
Az egyik út a kémiai hadviselés. Évi 1012 permetezés gomba- és rovarölő mérgekkel, mellé némi vegyszeres gyomirtás.
Ha marad egy kis vegyszermaradvány a
termésben, de a megengedett határérték alatt, az nem baj. Ha többféle ilyen
maradvány is van, de illedelmesen határérték alatt, akkor sincs baj. Legalábbis a
hivatalos álláspont szerint. Vagy Önben is
van egy kis kétely?
A másik út az ökológiai gazdálkodás
útja. Járható, de nehezebb. Szintetikus
rovarölő szerek helyett rovarokra specializálódott baktériumok és vírusok segítenek. A kártevők rajzása a párzásra hívó
illatanyag kijuttatásával követhető, illetve
zavarható meg. Megelőző növényvédelmi intézkedések, például a fák kiegyensúlyozott táplálása a túlhajszolás helyett,
a fertőzött részek eltávolítása, szükség
esetén pedig a biogazdálkozáshoz engedélyezett biztonságos, lemosható szerek
használata jöhet szóba. Gyomgyérítés
mechanikus úton. Az eredmény mennyiségileg kevesebb, minőségileg értékesebb. A héjában van a vitamin! - szoktuk

mondani, és ha BIOalmáról beszélünk,
akkor azt is hozzá tehetjük: és nincsenek
benne a termesztéshez használt szintetikus vegyi anyagok maradékai.

Ültessünk almafát!
Akinek kertje van, annak érdemes ezt
megfontolnia. Kaphatók olyan fajtájú facsemeték, amelyek teljesen rezisztensek
az alma leggyakoribb gombabetegségére, a varasodásra, illetve kevéssé, vagy
egyáltalán nem lisztharmatosodnak. A rovarkártevőkkel házi kertben elnézőbbek
lehetünk, hiszen a „kukacos” almából rengeteg finomság készíthető. Az alma csak
akkor terem, ha megfelelő porzó partner
van mellette, ezért legalább kettőt kell
belőle ültetni. Úgy válasszunk, hogy kölcsönösen megfeleljenek egymásnak.
Könnyebbség azoknak, akiknek kis terület áll rendelkezésükre, hogy megjelentek
a minimális helyet igénylő oszlopos fák,
köztük varasodás rezisztens fajtákkal.

BIOalma változatosan
- Babának először savszegény almát
adjunk, ha azzal megbarátkozott, jöhetnek a savanyúbb fajták.
- Süteményhez érdemes egy savanyúbb és egy édesebb fajtát vegyíteni,
így édesítés nélkül is finom lesz a töltelék.
- Majonézes salátákba a savanyú fajták illenek.
- Iskolás gyerekünknek csomagoljunk
minden nap almát. Kérdezzük meg, melyik fajta ízlik neki legjobban. Ha úgy jobban megeszi, negyedeljük és vegyük ki a
magházát, úgy tegyük dobozba. Mondjuk
el, hogy a barnulás nem a megromlás jele.
- Sült almához válasszunk nagyobb, lédúsabb almát.
- Az almalekvár hazánkban kevésbé
terjedt el, pedig nagyon könnyen készíthető, még sűríteni sem kell. Ha elég édes
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az alapanyag, almán kívül nem kell hozzá
semmi egyéb. Aki különlegességre vágyik, az készítse el 20 % birssel. Fűszeres
almalekvárhoz is számos receptet találunk, színét némi paradicsom pürével tehetjük tetszetősebbé.
- Az almaléről se felejtkezzünk el, készíthetjük magunk is, de meg is vásárolhatjuk. Téli összejöveteleken nagy népszerűségnek szokott örvendeni a forralt
bor módjára elkészített változat.

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

Életmód

Turbózza fel immunrendszerét a hűvös napokra!
Az ősz érkezése nem csupán a színpompás természet látványát, de a hűvösebb
napok didergéseit is magával hozza.
Megfázás vagy egyéb betegség nélkül
is sűrűbben tapasztalunk orrfolyást,
köhögést. Ilyenkor kifejezetten jól tud
esni egy jó forró ital! Ehhez választhatunk akár kávét is, ami vitaminokban
és más hatóanyagokban gazdag!
A Vitálvár – Természetből jeles gyömbéres kávéja, éppen ilyen.

A gyömbér tipikusan olyan fűszerés gyógynövény,
amelyet valaki vagy
szeret, vagy nem.
Mindazonáltal ez
sem egyéb, mint elhatározás kérdése!
A gyömbért ugyanis meg lehet szokni,
s később akár meg
is szeretni a rendszeres fogyasztás
által!
Használhatjuk fűszerként levesekhez,
sültekhez; fogyaszthatjuk kandírozottan – cukorbetegek
persze kevésbé; készíthetünk otthon reszelt
mézes gyömbért; de kereshetjük tea vagy
akár kávé formájában is! Utóbbiak esetében
a gyömbérnek számos hatóanyaga megmarad és hasznosulni tud! Jótékony hatását
tehát kifejti akkor is, ha frissen, szárított vagy
őrölt – minőségi kávéporhoz kevert – formában fogyasztjuk.
A gyömbérben található hatóanyagoknak köszönhetően ez a gyógynövény
nagyszerű hányingerellenes, görcsoldó,
gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító,
valamint mikrobaellenes hatásokkal is
bír. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz
A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket.
A gyömbért a legtöbben gyomornyug-

tató és emésztésjavító hatásairól ismerik:
segít megszabadulni a
felgyülemlett gázoktól,
ellazítja a bélrendszer
izmait, a puffadást is
csökkenti.

A gyömbér erősíti
az immunrendszert

Különösen előnyösen hat akkor, ha
megfáztunk vagy influenzával küzdünk.
A gyömbérben ugyanis vírus- és baktériumellenes hatóanyagok találhatóak,
izzasztó hatása is ismert, csökkenti a lázat
és csillapítja a köhögést.
Akkor is érdemes a gyömbér gyógyerejét kihasználni, ha ízületi fájdalmaink
vannak, ez a gyógynövény ugyanis a gyulladásokat és a fájdalmat is csökkenti.

Menstruációs hasfájásokra

A természetes gyulladáscsökkentő
és fájdalomcsillapító hatásokat akkor
is kihasználhatjuk, ha menstruációs fájdalmaink vannak. A gyömbérolajjal át-
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masszírozhatjuk a hasi területet, ihatunk
gyömbérteát is, de szedhetünk gyömbértartalmú étrend-kiegészítőt is (és ez akkor is
előnyös lehet, ha a PMS tünetei között a hasi
panaszok is jellemzőek az esetünkben).

Cukorbetegeknek

A gyömbért a cukorbetegeknek is érdemes rendszeresen fogyasztani, mert ez
a gyógynövény segít kordában tartani a
vércukorszintet, növelheti az inzulin hatékonyságát, emellett pedig a különböző,
a diabétesszel összefüggő szövődmények
rizikóját is csökkentheti.

Tel: +.: 061 238 0742
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Ajánló
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Egészség

Híosz – a görög sziget, ahonnan
áramlik az egészség
Híosz az Égei-tenger ötödik legnagyobb szigete, de egyáltalán nem hasonlít
ismertebb testvéreire: Krétára, Rodoszra vagy Korfura. Híosz nincs tele turistákkal, nincs itt rengeteg modern szálloda és luxus étterem. Az egyediessége valami teljesen másban rejlik.

A sziget hangulata

Híosz a szépség és a harmónia szigete –
ez hatja át a történelmi helyeket, a gyönyörű
ornamensekkel díszített házakat, a olívaligeteket az érintetlen természetben, de főleg a
sziget lakosait. Barátságos hozzáállásuk és
szerénységük néhány nap alatt olyan érzést
kelt az látogatóban, mintha a családtagjaik
közé tartozna. Híoszon mindenhol nyugalom van.
Ne várja itt az autók sürgés-forgását, vagy
az éjszakai élet zaját. Csak egyszerűen élvezze a sziget illatát és a kellemes, zavartalan
ritmusát. Habár a sziget annyira szép, hogy
megérdemelné, hogy turisztikai központ

legyen, a lakosai védik érintetlenségét egy
különleges és értékes exporttermék miatt.

Egyetlen a világon

A sziget déli részének 24 településén az
élet a Pistacius Lentiscus fák gondozása
körül forog.
Olyan pisztácia-fajtáról van szó, amit
csak itt termesztenek, a déli részén, amit
Mastichochoria-nak hívnak.
Ez a fa sehol máshol nem éri el azt a
minőséget, amit a sziget különleges talaja biztosít számára. Csakis a híoszi a
pisztáciafákból nyerhető ki az egyedi gyógyító anyag, a masticha vagy mastix. Ez az
anyag a fa gyantája, amelyben több
mint 80 gyógyhatású anyag található.
A masticha a sziget
fő exportárucikke,
mely oltalom alatt áll.
1997-ben PDO tanúsítványt szerzett és
az óta csak a Híosz
szigetéről származó
mastichát lehet igazinak megjelölni.

A könnyek,
melyek gyógyítanak

A masticha gyógyító erejét kétezer éve
fedezték fel. Antibakteriális és gyulladásellenes tulajdonságainak köszönhetően
gyomorproblémák
kezelésére használják – főleg komoly
megbetegedéseknél,
mint a helicobacter
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pylori fertőzés, gyomorfekély vagy gyomorégés – már Hippokratész is ilyen célokra
ajánlotta A tudományos kutatások magas
koleszterinszint esetén is ajánlják.

Családi összetartás

A mastichaligetek gondozása Híosz szigetének déli részén szinte minden család
életét meghatározza.
A ligetben végzett munka koratavas�szal kezdődik – akkor takarítják meg a fák
környékét és előkészítik őket a szezonra.
Áprilistól júliusig a ligetbe 3-5 naponként
járnak a fakéreg bemetszése miatt. Augusztusban elkezdődik a masticha kristályok gyűjtése és tisztítása, ami egészen a
téli hónapokig tart.
A mezőkön együtt van az egész család,
a munka nehéz és a nyári forróság közben
rendkívül megterhelő is, jól jönnek a fiatal
és erős kezek. A jó termés biztosítja ezeknek az embereknek a megélhetést.
Ősszel a megtisztított masticha kristályokat a termelőktől felvásárolja egy
szervezet, amely biztosítja az exportot,
de különféle masticha tartalmú készítmények gyártását is. A mastichát az arab
országokban főleg a gasztronómiában
használják, az USA-ban és Európában a
gyógyító potenciálját gyomorbetegségek
kezelésére használják és táplálék-kiegészítőket gyártanak belőlük.
A masticha természetes ereje
megnyerte a világot.
Próbálja ki a gyógyhatását Ön is!

Forgácsok

A „Józan Ész”,
a közösség
és a tömeg...
Ha van füled a hallásra, szemed a látásra, és még a „józan eszed” is be van
kapcsolva, láthatod: hamis és nehéz
éveket élünk. Ha bátorságod is van,
talán még azt is kimondod: sorsdöntő
időket élünk. A média a hamis világ
káprázatát egyre sűrűbb mételyként
borítja a világra, mindenhol és mindenkire, - tisztelet a kivételnek és a
helynek is! A teremtett világ hierarchikus rendje helyett az őrültségek, szétzilált struktúrák, életképtelen megoldások kibogozhatatlan sokaságát,
mint látszólagos tartóoszlopokat állítanak reflektorfénybe, elébünk. S ha
ezeknek alaposabban utánanézünk,
azt találjuk, hogy épp oly hazugak,
mint azok virtuális élete, akik ezek
terjesztésére adták fejüket, életük és
fiatalságuk színe-javát adják a pénz
múló csillogásért vagy egy látszólagosan kényelmesebb életért.

Forgácsok...
nemes fából...
A józan ész is nagy bajban van, mert az
állandóan és sokszínűen terjesztett félelemérzés rajta is csorbát ejthet. Nem nagyot, csak egy kicsit kikapcsol, elmélázik,
és nem marad résen! Pedig nemcsak tudnunk kell, de soha egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk a költő mondását: „Csak

A média a hamis világ káprázatát egyre sűrűbb mételyként borítja
a világra, mindenhol és mindenkire
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annak jussa élet és szabadság, ki napról
napra küzdi ki!” Akinek ez nem elég világos, annak lefordítom: a közösségeinkbe,
mint társadalmunk tartóoszlopának egyikébe, mindenkire szükség van, aki képes
azt erősíteni, azaz bekapcsolva tartani józan eszét. Természetesen ezzel még nem
ér véget a dal, a tettrekészségre is szükség
van!
A józan ész támadhatóságára, - ráadásul belső hatásként való támadására - hadd osszam meg egyik személyes
élményemet. Aki vezető pozícióban dolgozott már, az tudja, hogy munkatársai
számtalan esetben nem a történések lényeges elemeit adják elő, hanem egyéni
érdekük szerint - legyen az önfényezés,
avagy a felelőség eltussolása - kiszínezik a
valóságot. Ha nagyon nyers akarok lenni,
akkor egyes esetekben nem mondanak
igazat. Ezt a helyzetet nagyon nehezen viseltem, és a következő módszert találtam
ki. Az íróasztalom fölé tettem egy nagy
betűs latin mondást, alatta magyarul is kiírva. A mondás így szólt: „Ki tilthatja meg,
hogy nevetve mondjuk ki az igazságot?”
(„Ridentem dicere verum, quid vetat?”) S
amikor valaki nagyon mellébeszélt, csak
ránéztem mereven az írásra, az illető észrevette és általában úgy folytatta: Bocs,
főnök, az úgy volt, hogy...
Egy alkalommal csavaros eszű székely
cimborám megállt az asztalomnál, néztenézte a kiírást, és azt kérdezte, ceruzával

Forgácsok
odaírhatom a választ? ...és odaírta: a józan
ész! Csak gondoljunk a mai történésekre,
a valóság azon elemeire melyek, majd
a múltat adják és a mai médiára. Levonhatjuk a következtetést: a tények nem
számítanak! Pedig a döntéseink - legyen
az egyéni, személyes, közösségi, gazdasági, társadalmi, mint pl. egy választás - a
tényeken és nem a lózungokon kell, hogy
alapuljanak. Ezért Kedves Olvasó, kérlek,
soha ne kapcsold ki a Józan Észt, és figyeld a tényeket!
Van itt azonban még egy súlyos probléma is. A számosság kérdése! Azt tudjuk
a fizikából meg az atomkorszak valóságából (ld. Hirosima), ha egy anyagból,
pl. uránból, plutóniumból sok van egy
halmazban, másképpen viselkedik, mint
a kevés, és iszonyatos energiát szétszórva felrobban. Azt is tudjuk a társadalomtudományokból, meg a mai valóságból,
hogy sok pénz nemcsak gazdagságot,
hanem hatalmat is jelent!
Most arra a veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egyének sokasága,
ha tömeget alkot, milyen veszélyt is rejt
magában. A történelemben számtalan
példát találunk erre az esetre és irodalmi
példa is akad. Karinthy Frigyes Barabbás c.
ragyogó és figyelmeztető novellája alapján szeretném bemutatni ezt a hatást,
anélkül, hogy részletesen ismertetném a
novellát. Ugyanakkor javaslom a Kedves
Olvasónak, szánjon rá időt, töltse le az internetről és olvassa el!
Íme a történet:
Krisztus harmadnapon visszatért és elindult Jeruzsálem felé. Egy kiszáradt árok
fenekén ordítva, fekete nyelvvel találta
meg az elsőt, aki korábban Pilátus kérdésére, hogy kit engednek szabadon, azt
kiáltotta, Barabbást! Megállt előtte, s csak
annyit szólt: itt vagyok! Az felnézett rá és
zokogni kezdett. Krisztus szelíden szólt,
kelj fel és gyere. Visszamegyek Jeruzsálembe és új törvényt kérek magamra és
reátok, akik Barabbást választottátok.
Mit tegyek, hogy megmentsem magam
kérdezte a szerencsétlen. Semmi különöset, csak azt, amit három nappal korábban
kellett volna tenned. Kiáltsd azt, ha majd
intek, a „názáretit” mintha azt kiáltanád
„az életemet”!
S ahogy haladtak Jeruzsálem felé, sorra találkoztak azokkal, akiket Barabbás, a
gyilkos megnyomorított, családját, gyermekeit elvette, megölte és így tovább.
Találkozott egy vakkal, akit Barabbás vakított meg. Őt megérintette és ugyanazt

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt
mondta, mint az előzőekben. S haladtak
tovább. Találkozott egy költővel, aki a
lélek rajongó repülését hirdette, mégis
Barabbást kiáltott.
Estére leértek Jeruzsálembe és az út
során számtalan béna, sánta, nyomorék
és bélpoklos csatlakozott hozzájuk, és
mindenik verte a mellét, hogy ha majd
Krisztus int, akkor a názáretit fogják tiszta
szívből ordítani.
Pilátus elé értek, aki Barabbással együtt
estebédjét költötte. Krisztus felemelte
átszegzett kezeit és azt mondta: A nép
Barabbást kiáltott, akit felmentettél és
engem pedig megfeszítettek. De vissza
kellett térnem, mert láttam, hogy a nép
nem tudta, mit cselekszik! A mögöttem
levő sokaság megismerte Barabbást és
most új törvényt akar. Pilátus csodálkozott, de kiállt a tornácra a sokaság elé és
megkérdezte: hát kit bocsássak most el,
Barabbást vagy a názáretit?
Krisztus intett, „és ekkor zúgás támadt, és
mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság.
És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!” És
rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: „A názáretit!”
„A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön
megismeré mindegyiknek az ő arcát, de e
sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és
szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres
szemei hunyorogtak és szájából büdös lé
szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha azt hörögné: „Ha-
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lál!” „Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő
szemeit és mondá neki: „Te látod...”
Ó pedig bólintott fejével és csendesen
felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a
hóhér felé, hogy kötözze meg.”
Mi is történt? Az egyének sokaságából tömeg lett, és elfelejtettek mindent.
Elfelejtették a történteket, a Krisztussal
való találkozásukat, ígéretüket és sorsuk minden pillanatát. Megbűvöltekké
váltak! Gondoljuk tovább a folyamatot.
A közösséget egy hierarchikus rendben
egy közösen elfogadott vezérlő gondolat
vagy eszme tartja egyben és irányban. A
számosság növekedésének hatására ezek
a vezérlő eszmék eltorzulnak, és a fenti
vezérléseket az oldalirányú torzítás kezdi
uralni, mely a tömeget alkotó egyént és
így a tömeget is arctalanná, felelősségtelenné, és kiszámíthatatlanná teszi!
Kedves Olvasó, van mire vigyáznunk,
van mit féltenünk. Tartsd bekapcsolva
a józan eszed, és vigyázz Te is! Hiszen a
nemzetre vonatkozó figyelmeztetést Kossuth 1849. április 14-én Debrecenben félreérthetetlenül megfogalmazta:
„Amely percben Magyarországon akadna ember, aki urává akarna lennie e nemzetnek, aki bármely hatalmat mástól, mint
e nemzet képviselői testület kezéből akarna
venni, azon emberre, uraim, vigyázzanak
önök, az egész nép, és soha semmi esetben
ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett más határozhasson valaki, mint e nemzet maga.”
Erdei István

Ajánló
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Az orvos dolga az lenne, hogy kiderítse,
mi a probléma
Tisztulás a neves táplálkozási szakértő útmutatásával
„Sokan felhívnak azzal a kéréssel, hogy adjak nekik egy általános tanácsot. Erre elkezdek mesélni az életmódról, az
életkorról, stb. Ugyanis nem létezik univerzális tanács! A legtöbb ember össze van zavarodva, mert az orvosok felületesek, vagy éppen a gyógyszeripari cégek javára dolgoznak. Azért kérdezik meg, ’mi a panasza?’, hogy aztán fel
tudjanak írni egy rakás tablettát. Pedig az orvos dolga az lenne, hogy kiderítse, mi a probléma” – vallja dr. Chenot, a
világ egyik leghíresebb táplálkozási szakértője.
Az olasz Alpok lábánál fekszik egy apró
kis falu. Fontosabb attrakciója a klinika,
ahol dr. Henri Chenot dolgozik. Sikere abban rejlik, hogy olyan elveket népszerűsít,
melyeket ő maga is követ, tehát nem zsákbamacskát árul, hanem a saját bőrén is kipróbálja, leteszteli az elméleteit,

hány gyümölcs és egy zöld tea épp elegendő,
de ebédre már ajánlott valami töményebbet
ennie.
Még egy tévhit: ne étkezzünk este 6 után.
Ma már rengetegen vannak, akik például éjjeli 2-kor fekszenek le aludni. Hogy ne egyél
egész este, kész átverés a testeddel szemben.”

Tisztítókúra: csak 3 nap!?

Újfajta megközelítés

A helyes táplálkozás meghatározásánál
az életkor a leghangsúlyosabb kiindulópont. Vagyis nem a testsúly! Az anyagcsere
folyamatok ugyanis hét évenként megváltoznak, és ezt sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Dr. Chenot szerint nem létezik
univerzális „recept”, csak egy alap, egy váz,
ami köré egyénenként kell felépíteni a helyes táplálkozást.

Dr. Chenot elve:

„Gyümölccsel indítom a napjaimat. Ebédre előbb salátát eszem, majd rizst vagy tésztát. Vacsorára egy zöldséglevest fogyasztok,
esetleg halat vagy szárnyast. Ritkán eszem
vörös húsokat. Havonta egyszer pedig tartok egy napot a méregtelenítésre.
Biztos vagyok benne, hogy a hagyományos napi három étkezés elegendő. De persze minden a fizikai tevékenységen múlik,
amit ön végez. Ha vidéken él és naponta a
kertben dolgozik, fontos a kalóriadús reggeli. Amennyiben irodai munkát végez, né-

Egy méregtelenítő- vagy tisztító-kúrának sosem szabad három napnál tovább
tartania – mondja a doktor. Ezek a diéták
gyümölcsökre, zöldségekre, folyadékokra
és gabonafélékre kell, hogy alapozzanak.
A diéta alatt tilos a só és a telített zsírok fogyasztása.
Reggeli: egy csésze felaprított gyümölcs
és egy csésze felaprított (egy fajta) zöldség.
Válasszuk, azt, ami az évszaknak megfelelően rendelkezésre áll, illetve amit szeretünk.
Fél óra múlva jöhet egy csésze zöld tea.
Ebéd: előételként rágcsáljunk el egy
gyümölcsöt. Ezután fogyasszunk egy zöldségsalátát, melyet 1 evőkanál olajjal és citromlével ízesíthetünk. Utána pedig jöhet 60
gramm rizs, zöldségszósszal.
Vacsora: párolt zöldségek, 60 gramm rizs.
Le kell mondani a nassolásról és mindenről, és hozzászokni ahhoz, hogy az éhségérzetet nem kell rágcsálnivalókkal elnyomni.
Ilyenkor teázni kell, vagy meginni egy pohár
citromos vizet.

Helyit vagy ne helyit
tegyünk az asztalra?

„Változatosan, színesen kell táplálkozni,
és a minimálisra csökkenteni az édességek
és szénhidrátok fogyasztását. De ne tegyék
kínná se az étkezést! Élvezzenek ki minden
falatot.
A feleségem és én például nagyon szeretünk lazítani. Ez nagyon fontos a szervezet
számára. Hetente egyszer pedig bármit meg-
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Dr. Chenot és a Palace Merano sikerének titka a 40 éves tapasztalat a
nyugati és a keleti orvoslás keveréke, a holisztikus megközelítés. Nem
csupán az egészséges testre, hanem
a tiszta elmére és a mentális hozzáállás fontosságára is figyelnek.
Nem csoda, hogy a világ minden tájáról érkeznek ide páciensek. Számos királyi család, művészek, divatszakemberek járnak feltöltődni
Meranoba.
Dr. Chenot módszere megismerhető, hisz több könyvet is írt, amiből
az egészséges életmód alapelvei tökéletesen elsajátíthatók, és így akár
házilagos kivitelezéssel is könnyedén betarthatók.
engedhetünk magunknak. Én például nem
tudok élni a vörösbor nélkül” – magyarázza
az orvos.
Dr. Chenot a rendszeres sportot is kötelezően előírja a hozzá fordulóknak. Futás
helyett a gyors gyaloglást ajánlja, mert –
mint mondja – az emberek többsége nem
tudja, hogyan kell helyesen lélegezni futás
közben. Ajánlja még a légzőgyakorlatokkal
kombinált meditációt is, naponta legalább
10 percig.

Fűben-fűban
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Fűben-fában
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Immunrendszerünk legfőbb támogatói
Immunrendszerünk véd meg bennünket a külső támadásokkal szemben, felismeri, ki a ,,barátunk” és ki nem.
Nyirokszerveink összehangolt működésükkel szünet
nélkül biztosítják testünk védelmét. Ha ellenséggel találkozik, azonnal reagál és gyulladással válaszol.
A stressz, az egészségtelen táplálkozás, káros környezeti hatások, dohányzás erősen gyengíti védekező rendszerünket, amit az őszi-téli időjárás még tovább ront.
Jó tudni mivel tudjuk természetes módon támogatni
immunrendszerünket, hogy elkerüljük a nagyobb bajt.
Nyiroksejtjeink folyamatosan őrjáratoznak, így azonnal felismerik a betolakodókat
és vagy azonnal bekebelezik a kórokozókat
vagy ellenanyag termelés indul ellenük. A
csata után jön a nagytakarítás, helyreállítás.
Ezek a folyamatok normálisan működő immunrendszer esetén gyorsan, pontosan zajlanak, majd helyreáll a rend. Ezt a gyulladásnak
nevezett reakciót hormonszerű molekulák, a
citokinek szabályozzák, amelyek a fehérvérsejtekből, érbelhártya sejtjeiből szabadulnak
fel és a sejtmembránból enzimek hatására
keletkeznek.
Ezt a védekezési mechanizmust gyengítjük meg a helytelen életmódunkkal, rossz
táplálkozással. A krónikus légúti betegek, a
szívbetegek, a kisgyermekek és idősek fogékonyabbak a fertőzésekkel szemben és
jobban megviseli őket egy fertőzés, mint egy
egészséges egyént, ezért náluk sokkal jobban
kell ügyelni a megelőzésre.

Milyen fegyvereket
tudunk bevetni a megelőzésben?
Zöldségfélék
Együnk rostokban gazdag gyökér- és leveles zöldségeket, így karban tarthatjuk egészséges emésztésünket. A rizs, a pektin és az
inulin kitűnő táptalaj a beleinkben velünk élő
mikroorganizmusoknak. Ez a mikrobiomnak
nevezett közösség a kulcsa a jól működő immunrendszerünknek.
A brokkoliban található szulforafan erőteljes antioxidáns, támogatja az immunsejtek működését. Segít a dohányzás káros
hatásainak csökkentésében. A káposzta,
savanyúkáposzta rendszeres fogyasztása
gazdag C-vitamin és ásványianyag tartalma
miatt, a gyomor-bélrendszer erősítése és a

bélflóra támogatása miatt is nagyon értékes.
Igyák a levét minden étkezés előtt!
A hagyma, fokhagyma fokozza a tüdőben az immunsejtek működését, antivirális,
antibakteriális hatásuk is ismert, a fokhagyma gyulladáscsökkentő hatása az allicinek
köszönhető. A vöröshagyma héjából ízletes
tea készíthető. Tudta, hogy a piros paprika
több C vitamint tartalmaz, mint számos gyümölcs?
Gyümölcsök
Édes gyümölcsök helyett fogyasszunk inkább áfonyát, csipkebogyót, homoktövist
és a citromot, piros grapefruitot. Magas a
C-vitamin és flavonoid tartalmuk, segítenek
a fertőzések megelőzésében és a lábadozási
időszaban.
Fűszernövények:
A gyömbér gyulladáscsökkentő, csillapítja a lázat, a köhögést. Izzasztó hatása miatt előnyös a légúti hurutos időszakban. Az
oregánóban lévő timol, karvakrol illóolajok
gátolják a baktériumok, gombák szaporodását. Hatásosnak bizonyult a herpeszvírusok
ellen is.
A kurkumában található kurkumin vegyület gyulladáscsökkentő, baktérium, gomba, vírus ellenes hatása ismert. Serkenti a
nyiroksejtek (T limfociták) képződését és az
antitestek termelődését.
A méz minden cseppje kincs. Fogyasszunk
minden nap 1-1 kávéskanállal
A gyógygombák közül a pecsétviaszgomba , a hernyógomba sokoldalúan támogatják az immunrendszerünket
Vitaminok: a C- és a D-vitaminra kell a
legnagyobb hangsúlyt fektetni. Napi szintű
bevitelükkel hatásosan védekezhetünk a ví-
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rusfertőzések ellen! Ásványi anyagok közül
a magnézium, a vas, a cink, a szelén, a réz, a
mangán bevitele a fontos.
A humin/fulvosavak nyomelemek forrása, segítik az ásványok felszívódását, az
immunrendszer működését, gyulladáscsökkentők . Hazánkban terül el a világ egyik legjobb minőségű humin/ fulvosav lelőhelye.
Ismerje meg a molekuláris hidrogént,
mely támogatja az immunrendszer működését. Gyulladáscsökkentő hatása
pedig a citokin-vihar lecsendesítésében
rejlik.
Összeállította: Dr. József Erika

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

www.healthandyouth.hu
Kuponkód:GREEN2020
10%-os kedvezmény

Ayurvéda

Vata Dosha kibillenése
- bélflóránk állapota és az idegrendszer összefüggései
Egyre divatosabbá válik a gyógyászatban a belek működésére fókuszálni, a belekben élő mikroflóra állományra figyelni. Esetenként probiotikumokat ajánlani egyes betegségtípusok terápiájában. Számtalan laboratóriumi kísérlet született az elmúlt években,
azonban tudjuk-e hogy mindezek alapjául a több, mint 5000 éves
Ayurvédikus tudomány áll?
A vastagbélben tömérdek apró baktérium él velünk szimbiotikus kapcsolatban
és segítik egészségünk védelmét nap mint
nap. A flóra összetétele nagymértékben
hozzájárul az immunrendszerünk helyes
fejlődéséhez. Károsító behatások miatt,
és időskorra számuk nagymértékben
lecsökkenhet, ami a káros baktériumok
elszaporodásának kedvez, illetve gátolja a
bélflóra egyes funkcióit is.

Ha bélflóránk minősége nem megfelelő,
a hatóanyagok felszívódása elégtelen. Így
rendellenes emésztés, gyulladásos elváltozások, majd betegségek tárháza alakulhat
ki a szervezetben.
Hogyan segíti az Ayurvéda a Vata
Dosha egyensúlyát, azaz a belek
egészségét, az idegrendszer állapotát?
• Elsősorban kerülni kell a leginkább
károsító tényezőket: száraz, hideg ételek,
koplalás, túl sok nyers étel, túlzott stressz,
szeles időben sokat kint tartózkodás, vékony ruha hideg esetén, sok keserű, fanyar
és csípős ízű étel, alváshiány.
• Másodsorban érdemes alkalmazni
a pancha karma eljárásokban használt
hashajtás és beöntés terápiákat, mint a
vastagbél megtisztításának legfontosabb

elemeit, melyeket jól képzett
terapeuta segítségével szabad
végezni.
• Ezenkívül érdemes időnként, kúraszerűen béltisztító növényi hatóanyagokat
használni, mint pl. a Guggul,
Triphala,
Nature
Care,
Kurkuma.
• A mentális funkciót támogató gyógynövényeket, mint az
Ashwaganda, Gotu Kola, komplex készítményt, mint a Stress Guard.
• Élőflórát tartalmazó élelmiszereket fogyasztani.
• Antibiotikumok alkalmazásakor már
a gyógyszerek szedése előtt, alatt, után
érdemes
lenne
prebiotikus hatású
készítményt
fogyasztani, mint a
Nature Care.
(Tápláló rost őrlemény, ami végighalad a tápcsatornán
felszívódás nélkül,
viszont a bélbaktériumoknak tápanyagként szolgál. Emellett
a
prebiotikumok
olyan környezetet
is teremtenek a
belekben a baktériumoknak, ahol
jobban
képesek
megtapadni, szaporodni és anyagcseréjük is megfelelően tud működni,
ezáltal
megannyi
hasznos
anyagot
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képesek termelni számunkra! Ilyen hatékony
prebiotikum például az inulin, a Nature Care
alapvető alkotórésze.)
Jó egészséget kívánok!
Csizmadia Ágnes
(Ayu. phil. tud. Dr. szakértő)
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász
Oktató és Egészségnevelő Kp.
Szakképzések, tanfolyamok,
Tanácsadás Ayurvédikus szemlélettel
www.aryan.hu
www.termeszetgyogyaszkepzes.hu
0630/383-2023

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

Fűben-fában

A kender lehet bolygónk megmentője
Sokat javult a kender megítélése az
elmúlt években, egyre többen ismerik
el jótékony hatását, de még mindig
sok az előítélet és a téves információ. Minden hónapban igyekszünk az
olvasóknak egy kis plusz információval szolgálni erről a növényről, mely
nélkülözhetetlen segítője és tápláléka volt az emberiségnek egészen az
utóbbi pár évtizedig. Ebben a számban Farkas Attilával, a Kendertér
megálmodójával beszélgetünk, aki
nap mint nap rengeteget tesz azért,
hogy visszaállítsa a kannabisz megtépázott renoméját.
- Hazánkban van egy általános használatú kifejezés, melyet mindenre ráhúznak: drog. Ebbe a kategóriába sorolható
minden, így a kannabisz, avagy kender is.
Beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy segíts helyére illeszteni ezt a növényt.
- A drog szó tág fogalom. Az utolsó, ami
az ember eszébe kellene, hogy jusson róla
a kábítószer. A drog olyan anyag, ami az élő
szervezetek működését befolyásolja, kivéve
a tápanyagokat. Ide tartoznak a mindennap
használt gyógynövényeink hatóanyagai is.
A kávéban a drog a koffein. A kábítószer kifejezés pedig teljes mértékben félreérthető,
mivel az ember egyből a kábulatra asszociál.
Minden tudatmódosító szernek megvan a
sajátos hatása és többségük nem okoz kábulatot. Régen például minden pszichés betegségre rámondták, hogy megszállta az ördög.
Ma ilyen a fejetlenség a tudatmódosító szerek területén. A kannabisz, magyarosan kender, rendelkezik tudatmódosító hatással, de
ezzel rendelkezik a ma legális alkohol, kávé
és nikotin is, mégsem tekintünk az ezeket a
szereket fogyasztó emberekre, mint valami
földönkívüliekre.
- Van különbség kannabisz és kannabisz
között?
- A kender, mint minden más növény, lehet
vad vagy nemesített, hatóanyagtartalmát és
felhasználását tekintve pedig lehet ipari, illetve gyógyászati. Az ipari kender alacsony
hatóanyagtartalmú, és lehet rostjáért, illetve
magjáért vagy mindkettőért termeszteni. A
magas hatóanyagtartalmú kendereket használják orvoslásban, illetve rekreációs céllal.
Az emberek többsége a nagy CBD boom

miatt hajlamos azt gondolni, hogy az orvosi kannabisz nem tartalmaz THC-t, ami az a
vegyülete a kendernek, ami a tudatmódosító hatásért felel, de ez nem igaz, vagy csak
részben. Vannak magas CBD-re és vannak
magas THC-re nemesített fajták, és mindkettőt használja az orvoslás. Mindkét vegyület
más területen tud hatásos lenni, és sokszor
ez a két vegyület a több száz, a kenderben
még megtalálható vegyülettel közösen fejti
ki a legjobb hatást. Ezt hívja a szakirodalom
társashatásnak (entourage effect).
- Milyen területeken alkalmazhatóak a
készítmények és kiknek ajánljátok?
- A kender nagyon hatásos többek közt fájdalom, illetve a gyulladás csökkentése területén, hatékony étvágyfokozó. Kevesen tudják,
de minden ember belső endokannabinoid
rendszerrel rendelkezik. Ez felel a belső
egyensúlyért, amit homeosztázisnak nevezünk. Ha ez a belső egyensúly felborul, akkor
betegségek lépnek felszínre. Egyes kutatók
úgy vélik, hogy a modern betegségek többsége akár annak a következménye is lehet,
hogy a kender időtlen idők óta volt az emberiség táplálkozásának szerves része, de
körülbelül 60 évvel ezelőtt fogták és egy tollvonással elvették tőlünk, majd démonizálás
segítségével megutáltatták velünk. A
kenderben található kannabinoidok saját
endokannabinoid rendszerünkre hatnak és
így segítenek visszaállítani a felborult egyensúlyt, jobb esetben segítenek ezt az egyensúlyt fenntartani, hogy a stressz, a helytelen
táplálkozás stb. miatt ne boruljon fel.
Sok ember számára hihetetlennek tűnhet, hogy egy növény hogyan képes en�nyiféle betegségre megoldást nyújtani. Az
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endokannabinoid rendszerünkben keresendő a válasz, ami szinte mindenhol jelen van a
szervezetünkben és mindenre kihat.
- Mivel foglalkoztok még?
- Alapjában véve a Kendertér nem kizárólag az orvosi alkalmazás mellett érvel és
harcol, hanem az ipari felhasználást szintúgy
támogatjuk. Nem fordítunk hátat az élvezeti
felhasználás előtt sem, hiszen teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy valakinek, aki
megiszik egy sört vagy elszív egy füves cigit, börtönbe kelljen kerülnie. Jelenleg több
olyan szervezettel, illetve céggel is együttműködünk, akik osztják e véleményünket.
Tervben vannak különböző események különböző tematikákkal. Szeretnénk a kender
hírét javítani, hiszen egykoron Magyarország
is kendernagyhatalom volt. Szeretnénk azokat a szervezeteket, akik már régóta ezen
dolgoznak ilyen-olyan formában összefogni,
hiszen egységben az erő, ami sajnos itthon
az egyik legnehezebb célnak tűnik egyelőre. Ugyanakkor számunkra nagyon fontos
a környezetünk, ez is az egyik oka annak,
hogy a kender a mi kedvencünk, hiszen a
kender hihetetlen idő alatt tud hihetetlen
méreteket ölteni, hihetetlen mennyiségű
nehézfémet kivonni a talajból és széndioxidot a levegőből.
A kender lehet az éghajlatunk és környezetünk megmentésének is az egyik fontos
kulcsa.
Elérhetőségek és további információ:
cbdmag.kenderter.hu
+36 (30) 553 4223
info@kenderter.eu

Fűben-fában

Gránátalma: a legfinomabb egészségvédő
A gránátalma, melyet Aphrodité
gyümölcsének is neveznek rubinvörös színével, különleges, fanyar ízével és az egészségre gyakorolt megszámlálhatatlan pozitív hatásával
nem véletlenül hagyta ott nyomát
több vallás szent irataiban is.
Sokak számára ismeretes, hogy Aphrodité gyümölcse a szerelem, a termékenység és a bőség jelképe, azonban a kínaiak
szerint is hozzájárul a hosszú élethez és a
termékenységhez, míg az egyiptomiaknál
az örök élet szimbólumaként tartották számon. Említi azonban a Biblia és a Korán is,
de használják az ayurvédikus gyógyászatban szintúgy. Talán nincs még egy ennyire
sokakat foglalkoztató gyümölcs a világon,
mint a gránátalma.
Az eredendően Ázsia különböző régióiban őshonos gyümölcs ma már Európában
is elterjedt, a jó hír pedig, hogy hazánkban
is megél, sőt, a számára kedvező feltételek
mellett meg is terem.
Számtalan okunk van rajongani érte, ami
miatt azonban most előtérbe került, az az
egészségre gyakorolt hatása. Hiszen a koronavírus, ha csak egyet tanított nekünk,
akkor az az, hogy az egészségünk a legnagyobb érték, melyet sokkal könnyebb
megtartani, mint visszaállítani.
A gránátalmáról pedig egyre több tudományos kutatás lát napvilágot, amely amellett érvel, hogy igazán jót akkor teszünk
magunknak, ha a mindennapjainkban helyet kap fogyasztása.

Nézzük a tényeket!

A rubinvörös gyümölcs tele van antioxidánsokkal, C-vitaminnal, gazdag kalciumban és káliumban, emellett flavonoid
tartalma is jelentős. Vigyáz a szív épségére, rugalmassá teszi az erek falát, ami
az egészséges vérnyomás alapfeltétele. A
daganatos megbetegedések megelőzésére és szervezetünk erősítésére is gyakran
ajánlják. Magas rosttartalma miatt az
emésztőrendszerünk barátja, ahogyan fiatalságunk megőrzésében is nagy szerepet
vállal, megköti a szabadgyököket. Természetes és nagyon erős gyulladáscsökkentő, szuperélelmiszer. Magas vastartal-

mának köszönhetően sikeresen harcol a
vashiány ellen.
Arról nem beszélve, hogy aki akár csak
egyszer is kóstolta, biztosan nem tud többé ellenállni a rubinvörös nedűnek.
Tápanyagtartalma, íze és zamata – ahogyan a többi gyümölcsé – nagyban függ a
talaj minőségétől, a megfelelő napfény- és
vízellátottságtól, melyek nemcsak ízében
és színében köszönnek vissza. Beltartalmi
értékeit is döntően befolyásolják, és ahogyan az már lenni szokott, őshazájában a
legjobb minőségű a gyümölcs. Nem véletlenül készülnek ezért a legértékesebb
gránátalma-termékek Azerbajdzsánban, melyeket a helyben szüretelt gyümölcsökből egy speciális eljárással - membránpréseléssel - azonnal feldolgoznak és
csomagolnak, hogy a lehető legtöbbet
megőrizzenek értékes zamatukból, vitamintartalmukból.
Az így készült gránátalmalé, melynek
rendszeres - már napi egy pohárkával történő - fogyasztásakor érezheti a pozitív
élettani hatásokat.
A Grante gránátalma levek élvezeti
értékét nem kell bemutatni azoknak, akik
már kóstolták. Szűrt és szűretlen változatban, de különféle egyéb gyümölcsökkel
– szőlő, meggy, alma – keverve más-más
jótékony hatást élvezhetünk. Kúraszerű
fogyasztásuk is javasolt, de magas élvezeti
értékük és jótékony élettani hatásaik miatt
folyamatos fogyasztásuknak is csak pozitív
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mellékhatásai vannak. Főként azért, mert
semmilyen adalékanyagot nem tartalmaznak, színtiszta gyümölcsből készül
minden egyes üveggel, nem sűrítményből.
Aki szerint minden, ami finom, egyben
bűnös élvezet is, az még nem találkozott
a Grante gránátalma termékeivel. Ízük felejthetetlen, hatásuk pedig az erős immunrendszer, vitalitás és ellenálló képesség,
melyre most különösen nagy szüksége van
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A színtiszta forrásból származó, adalékanyagoktól mentes Grante gránátalma
levek minden korosztály számára különösen ajánlottak természetes táplálék kiegészítőkként, hiszen kettős hatásuk most
különösen értékes lehet. Az immunrendszert védő és a gyulladásokat csökkentő
tulajdonságuk mellett számtalan pozitív
mellékhatással rendelkeznek, amellyel gondoskodhat a saját és családja egészségéről.

Grante a folyékony gyümölcs!
Termékeink elérhetőek a www.grantehungary.hu webshopban, illetve várjuk
forgalmazók, viszonteladók jelentkezését
is a +36 70/433-1392 telefonszámon.
Ha kíváncsi vagy újdonságainkra, érdekességeinkre, kövess minket Facebookon:
www.facebook.com/GranteHungary
vagy Instagramon
www.instagram.com/grantehungary

Mert „az Élet él és élni akar”!

Bicsérdy Béla
és a bicsérdyzmus
„Csak az nem árt,
amit nem eszünk meg!”
Bicsérdy Béla

Aki olvasta a Forgácsokban a Bicsérdy Béla életéről szóló írást, az tisztában
van azzal, hogy bár nem rendelkezett egyetemi végzettséggel, de autodidakta módon párját ritkító, óriási tudásra tett szert.
Azt sem vitathatjuk, hogy nemcsak a
tanulásra fordított időt, hiszen önmagán
kísérletek százait hajtotta végre, célul
tűzve ki a helyes táplálkozás megismerésének módját. Időnként olyan mértékű
táplálékmegvonást vagy izzasztó kúrákat
próbált ki, melyek már önmagukban is
életveszélyesnek tűntek. Olyan kísérletekről is tudunk - amibe majdnem bele is
halt -, amelyben a nyersen elfogyasztott
légyölő galóca emberre gyakorolt hatását
tanulmányozta.
A tanulás és kísérletezés mellett még
testedzésre is maradt ideje. Izmait oly
módon fejlesztette, hogy a múlt század
elején a súly-atlétikában és a víz alatti
búvárkodásban elért rekordjai alapján a
német és az angol sportlapok a világ legerősebb négy embere közé sorolták.
Az egyik nagy rekordja szerint, 50 évesen,
fekve 188 kilogrammot tudott kinyomni!
Kezdetben csak vegetáriánus volt, de a
későbbiek során teljes nyers kosztra tért
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át, sokan e miatt a nyers koszt királyának
nevezik! Azonban ez egy elhamarkodott
és téves ítélet. Számára a cél és az iránymutató vezérfonal nem a nyers koszt volt,
hanem a teljes mértékben természetes
életmód fogásainak megtalálása és harmonikus alkalmazása. Ebbe az étkezésen
kívül beletatozott a rendszeres testmozgás, a légzőgyakorlatok, az időszakos
böjt, a tanulás minimálisan napi 3 óra
időtartamban és a hit gyakorlása is! Nem
könnyű összefoglalni a mai ember számára munkásságának sokrétűségét, hiszen
autodidaktikusan megszerzett tudásából egyenesen következik, hogy a természettudományos ismereteket a maga
elképzelése szerint ötvözte. Ezért néha
olyan meglepő dolgok kerülnek egymás
mellé, hogy az ember csak csóválja a fejét.
Mindezek ellenére tanítása természettudományos, kerek és egész. Ezért eszmerendszere nemcsak magyarországi, de
világviszonylatban is egyedülálló.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Vezérgondolata könnyen követhető: az
ember azzal, hogy megtanulta a sütés és
főzés technológiáját, elkezdte fogyasztani a leölt állatok húsát, megsértette a
legmagasabb rendű törvényt, a „Ne ölj”-t.
A teremtés visszacsatolásai miatt ennek
következménye a paradicsomi állapotok
megszűnése, az emberiség káoszba fordulása és bukása lett. A káoszban pedig
elvesztette természetes ösztöneit, finom
érzékelését - amivel a ma élő állatok nagy
része még mindig rendelkezik -, és így ha
bajba kerül, nem képes meggyógyítani
magát.
Az állatok finom érzékelésének igazolására többször hivatkozik a Martinique sziget 1902-es katasztrófájára. Ennek lényege, hogy a tűzhányó morgására az állatok
elhagyták a szigetet, de a hatóságok megnyugtatták a lakosságot, és ők a szigeten
maradtak. A másnap kitört mérges gázok
hatására pedig az ott maradt emberek
mind meghaltak.
A káosz további következménye, hogy
harag, irigység (ami a ragadozás előjele),
gyűlölet, félelem és hatalomvágy uralja az emberek életét. Ezek miatt pedig
megjelenik a tudatlanság, mindezek ös�szessége pedig a háborúban mutatkozik
meg! A baj az, hogy nincs Mester, aki a
kiutat megtudná mutatni. Eddig a Földön
két nagymester volt, Zoroaszter és Jézus.
Mindebből következik, hit nélkül nincs
kiút! Munkásságában ezért nagy szerepe
volt Zoroaszter Zend-Avesztájának, és a
Bibliának.

Igaz, hogy egy idő után Bicsérdyt is
Mesternek szólították tanítványai, de előadásaiban ezt általában másképpen értelmezte. Egy olyan magas tudati szintnek
tekintette, amit a tanítványoknak az állandó tökéletesítés során el kell érniük ahhoz,
hogy ezt követően a perspektivikusan
magasabb fokra is lehessen lépni. Ahhoz,
hogy ez lehetővé váljon, a tanítványnak a

vérét kell tisztítania. Úgy gondolta, hogy
a vér a lélekkel egyenértékű. Ebből következik, hogy tiszta gondolat, tiszta élet
csak tiszta vérből fakadhat!
Ezért azt állította - és ez a kialakított
bicsérdyzmusnak a táplálkozásra vonatkozó lényege -, hogy minden táplálék (a
növényi is) rombolja az emberi testet, ha
fogyasztása előtt hőnek volt kitéve. Így az
embernek a természetben megtalálható
táplálékokat kellene fogyasztania, melynek legideálisabb formája a mértékletes
gyümölcsfogyasztás lenne! A fentieken
túlmenően még számtalan követelményt
állít a tanítványai elé a nyelvtanulástól a
szexuális életre vonatkozó szabályokig.
A húsevést nagyon károsnak tartotta, és
erre több elrettentő példát is felhozott.
Ennek egyik egzotikus története az, hogy
az Indiába szállított angol fegyencektől az
indiaiak erőszakot elutasító hatóságai úgy
szabadultak meg, hogy csak húst adtak a
fegyenceknek és azok egyike sem élte túl
a 30 napot.
Munkásságának nagyon sok bírálója,
irigye és keresztbe tevője is volt. Nem foglalkozunk ezekkel, mert csak félreviszik a
gondolatot, amely Bicsérdyt irányította.
Sokkal izgalmasabb azonban az, hogy a
ma embere miért nem ismeri Bicsérdy
Béla nevét, és a Bicsérdyzmust? Holott a
20. századi magyar társadalomtörténet

„Az ember azzal, hogy megtanulta a sütés és főzés technológiáját,
elkezdte fogyasztani a leölt állatok húsát, megsértette a
legmagasabb rendű törvényt, a „Ne ölj”-t.
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A káosz további következménye, hogy harag, irigység (ami a
ragadozás előjele), gyűlölet, félelem és hatalomvágy uralja az
emberek életét.
egyik legkülönlegesebb, felejthetetlen
alakja! Irodalmi megjelenése szinte hihetetlenül nagy, még életében több mint
2500 újságcikk jelent meg róla különböző nyelveken. Kiváló, szuggesztív előadó
volt. Néha szinte tömeghisztéria alakult
ki előadásain, ahol több száz, néha több
ezer hallgató előtt beszélt! A módszerét
alkalmazva, a gyógyult betegek száma
szinte felbecsülhetetlen. Az utóbbi időben azonban több törekvés is arra utal,
hogy kicsit visszahozza ezt a múltszázadi
különös magyart a mai jelenbe.
Sikerének alapjául négy pillért határozhatunk meg, melyek külön-külön
és együttesen is hozzájárultak az óriási
népszerűségének kialakulásához, mind a
személye, mind a hirdetett tanok vonatkozásában.
Ezek: Bicsérdy karizmatikus személye, a
meggyógyult betegek, tanítványok sokasága, a párját ritkító mennyiségű publikáció a sajtóban, és az általános fogadókészség, amely a társadalom szinte minden
rétegében megnyilvánult.
Nevének és tanainak hanyatlása már
életében megkezdődött, amihez ő azzal
járult hozzá, hogy nyilvános előadásait
beszüntette és könyveit is csak tőle lehetett megrendelni. Ezt tetézte azzal, hogy
csak azoknak adta el könyveit, akikről
úgy gondolta, hogy megértették tanait.

Bár volt olyan terület, ahol Edmond Bordeaux Székely nézeteivel azonosat vallott,
mégis amikor találkoztak, az a véleménye
alakult ki, hogy Székely nem értette meg!
A bicsérdyzmus hanyatlásnak a második
világháborút követő 40 év adta meg a
kegyelemdöfést azzal, hogy a könyveket
elégették, bezúzták, tanítványait olykor
még üldözték is. Csak a 21. század emberei kezdik újra felfedezni.
Nézzünk Bicsérdy nézeteiből néhány
sarkalatos, és félreérthetetlenül megfogalmazott pontot:
„Lényeg: Az igazságok egyúttal természettörvények is – axiómák, következőleg
vita tárgyát nem képezhetik. Ugyanazok
ma is, mint voltak örökké.”

állásfoglalása félreérthetetlen, mert a
következőket mondja: „Ezen munkám határain belül étrendeket nem közölhetek,
lapjait ilyen marhasággal nem fertőzhetem meg. Ki alapos tanulása és megértése
révén ezen könyv egész tartalmán át gondolkozni tanul meg, tudni fogja, hogy mi
árt, vagy mi válik javára az embernek, és
ételeit szervezete állapotának, erejének és
feldolgozási képességének megfelelően
önmaga állapíthatja meg.”
A fentiek kiegészítésére álljon itt egy
gyógyulástörténet nagyvonalú ismertetése. Sz. Pál gödöllői lakos 16 éves korában az iskolában epilepsziás rohamot
kapott, ezért kórházba kellett szállítani.
Betegségét nagyon szégyellte, és ezért
kézilabdázni kezdett, ami sokat segített,
de ettől a betegsége nem múlt el és közben súlya is 120 kilogrammra emelkedett.
Kezébe került Bicsérdy „A halál legyőzése”
c. könyve, ezt tanulmányozta, és azonnal
abbahagyta a húsevést. Rövidesen 46 kilogrammot fogyott, betegsége nagymértékben javult, és felesége is – akivel együtt
váltott életmódot - meggyógyult. Sz. Pál
állítása szerint nem csak a táplálkozás terén, de szellemi dolgokat illetően is sokat
tanult.
Megváltozott életfelfogását így foglalta
össze: „Minden mindennel összefügg, véletlenek nincsenek. Fontos a fegyelem, a kitartás és a türelem folyamatos gyakorlása. Hazugságokkal nem lehet az életben előrébb
lépni, csak a szeretet és az Istenbe vetett hit
old meg mindent. Hálát ad a sorsnak betegségéért, mert e nélkül nem biztos, hogy rátalált volna a helyes útra.”
Kedves Olvasó! Remélem felkeltettem
érdeklődésedet e fantasztikus tudású ember jobb, mélyebb megismerésére. Keresd
műveit, tanulmányozd azokat, és alkalmazd saját belátásod szerint.
Barátsággal,
Erdei István

„Hiába való beszédek a közölt törvények
és magyarázatok valódiságát meg nem változtathatják.”
„A Zoroaszteri és krisztusi bölcsességkönyvek szerint: Boldog csak az lehet, ki
cselekszi a törvényt.”
Bicsérdy életművének, tanításainak, az
élettörvényeknek bemutatására egy ilyen
rövid írás teljesen alkalmatlan. A gyakorlati alkalmazásokról pedig nem is beszélhetünk. Hiszen erről Bicsérdy véleménye,
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Források:

Áprily Zoltán: Bicsérdy Béla és a
bicsérdyzmus, ELTE szakdolgozat
Bicsérdy Béla: A halál legyőzése.
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Nem mindegy, hogy kovászos vagy
adalékos kenyér? Nem!
Az adalékos kenyér kelési ideje 2030 perc, a búzalisztből készült kovászos kenyéré 8-10 óra, a rozsliszttel kevert búzalisztesé akár 15 óra is
lehet.

Eleink tisztelték és nagy becsben tartották a kenyeret. Életnek, Isten áldásának nevezték, a legfontosabb népi eledel
volt. Szinte minden étel mellé fogyasztották. Manapság azt halljuk, hogy a kenyér
egészségtelen, minél kevesebbet eszünk
belőle, annál jobb. De ha már esszük,
nem mindegy, milyent: teljes kiőrlésűt
vagy fehéret, kovászost vagy adalékost,
rozsost vagy korpást.
Egy emberöltő kellett ahhoz, hogy
megtapasztaljuk, hogy sok a gond
az adalékos kenyérrel. Nagyon sok a
gluténérzékeny ember. Sokféle, eddig
nem tapasztalt gasztroenterális és autoimmun-probléma jelent meg az elmúlt
30 évben.

Mi alapján döntsünk?

szellőztetik a tésztát, hogy a fermentáló mikrobák tevékenységéhez az oxigén
nagy felületen biztosított legyen. A kovászos technológia lényegesen rosszabb
élőmunka-felhasználású. A kemence kihasználtságát is hatékonyabban lehet

Az 1990 es évek elején jelentek meg
Magyarországon az úgynevezett adalékos technológiával készült kenyérfélék
és péksütemények. Az új vállalkozások
alakulásával sok kis pékség kezdte meg
az adalékos kenyér gyártását. A régi kovászos technológiával dolgozó állami és
szövetkezeti pékségek nem élték túl a
rendszerváltozást, túl drágán termeltek.
Az egyértelmű, hogy az adalékos kenyér
olcsóbb volt, és a gyártó számára nagyobb profitot biztosított.
Az adalékos kenyér kelési ideje 20-30
perc, nem igényel hosszú idejű dagasztást. A búzalisztből készült kovászos
kenyér kelési ideje pedig 8-10 óra, a
rozsliszttel kevert búzaliszt kelesztési
időigénye akár 15 óra is lehet. A 8-15 órás
gyártási folyamatban a dagasztógépek
nagy
villamosenergia-felhasználással
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szervezni az adalékos kenyér gyártásánál. Az adalékos kenyér előállításánál
alacsonyabb a kemence fűtésienergiafelhasználása, a gyártó nagyobb profitot
tudott realizálni, és így az árversenyben is
nagyobb eséllyel indul.

Életmód
A profit felülírja
a kenyér gyártási folyamatát
Az adalékos kenyér könnyebb, lágyabb,
selymesebb, az ízfokozó adalékoktól ráadásul finom is. A kissé savanykás ízű kovászos kenyér másképpen finom.
Tisztelet azoknak a pékeknek, akik felismerve a szakmájuk által okozott egészségügyi problémákat visszatérnek a helyes útra. Ez az út a régi, több ezer éves út,
a fermentációs technológiával előállított
kovászos kenyér. Meg kellene szeretni
újra a kovászos kenyeret. A fogyasztóknak
meg kell érteni, hogy nem a legolcsóbb
kenyér a legjobb és a legegészségesebb.
A tisztességes pékek munkáját meg kell
becsülni, meg kell fizetni, hiszen az egészségünk részben az Ő munkájuktól függ!

Köhögés elleni házi szirup mézzel és kakukkfűvel
A kakukkfű nagyszerű tüdőfertőtlenítő, ezért megfázás,
influenza, torokfájás, szamárköhögés, hörghurut, asztma, köhögés és gégegyulladás kezelésére is használható.
Görcsoldó tulajdonságának köszönhetően hörgőgyulladás (bronchitisz) kezelésére is alkalmas. Gombaölő tulajdonságokkal is rendelkezik, és elpusztítja a tüdőfertőzést
okozó gombás kórokozókat. Antibakteriális és antivirális
tulajdonságokkal rendelkezik.
A kakukkfüvet a fizikai és pszichológiai gyengeség orvoslására is
használják. Hasznos a betegség, depresszió vagy krónikus fáradtság utáni erőnléti állapot javítására, valamint álmatlanság esetén
is használható. Serkenti a vérkeringést, elősegíti a koncentrációt.
Kakukkfüves szirupot a gyógyszertárban is árulnak, de ha házilag készítjük, jóval olcsóbban sokkal nagyobb mennyiség áll majd
rendelkezésre.

Hozzávalók:
• 2 csésze víz (ha van, forrásvíz)
• 3 evőkanál friss vagy szárított kakukkfű (legjobb a saját kertből
begyűjteni)
• 1 csésze méz (termelői)
Felforraljuk a vizet, majd levesszük a tűzről. Hozzáadjuk a kakukkfüvet, lefedjük, és állni hagyjuk 10 percig, vagy amíg kihűl.
Leszűrjük, majd hozzákeverjük a mézet. Keverjük, amíg feloldódik.
A kész szirupot tegyük egy befőttesüvegbe, zárjuk le, és a hűtőben tároljuk. Akár 2 hónapig is eláll.

Alkalmazás:

Panaszok esetén egyszerre 2-3 teáskanál szirupot kell bevenni,
és szép lassan, nyállal elkeverve lenyelni.
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Mit fogyasszunk az immunrendszerünk
megerősítésére?
Az immunrendszerünk olyan sejtek tömegéből áll, amelyek folyamatosan
védik szervezetünket a különböző külső behatásoktól, kórokozóktól, köztük a vírusoktól, baktériumoktól.
Az immunrendszer egészséges működésének fenntartása egész évben kulcsfontosságú a fertőzések és betegségek megelőzésében. Az egészséges életmód, a megfelelő
minőségű ételek fogyasztása, valamint az
elegendő alvás és a testmozgás a legfontosabb módja az immunrendszer erősítésének.
Ezen kívül a kutatások kimutatták, hogy
táplálkozásunk bizonyos vitaminokkal, ásványi anyagokkal, gyógynövényekkel és
más anyagokkal történő kiegészítése javíthatja az immunválaszt és ez által segítheti a
különböző betegségek megelőzését.

Hogy melyek ezek?
Íme a legjobbak!

1. D-vitamin: 2019-ben több mint 11
ezer embernél végzett randomizált vizsgálat során kimutatták, hogy a D-vitamin pótlás jelentősen csökkentette a légzőszervi
fertőzések kockázatát azoknál az embereknél, akiknél ez a vitamin nem állt megfelelő mennyiségben rendelkezésre. Pótlásra
az őszi-téli időszakban napi 1000–4000 NE
D3-vitamin fogyasztása javasolt.
2. Cink: Az idősebb felnőtteknek akár
30%-a is cinkhiányosnak tekinthető. Napi
75mg cink bevitele több mint 500 betegen
végzett klinikai vizsgálat alapján átlagosan
33%-al csökkentheti a megfázás időtartamát. A hosszabb távú cink fogyasztás
egészséges felnőttek számára napi 40 mgos mennyiségig teljesen biztonságos.
3. C-vitamin: Ez a vitamin a legismertebb
és legközkedveltebb immuntámogatónk.
Az eddigi kutatási eredmények alapján a
C-vitamin csökkentheti a felső légúti fertőzések időtartamát és súlyosságát, ideértve
a megfázást. Rendszeres szedése akár 50%
-kal csökkentette a magas fizikai stressz
alatt álló egyének közönséges megfázásának előfordulását, ideértve a maratoni futókat és a katonákat is. C-vitaminból a napi
bevitel életkortól és táplálkozási szokásoktól függően 250 és 1000 mg között javasolt,
maximum napi 2000 mg.

4. Gyógygombák: Egészséges önkéntesek bevonásával végzett klinikai vizsgálat
során bebizonyították, hogy a shiitake gomba fogyasztása 4 hét alatt akár megduplázhatja a természetes ölősejtek (NK-sejtek)
számát, így egyértelműen igazolttá vált a
shiitake gomba immunrendszer erősítő hatása. Emellett a ganoderma és a cordyceps
gomba immuntámogató hatása is bizonyított. A ganodermát akár tea, akár kávé formájában is tudjuk fogyasztani szervezetünk
őszi-téli megerősítésére. Ami viszont nagyon fontos tudnivaló, hogy csak bio minősített gyógygombát érdemes fogyasztani.
5. Astragalus (csüdfű): Gyógyászati
szempontból a gyökérzet tekinthető a leghasznosabbnak, melyből speciális eljárással
kivonatot készítenek. Az astragalus gyökér
kivonata javíthatja az immunrendszer működését és csökkentheti a fáradtságot.
6. Echinacea: A bíbor kasvirág számtalan pozitív hatással rendelkezik, az egyik
legnépszerűbb immuntámogató gyógynövényünk. Több klinikai vizsgálat is igazolta,

VITALDEPO TIPP:

13 immuntámogató hatóanyagot
(pl. 3000NE D-vitamin, 500mg nyújtott hatású C-vitamin, B-vitaminok,
echinacea, béta-glükán, vas, cink, szelén stb) tartalmazó HX Immunity
októberben csak 1990 Ft!

hogy a bíbor kasvirág enyhíti a felső légúti
fertőzések tüneteit és a betegek gyorsabban gyógyulnak meg.
7. Propolisz: Méhek állítják elő, lenyűgöző immunerősítő hatású és antivirális
tulajdonságokkal is rendelkezik. A propolisz
tartalmú szopogató tabletták kicsik és nagyok között is igen népszerűek, mellesleg
finomak is.
8. Szelén: Kimutatták, hogy a szelén
hiánya növeli egyes vírusos betegségek
kialakulásának kockázatát, ugyanis nélkülözhetetlen mikroelem az immunrendszer
számára.
9. Fokhagyma: Erős gyulladásgátló és vírusellenes tulajdonságokkal is rendelkezik.
A hagyományos fehér fokhagyma mellett
a kellemetlen szagoktól mentes feketét is
sokan választják.
10. B-vitaminok: a B-6 és a B-12 kiemelten fontos az egészséges immunválasz kialakításában.

Immuntámogató készítmények
széles választékát találja
a Vitaldepo Webáruházban:
vitaldepowebaruhaz.hu
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Az egészséges lelkivilág kialakítása és fenntartása testi egyensúlyhoz vezet

A változás mindig egy folyamat, hiszen ha „elmozdulok”, ha más a hozzáállásom egy adott helyzethez, személyhez,
önmagamhoz, akkor a világ válasza is más lesz rám, vagy a testemnek „önmagamra”.
Az ásványi anyagok és vitaminok nélkülözhetetlenek a szervezet számára. A „táplálás” jelentheti a testünk és a lelkünk
(egyidejű) táplálását egyaránt. Az, amivel
a testünket tápláljuk, indirekt módon hozzájárul lelkünk táplálásához is. A C-vitamin,
Magnézium, Kalcium, Cink és számos egyéb
vitamin és ásványi anyag hozzájárul testünk,
és ezáltal lelki egyensúlyunk megtartásához
is. Testi funkcióink rendszerben működnek
érzéseinkkel, s előbbi stabil működése támogatja utóbbiak kiegyensúlyozottságát.
Társteremtésben élünk, ami azt jelenti,
hogy a betegsége(inke)t is mi magunk teremtjük, annak jelenléte saját érzelem- és
gondolatvilágunk, gondolkodásunk, életvitelünk kivetülése a jelenünkre.

Felelősek vagyunk saját
állapotunkért, így saját
jobbulásunkért is!
Számos kimagasló elme, köztük Selye
János osztrák-magyar származású kanadai
vegyész, belgyógyász és endokrinológus is
megállapította, hogy a lelki tényezők változása a fizikai test szintjén is következményeket von maga után. A pszichoszomatika két
alapkérdése betegség, tünetek esetén: „Mi
az, amitől megfoszt a betegségem? S mi
az, amire rákényszerít?” A ThétaHealing®
kiegészíti ezt a gondolatmenetet a „Hogyan szolgál ez engem?” kérdéssel is.
A ThétaHealing®-et egyfajta meditációs folyamatként is le lehet leírni, amelynek
segítségével elérhetjük a tudatalattinkba
elrejtett emlékeink érzelmi lenyomatát. Fejleszti az intuitív készséget, képességet, több
szinten fejtve ki hatását, ide értve a testi, lelki, szellemi, érzelmi szinteket is, s nagyszerű
támogatást nyújt a folyamatos önfejlesztés,

átalakulás, változás útján. Rendszere sokrétű, s átalakító hatás-mechanizmusa elsődlegesen érzelem-, és hitmunkára épül. Miért is
fontos ez? Az egészséges lelkivilág kialakítása és fenntartása testi egyensúlyhoz vezet,
s testünk tükre lelki-szellemi világunknak.
A változás mindig egy folyamat. A változásba vetett hit támogatja akaratunkat. A
szándék, a kitartás, az új utak keresése, az
elszántság és maga a cselekvés mind aktív
elemét képezik a változás folyamatának. A
testem nem az, ami 20 évvel ezelőtt volt. A
gondolkodásom és érzelemvilágom is állandó mozgásban van. Önmagam támogatása sokféle lehetőséget rejt magában testi,
szellemi és lelki síkokon egyaránt.
Az étrend-kiegészítők hatalmas skálája
járul hozzá testünk igényeinek napi szintű
támogatásához, amelyek közül számos tartalmazza a fentebb említett vitamin és ásványi anyagokat különböző kombinációkban,
kiszerelésekben és árfekvésben. Mindenki
a számra legkedvezőbb terméket próbálja
megtalálni, ami - tekintettel sokféleségünkre - más és más kiszerelés formájában jelenik meg.
A NU U Nutrition Complex négy elemet
egyesítve növeli azok hatékonyságát, ezáltal a szervezet egyidejű támogatását a következők szerint:
A kalcium és a magnézium hozzájárul
az izom normál működéséhez és segítenek
a csontok és a fogak állapotának fenntartásában.
A D-vitamin, a „napsütés vitamin”, hozzájárul a kalcium hatékony felszívódásához és
a vér rendezett kalciumszintjéhez, valamint
támogatja a csontok egészséges állapotának fenntartását.
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A cink hozzájárul a csontok, a haj, a körmök és a bőr rugalmas állapotának megőrzéséhez, valamint az immunrendszer szabályos működéséhez és megvédi a sejteket az
oxidatív stressztől.

Mindig érdemes rendszerben gondolkodni, és az egész test működését, valamint
az esetleges gyógyszeres kezelés(ek) hatásait figyelembe véve táplálék kiegészítő
termékeket választunk önmagunk számára.
ThétaHealing®:
elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497
Termékrendelés:

dreletero.com
+36 30 45 27 803

Természetesen

Napvirágos kiegészítők
Te mit kezdesz a kicsire fogyott apró szappandarabkákkal? Szeretnél Te is kevesebb szemetet, és műanyagot termelni? Cikkünkben megmutatjuk, hogy a Napvirág családi Manufaktúra kiegészítőivel igazi zero waste életmódot folytathatsz, könnyedén, prémium minőségű, egyedi, praktikus kiegészítőkkel. Kíváncsi vagy hogyan? Olvass tovább!

Fenntartható életstílus

A zero waste életmód egy élhető, környezettudatos életstílus. Azt jelenti, hogy a
lehető legkevesebb szemetet termeljük, támogatjuk a helyi kis- és családi vállalkozásokat. Olyan termékeket részesítünk előnyben,
melyeket újra és újra használhatunk hosszútávon, melyek csomagolása lebomló, vagy
egészében hiányzik. Ezzel az életmóddal tudatosan törekszünk arra, hogy csökkentsük
a szemetet és vigyázzunk a környezetünkre,
ne terheljük azt a sok műanyaggal, szeméttel. Példának okáért a kozmetikumainkat
újrahasznosítható és visszaváltható üveg
tégelyekben vásároljuk meg, így máris sokat
tettünk a környezetünkért, a bolygónkért.
Ne gondoljuk azt, hogy ezek semmiségek.
Minden nappal nő azok száma, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Sok kicsi pedig
sokra megy…

Horgolt korongok,
szappantartók és egyebek

Ahol nők élnek, ott a sminkelés is mindennapos dolog. Azonban miért kellene eldobható, műanyagból készült sminklemosó
párnácskákat vennünk csupa műanyagba
csomagolva, amikor kaphatóak egyedileg
horgolt, kézműves korongok, melyeket
kimosva újra és újra tudunk használni? A
Napvirág Manufaktúra a kezdetektől fogva fontosnak tartotta a környezetvédelmet,
így mindig is arra törekedett, hogy termé-

keit lebomló, vagy még inkább újrahasznosítható csomagolásban kínálja. Az egyik
legkeresettebb termékük a kiegészítők között az egyedi, organikus pamutból készült
kézműves arctisztító korong, mely horgolt kézműves technikával készült. Formája
és mérete remekül illeszkedik a kézbe, színe
természetes festékkel színezett. Hurkolt

felületének köszönhetően a pamutszálak
könnyen felszívják a nedvességet, puha
szálai pedig kíméletesek az arcbőrhöz, nem
dörzsölik ki az érzékeny részeket. Könnyen
tisztíthatóak mosógépben, vagy kézzel
mosva, így biztosítva és garantálva a hosszú
használhatóságot.
A másik szuper terméke a Napvirág Manufaktúrának, mely elengedhetetlenül
szükséges egy környezettudatos háztartásban, a szintén organikus pamutból készített
mosdókesztyű és szappanzsák. Az előbbi
egészen a kézre illeszkedő formájú így kényelmesen használható. Szövött felületének
köszönhetően a pamutszálak könnyen felhabosítják a natúr szappanokat. Használatával egyszerre tapasztalhatjuk meg hatékony
tisztító képességét és sikerrel vehetjük fel a
harcot a narancsbőr ellen is. Hiszen a szövött
pamutszálak lágy, dörzsölő hatása felélénkíti a bőr vérkeringését is. Utóbbiak, azaz
a szappanzsákok pedig jól hasznosítják a
kicsivé fogyott szappanvégeket, darabokat,
segítségükkel minden grammját kihasznál-
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hatjuk a szappanjainknak. Akár több kisebb
szappan befogadására is alkalmasak ezek
a csinos kis zsákok. Organikus pamutszálai
természetes összetételüknek köszönhetően könnyen kiszáradnak két használat
között, elkerülve a kellemetlen szagok képződését. Mind a szappanzsákok, mind a
korongok tisztítása kézzel, illetve mosógépben is könnyen megoldható.

Visszaváltható üvegtégelyek

A Napvirág Manufaktúra natúrkozmetikumai egytől egyig a zero waste életstílus
jegyében születtek, azaz csomagolásuk
lebomló, vagy méginkább újrahasznosítható. Különös tekintettel a natúrkozmetikumokra, mint például a krémekre, samponokra, balzsamokra, testradírokra és még
folytathatnánk a sort. A lényeg, hogy a Manufaktúra visszaveszi az üvegtégelyeket,
melyeket alapos fertőtlenítést követően
újratöltenek, azaz újrafelhasználják. Így nem
termelődik felesleges szemét, mely óvja környezetünket, élhetővé teszi a bolygónkat.

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

Ajánló
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Bőrápolás

Bőrápolás a hideg hónapokban
A hideg hónapokban a bőrünkről még
jobban szükséges gondoskodnunk. Különösen a kéz és az arc van legjobban
kitéve az időjárási viszonyoknak. Ennek az eredménye a durva, repedezett
és száraz bőr. Tudjuk, hogyan kell megfelelően gondoskodnunk a bőrünkről?

A bőrünk és a hideg

Hidegben a vazokonstrikció jelenséggel
találkozunk. Az erek összeszűkülnek, a vért
pedig azokba a létfontosságú szervekbe
továbbítják, amelyeknek meg kell tartaniuk
a 37°C-os hőmérsékletet. Ha ismét meleg
környezetbe kerülünk, akkor ennek a fordítottja történik, vagyis az ún. vazodilatáció.
Az apró erek kitágulnak és a bőr kipirosodik.
Különösen a világos, finom bőr rendkívül érzékeny a hőmérséklet változásaira, akár helyi
gyulladás is kialakulhat. Így a forró, hideg
vagy száraz levegő károsítja a bőr egészének
természetes védelmi funkcióit.

A megfelelő gondoskodás

A hőmérséklet változásaira reagáló receptorok legnagyobb része pont a bőrön található. Ezért fontos, hogy a bőrünket óvjuk a
hideg és az esetleges gyulladások ellen. A
gyulladás ugyanis különféle típusú bőrproblémák kiindulópontja lehet – okozhatja az
érzékeny vagy túlságosan száraz bőr kialakulását, ekcémát, szeborreát vagy pszoriázist.
Ilyenkor nagyon fontos, hogy milyen kozmetikumokat válasszunk. A megfelelő termék
az, amely nem tartalmaz parabéneket,
illatanyagot, színezéket és SLS-t sem
(sodium lauryl szulfát, habosító). Az összetevők között viszont olyan biológiailag aktív
anyagoknak kell szerepelniük, amelyek a
gyulladás ellen hatnak, illetve további kiegészítőknek, amelyek javítják a bőr állapotát. Az
ideális aktív anyagok közé tartoznak a növények, amelyek többféle pozitív hatást tudnak
kiváltani a bőrben. A leghatékonyabbak közé
tartozik az indigó, a rebarbara, a porcsin, a
csucsóka vagy az édesgyökér. Kedvező hatásaikat már ezredévek óta ismerik, főként
Kínában. Nemcsak a gyulladás ellen hatékonyak, hanem baktérium- és gombaölő képességgel is rendelkeznek, emellett
antioxidánsokban is gazdagok és elősegítik
a hasznos baktériumok tevékenységét. Kedvezően hatnak a bőr természetes védelmi

funkcióinak megújítására. A bőr védelmi
vonalának további támogatói a ceramidok,
a szkvalén és a glicerin. Utóbbi ezenkívül
intenzíven hidratál és kellemesen puhává
teszi a bőrt. A bisabolol megnyugtatja a
bőrt, a pantenol és a shea vaj pedig nemcsak hidratálja, hanem táplálja is. További
fontos anyagok még a hialuronsav vagy a
vitaminok (B5, E). Ezen összetevők megfelelő kombinációjával számos bőrproblémát
kezelhetünk hatékonyan, ezért olyan kozmetikumokat keressünk, amelyek ezeket tartalmazzák.

Elég csupán egy krém?

A legtöbben csak a krémre fektetik a
hangsúlyt, megelégszenek a hagyományos
tusfürdővel, szappannal vagy csak vízzel
mosakodnak. Fontos azonban azt is tudatosítani, hogy éppen az arcmosó gél, a szappan
vagy maga a víz lehet ártalmas a bőr számára, ha nem tartunk be bizonyos alapelveket.
Kézmosásnál például kerüljük a túlságosan
forró vizet és az SLS-tartalmú készítmények
használatát, vagy az alkoholt is tartalmazó
micellás arclemosókat. Ezek ugyanis még
inkább kiszárítják a bőrt és megzavarják a
védelmi funkciókat. A megfelelő tisztítógél,
akárcsak a krém, szintén képes kialakítani
egy védőréteget és csökkentheti a kipirosodást és viszketést. A leghelyesebb tehát, ha
a megfelelő tisztítógélt együtt alkalmazzuk
a krémmel. A krémet mindig a bőrtípusunk
alapján válasszuk ki.
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A gyógynövények is segítenek

Vannak akik csak a gyógynövények hatására esküsznek, mások inkább kételkednek
ebben. Egyes gyógynövények esetében már
4-5 ezer éve jegyzik a jótékony hatásokat.
Nemcsak belsőleg, főzet formájában, hanem
külsőleg, gőzöléshez vagy fürdőkhöz is használták őket. Ma is számos kozmetikai készítmény tartalmaz gyógynövény-kivonatot, ám
korántsem mindegy, mekkora koncentrációban, hiszen ez határozza meg a bőrre kifejtett
hatásuk eredményességét.
Tudják, melyek azok a gyógynövények,
amelyeket már több ezer éve ismerünk? Ismerkedjünk meg legalább kettővel közülük:
KÍNAI REBARBARA
Fogyasztásával tisztítja a vért és a bélrendszert. Gyógyászati célra elsősorban a gyökerét alkalmazzák. A bőrön tápláló és nyugtató
hatását fejti ki, tonizál.
FESTŐ INDIGÓ
Az indigó a korpásodást és a pikkelyesedést csökkentő és megszüntető tulajdonságairól is ismert. Tonizáló és átfedő hatása van.
Ing. Alena Agoštonová Mydlová
táplálkozási szaktanácsadó
Tesztelje a minőséget!
Ingyenes termékminták: www.kamedis.hu
E-mail: kamedis@kamedis.hu
Facebook: Kamedis HU
Instagram: kamedis_hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 158. rész

I

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

Inzulinrezisztencia 2. rész
Ahogy az első részben kifejtettük, az inzulinrezisztencia olyan szénhidrát- (cukor-)
anyagcserét érintő megbetegedés, amely
nem jár egyértelmű tünetekkel. A következő
jelek azonban árulkodóak lehetnek: hasi zsír
megjelenése, menstruációs zavarok, túlzott
édességkívánás, nagyfokú stresszérzékenység,
ritka, elmaradozó, hiányzó vérzés, a menstruációs zavarok következtében kialakuló méhnyálkahártya-rendellenességek; fokozott szőrnövekedés, zsíros bőr, hajhullás, meddőség.

Meddőség

A cukorbetegség mellett az inzulinrezisztencia is felelős lehet a teherbeesés elmaradásáért, mivel a folyamatosan magas inzulinszint hátráltatja a petesejt érését, megnöveli
a menstruációs ciklusok hosszát, rendszertelenné teszi, nehezítve a foganást. A petesejtek érésének gátlása révén a tüszőrepedés is
gátolttá válik: folyadékkal telt ciszták jönnek
lére a tüszőkből, a petesejtek „beragadnak”,
majd elpusztulnak. A petefészekben számos
tüsző felszaporodhat, ami mensturációs ciklus zavarokat okoz (policisztás ováriumra
(PCOS) emlékeztető ultrahangképet mutat). Az
inzulinrezisztencia hatására kialakuló ciszták
azonban életmódváltás hatására teljes mértékben felszívódhatnak, és idővel a várt foganás is bekövetkezhet.
Az inzulinrezisztencia férfiak esetében
csökkenti a tesztoszteronszintet, alacsony
spermaszámot, merevedési zavarokat és
terméketlenséget eredményez. A hajhullás
mellett megjelenhet a túlsúly (hasi elhízás),
a magas vérnyomás, a kopaszodás, illetve a
csökkent szexuális vágy és teljesítmény is. A
kezeletlen inzulinrezisztencia cukorbetegséggé súlyosbodhat, de akár hirtelen szívhalál is bekövetkezhet.

Mit tehetünk a gyógyulás
érdekében?

A cikk első részében már szót ejtettünk a
táplálkozás kulcsszerepéről.
A rendszeres testgyakorlás kiemelt fontosságú, mivel beindítja a zsírégetést, javítja

a sejtek inzulinérzékenységét, csökkenti a
vércukorszintet és fogyást eredményez.
A méregtelenítés is hozzájárul a szervezet
egészséges működéséhez. Ilyenkor lényeges
a méregtelenítő szervek, a máj és a vese támogatása. A máj fő ellenségei az alkohol, a
többletzsír és -fehérje, valamint a fehér cukor. A máj működését segíti és a zsírmáj ellen
dolgozik a borókabogyó, a keserű ízű teák, a
máriatövis, a zöldséglevek és általánosságban a lúgosítás. Végezhetünk kúrát zsályateával, melynek során 3 hétig napi fél liter teát
fogyasztunk el. A vese működését támogatja
a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása és a lúgosítás, valamint ajánlott kerülni
a többletfehérje- és -zsírbevitelt, valamint
minimalizálni a só használatát, ami a magas
vérnyomás egyik okozója.
A tartós stressz, a stresszhormonok fokozott jelenléte is növeli az inzulinszintet, ezért
kívánjuk stressz esetén az édességeket. A
stresszoldás nemcsak az inzulinrezisztencia
terápiájában hasznos, a prevenció eszközeként is tekinthetünk rá.
A szenvedélybetegségek, mint a dohányzás, a koffein-, vagy az alkoholfogyasztás
mélyíti a kóros folyamatokat. A koffein a
szimpatikus idegrendszer ingerlése révén
megemeli a vér inzulinszintjét, amely, ha tartósan magas, inzulinrezisztenciát idéz elő.
Bizonyos gyógyszerek, például a savlekötők, a hashajtók, a köhögés elleni szirupok,
vagy a gyulladáscsökkentő gyógyszerek is
hozzájárulhatnak az inzulinszint tartós megemelkedéséhez, de több mesterséges ízfokozó, legfőképpen a mononátrium-glutamát
(szószok, öntetek, levesporok, konzervek összetevője, E621) is kiválthat hasonló hatást.
Inzulinrezisztencia esetén javasoltak a
rövidebb-hosszabb böjtök, természetesen
szakember felügyelete mellett.

Fitoterápia

A görögszéna kísérletekkel igazolt vércukorszint- és koleszterincsökkentő hatású,
sok vitamint, vasat és ásványi sókat tartal-
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Váradi Tibor

mazó magja vérszegény, valamint hos�szas betegség után lábadozó betegek roborálására alkalmas erősítőszer. Ajánlott
adag, rendszeres fogyasztás esetén, napi
2-3alkalommal 1-2 kapszula, étkezés előtt.
Használat előtt orvosi konzultáció melegen ajánlott.
Az orvosi kecskeruta megkönnyíti a
szervezet szénhidrát felhasználását és
fokozza a zsíranyagcserét is, mivel vércukorszint csökkentő hatású, a sejtek inzulin
érzékenységét növeli, de bizonyos mennyiségben krómot is tartalmaz, amely szintén
segíti a szénhidrát-anyagcserét. Használata mindenképpen elővigyázatosságot
igényel, naponta 1-2 csészével, rendszeres
vércukorszint ellenőrzés javasolt. Orvosi
felügyelet minden esetben szükséges!
A vércukorszintre ható gyógynövények:
mezei katánggyökér, gyermekláncfű gyökér,
örvénygyökér, csicsóka; kapor, babhéj, kukoricabajusz, feketeáfonya levél, lepkeszeg
mag.
A ceyloni fahéj serkenti az inzulin-felszabadítást, segíti a vércukorszint egyensúlyban tartását, megakadályozza a krónikus fáradtságot, a túlevést és a cukor utáni
sóvárgást. Belső használatra a fahéjteát javasoljuk, illetve az ellenőrzött minőségű,
ártalmas anyagoktól mentes fahéjolajat,
vízbe csepegtetve.
A vércukorszint csökkentésében segítségül hívható még a fekete áfonya, az aloe
vera és a fügekaktusz, továbbá az indiai
kurkuma és a gyömbér, mivel csökkentik
a vércukorszintet és elősegítik az inzulin
kiválasztását.

Rügyterápia

A rügyterápia a növények biológiai energiáját és ásványianyag-tartalmát használja fel. Az olajfarügy képes csökkenteni a
vércukorszintet, a diórügy pedig javítja az
inzulintermelést. Naponta 2x5 csepp formájában alkalmazható.

Öngyógyítás abc-je
Antropozófus orvoslás

Az inzulinrezisztencia komplex kezelésében a fagyöngyinjekció mellett kiemelt
szerepet kap a rozmaringolajos bedörzsölés,
illetve napi 2×10 csepp Phosphorus D6 oldat alkalmazása.

Homeopátia

Inzulinrezisztencia esetében homeopátia
segítségével kétféle módon tudunk segíteni. Az egyik az anyagcsere általános támogatása, amely az elégtelen emésztést és a
túlevést törekszik meggátolni. A Sulphur az
emésztést támogatja, erős puffadás és gyengeség esetén pedig szép eredmény érhető
el China vagy Lycopodium adagolásával,
ha pedig mindehhez feszültség és nagyfokú stressz is társul, Nux vomica D12 adható
napi 2×5 golyó formájában. A táplálkozás
és az emésztés kordában tartása sejtszinten
is változást hoz. A másik lehetőség hosszú
távon hoz sikereket, ennek lényege a személyre szóló kezelés, amely a páciens összes
tünetét figyelembe veszi.

Schüssler-sók

A 6-os számú Kalium sulfuricum D6
méregtelenítő hatással rendelkezik és pozitívan hat mind az 1-es, mind a 2-es típusú

cukorbetegségre, valamint a cukorbetegséget megelőző állapotok javítására is. A
Magnesium phosphoricum az 1-es és 2-es
típusú cukorbetegség esetén is támogatja
a hasnyálmirigyet. A Natrium sulfuricum
D6 méregtelenítő és vércukorszint-csökkentő hatással rendelkezik. A Manganum
sulfuricum D12 cukorbetegség esetén javallott, míg a Zincum chloratum D12 az
inzulinkiválasztást hozza egyensúlyba. Használatuk kiegészítő terápiaként ajánlott, szakember irányítása mellett.

Mikroelemek

A króm részt vesz a cukoranyagcsere kordában tartásában, ezt a hatását a nagy fizikai
terhelésnek kitett személyek és a krónikus kialvatlanságban szenvedők hívhatják segítségül teljes kiőrlésű gabona, lencse, búzacsíra,
szójaliszt fogyasztásával.
A cink (természetes forrásai: tökmag,
szezámmag, lenmag), és mangán (természetes forrásai: ananász, avokádó, barnarizs,
alga, olajos magvak, teljes kiőrlésű gabonák)
csökkenti a vércukorszintet és elősegíti az inzulinképződést, a D-vitamin pedig javítja az
inzulinérzékenységet és -szekréciót. A Q10
koenzim (természetes forrásai: brokkoli,
karfiol) javítja az inzulinszekréciót, valamint a
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koleszterinszintet is. A C- és E-vitamin kiváló antioxidánsok és segítik a szabad gyökök
eltávolítását.

Lelki háttér

A cukoranyagcsere-zavar hátterében lelki
szinten mély fájdalom és keserűség húzódik
meg, melyet a beteg a cukor édesítőerejével
próbál ellensúlyozni. Elsősorban a szerelem
területét érinti a probléma: nem merjük átadni magunkat az érzéseinknek, meggátoljuk, hogy az élet „édessége” elérjen minket.
Az érintett az után sóvárog, ami talán lehetett volna. Ez az erős vágy együtt jár a szeretet és a szerelem befogadásának képtelenségével, hiszen bár a sejtek úsznak a cukorban,
mégsem képesek azt felvenni.
A gyógyulást a befogadás és a lemondás
közötti helyes középút megtalálása adja,
ami az elfogadásban és az önátadásban a
szeretet két oldalának felismerését és lelkes
megélését jelenti. Pozitív megerősítésként
az alábbi mondatokat ismételgethetjük:
„Örömteli ez a pillanat. Kész vagyok megélni a
jelen édes örömeit.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Bőrápolás

Mivel mosakodjunk? Szappan vagy tusfürdő?
A legtöbben a bolti tusfürdőt használják, mert egyszerű, nem drága, habzik és illatos. De hogy mi van benne, sokan
nem tudják és általában nem is érdekli őket. Vannak ugyan, akik megnézik, hogy SLS (Sodium Lauryl Sulfate) mentes-e, de semmi egyebet. Viszont egyre többen keresik a natúr, minden káros anyagtól mentes termékeket, legyen
az szappan, vagy tusfürdő. A Krémmánián minden egyes termék összetevőinek listája (INCI) megtalálható.

Miért váltotta fel a szappant
a tusfürdő?

Mert a tusfürdő nem más, mint a háború
utáni hiánygazdaság zseniális találmánya!
A tusfürdők használata ebben az időben
terjedt el, mikor a mezőgazdasági termelés
erősen visszaesett és nem tudta biztosítani
a szappangyártáshoz szükséges olajokat.
Ezért az emberek elkezdtek a vegyipar
által termelt anyagokkal mosakodni.
Ahogy nőtt a gyártásuk volumene, úgy
terjedtek el a civilizációs bőrbetegségek.
Az ipari tusfürdők ugyanis nem tisztítanak
eléggé és túlságosan tisztítanak egyszerre.
Ez azt jelenti, hogy túl sok zsiradékot oldanak le a bőrfelszínről, de ezzel együtt
nem távolítják el az elhalt hámsejteket.
Ráadásul savas kémhatásuk miatt kiváló
táptalajai a bőr felületén kórosan elszaporodó mikroorganizmusoknak, amik különböző bőrbetegségek okozói (pl. ekcéma).
Használatuk során a bőr gyakran irritált,
száraz, húzódik, viszket. Ezek a tünetek
a natúr tisztálkodószerekre való áttéréssel hetek alatt csökkenthetők, sőt nyomtalanul meg is szüntethetők!

Miből készül az „igazi” szappan?

A valódi natúrszappan alapvető összetevői: növényi olaj, víz és lúg. Ezekhez
adnak természetes adalékokat: gyógynövények, agyagok, ásványi színezők és
illatok. A szappan úgy készül, hogy kémiai
reakció során a lúg az olaj zsírsavaihoz kötődik, azaz elszappanosítja, alkáli sóvá és
glicerinné alakítja, így kapunk kiválóan tisztító szappant, ami egyáltalán nem szárítja a
bőrt. (forrás: Magyar Szappanközösség)
A Fiore Kozmetikumok elsődleges célja az egészség megőrzése, ezért készítünk
natúr kozmetikumokat. A szilárd szappanok mellett készítünk folyékony szappant
is, kéz és testmosásra. Ez akár fel is válthatja
a tusfürdőt, de aki mégis tusfürdő párti, nekik is készítünk káros anyagoktól mentes fürdőszert, főként a babáknak, arcmosásra, vagy csak mert a vásárló ezt kéri. A mi
tusfürdőink is illatosak, jó velük fürdeni. Ál-

talában tartalmaznak gyümölcs kivonatot,
panthenolt és aloe verát. Mi mégis a szappan mellett tettük le a voksunkat, mert a
modern, kézműves szappanok tartalmaznak glicerint. Ez egy különös hidratáló szer.
Ráadásul ezekben a szappanokban nem is
akármennyi van belőlük, hanem pontosan,
s kizárólag annyi, amennyi a szappankészítési reakció során természetesen keletkezik. Másrészt, ezek a szappanok mindig
tartalmaznak el nem szappanosított zsiradékokat, amik a mosakodás után is a bőr
felszínén maradnak. Ez a vékony réteg
megvédi bőrünket a túlzott kiszáradástól.
Ezzel együtt a szappan különleges pH-ja
miatt fertőtlenítő hatással is bír.
Tapasztalatunk szerint általában a rendszeres szappanhasználat nagyon jó hatással van a bőrünkre. Fantasztikus tisztálkodó szer. Természetesen nem mindegyik
kézzel készült szappan egyforma. A mi
szappanunk komoly szakértelem mellett
készül, vegyészünk felügyelete mellett. Így
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biztosak vagyunk abban, hogy ha a mi termékünket választod, nem fogsz csalódni.
Előfordul, hogy a szappanos mosakodásra való átállás már nagyon sokat javít
egy család bőrének állapotán. Persze tudni
kell használni. Sokszor, főleg az arc mosásához gyakran van szükség speciális szappanokra és kiegészítő kozmetikumokra.
Összességében mégis nagyon ajánlom,
hogy tegyél egy próbát vele!
Hornicsek Károlyné Mária
kozmetikumtervező

Fiore Kozmetikumok
Termékeink megrendelhetők
honlapunkon:
fiorecosmetics.hu
Telefonszám: 36-70/3700-227

Zöld megoldások

Pelenka-kérdés: Mosható vagy eldobható?
Sokan el sem tudják képzelni az életüket eldobható dolgok nélkül. Így
van ez akkor is, amikor gyermekük
születik. Óriási a választék eldobható pelenkákból a boltokban, ezért
a legtöbben bele sem gondolunk
abba, hogy létezik más alternatíva
is. Pedig erre is létezik környezetbarát megoldás. Ha azt halljuk, hogy
mosható pelenka, leginkább a szüleik-nagyszüleik jutnak eszükbe,
pedig a mostani mosipelusok rengeteg dologban különböznek elődeiktől. De nézzük sorban az érveket:

Drága?

Sokan addig jutnak csak el, hogy 1 db
új mosható (márkásabb fajta) pelenka
ára akár a 10 ezer forintot is meghaladja.
Viszont ezt csak egyszer kell megvenni.
Egy átlagos teljes készlet (10-15 db) 80100 ezer forintból megvan, és szobatisztaságig használható. Ráadásul a tesó is
megörökli, vagy a jó állapotban lévő darabokat el is lehet adni. Ha a készlet nagy részét használtan sikerül beszerezni, akkor

még ennél olcsóbban is megúszhatjuk.
Egyre több a hazai gyártó is, akiknél már
4-5ezer forintént is kapni új pelenkát. 3 év
alatt (átlagosan ebben a korban válnak a
babák véglegesen szobatisztává) ettől jóval többet költenénk eldobható pelenkára. Ha hozzávesszük a mosási költségeket,
még mindig a mosható pelus az olcsóbb
megoldás.

Előbb lesz szobatiszta?

Ez az a pont, ahol mindenki egyetért.
Az eldobható pelusokkal szemben, a
mosható pelenkát használó babák kb. fél
évvel előbb lesznek szobatiszták. A babák érzik a nedvességet, nem úgy, mint
az eldobhatósnál, ami néha „túltolja” a
nedvszívást, akár a baba bőrének kárára
is. Emiatt mosható pelus használatánál
popsikrémből is kevesebb kell.

Bonyolult használni?

Az igaz, hogy könnyen el lehet veszni
a sokféle típus között, de miután megtaláltuk, hogy melyik illik leginkább
hozzánk, már egyszerűvé válik. Igazából
nem tart tovább ráadni a babára mint
az eldobhatóst, a bekészítés, mosás pe-
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dig hamar rutinná válik. A napi pár perc
többletmunkáért pedig kárpótol a sokféle szín és minta, valamint a tudat, hogy
nem vegyszerekkel átitatott papírba és
műanyagba (és ki tudja még mibe) csomagoljuk a gyereket.

Környezetbarát?

Egy kisgyermek a születésétől a szobatisztává válásáig legalább egy tonna szemetet termel, ennek nagyrésze az eldobható pelenkákból származik. Ez általában
már önmagában is elég ahhoz, hogy valaki a mosható pelenka mellett döntsön.
Magyarországon is egyre többen döntenek a mosható pelenkázás mellett, és
szerencsére egyre több hazai gyártó is
megjelent a piacon. Igyekszünk minél
több magyar pelenkakészítőt felkeresni,
hogy kínálatunkat bővíteni tudjuk ezekkel a termékekkel, így folyamatosan bővülő kínálatunkban mindenki megtalálhatja
a számára legmegfelelőbb megoldást.

www.okotika.hu
Balassagyarmat,
Piac tér 2.

Zöld megoldások

Környezettudatosan élsz? Akkor a Zöld Blokk a Te boltod!
Nézz be hozzánk, ha Pécs kertvárosában jársz, vagy
kattints rá idén augusztusban indult webáruházunkra
és máris válogathatsz széles termékkínálatunkból,
amelyek egytől-egyik segítenek abban, hogy még
környezetbarátabb módon vezesd a háztartásodat és
éld a mindennapokat.
A Zöld Blokk fő profiljaként a csomagolásmentességet határoztuk meg, de lehetne még hozzátenni néhány jelzőt, mint pl.:
natúr, reform, kézműves, termelői, egészséges, helyi stb. A boltunkat is igyekszünk
minden szempontból környezettudatosan
működtetni.

Nézzük, hogyan működik ez a
gyakorlatban:

Csomagolásmentes bolt lévén a törekszünk arra, hogy minél több terméket kimérve árusítsunk, mint hajdanán tették ezt
a kis szatócsboltok.
Termékeink jó részét helyi kistermelőktől,
kézművesektől, vállalkozóktól szerezzük be.
Fontos szempont, hogy a lehető legnagyobb kiszerelést szerezzük be minden
készletfeltöltés alkalmával, például élelmiszerekből, mert így rengeteg csomagolástól
szabadítjuk meg magunkat és környezetünket. Partnereinknek szorgalmazzuk, hogy
portékájukat adják át csomagolás nélkül

boltunknak, vagy műanyag csomagolás helyett használjanak papírt,
azt is, ha tehetik, minimális mennyiségben. De
alkalmazunk betétdíjas
rendszert is, amelyben
az üresen maradt élelmiszeres üvegek, kozmetikumokat tartalmazott
üvegcsék újra visszakerülnek a körforgásba, a vásárlók visszahozzák hozzánk, mi visszajuttatjuk a gyártóhoz,
a gyártó pedig lekezeli, és újratölti. Így jut el
ismét hozzánk, és rajtunk keresztül a vásárlóhoz.

Milyen egy csomagolásmentes
vásárlás?

A Zöld Blokkban a vásárlás nagyon egyszerűen történik. A vásárló behozza az otthon üresen álló befőttes üvegét, boros üvegét, dobozait, szütyőit, textilszatyrát stb., mi
tárázzuk először az eszközt mérlegen, majd
megtöltjük ezeket a kívánt élelmiszerrel (legyen az rizs, száraztészta, lencse, liszt, zabpehely, édesítőszer, só, tea, fűszer, édesség,
olaj, ecet, PI-víz, aszalt gyümölcs, szódabikarbóna stb.). Ezek után a teletöltött tárolót
újra lemérjük, és jöhet a fizetés.
Tisztítószerek esetében a bevett eljárás
az, hogy a vásárló első alkalommal megvásárolja az adott tisztítószert (mosogatószer,
folyékony mosószer, mosóparfüm) göngyölegestől, a következő alkalmakkal pedig
újratöltjük neki az eredeti flakont. Ezeket a
tisztítószereket 5-25 literes kiszerelésben
kapjuk, és minden alkalommal, amikor kifogynak, újratöltetjük a gyártóval.

Kínálatunk:

Ahogy fent említettük, boltunk árukészletének nagyobbik részét a szárazélelmiszerek teszik ki, ezeket lehet legkevésbé
beszerezni áruházakból, vegyes boltokból
csomagolás nélkül (rizs, csicseriborsó, vörös
lencse, müzli, eritrit, nádcukor, Himalája só
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stb.) Ezért törekszünk az élelmiszerkészlet
állandó fejlesztésére, növelésére, igyekszünk új termékekkel szélesíteni a skálát.
Egy másik erős vonalunkat a natúrkozmetikumok és tisztítószerek képezik. Fontos, hogy hiteles forrásokból, Magyarországon, magyar szakemberek keze által készült,
tiszta alapanyagú, bőrbarát, környezetbarát
termékeket szerezzünk be úgy, hogy közben figyeljünk arra is, hogy egy-egy termék használata ne növelje a szemeteskukánkban a hulladék mennyiségét. A skála
széles: a kiváló minőségű szilárd samponoktól, a parfümkockán keresztül a babák
popsikrémjéig mindent meg lehet találni.
E két nagy vonal mögött találjuk a textiltermékeket is, melyek a hulladékmentes
életmód megkerülhetetlen eszközei.
Helyi kézművesek műhelyéből kerülnek
ki a mosható intimbetéteink, a mosható
újraszalvétáink, a textilzsákjaink, szatyraink,
az uzsonnás zsákok, az evőeszköztartók, a
mosható arctisztító korongok, textilzsebkendők, a lunch bagek, mosható melltartóbetétek, mosható pelenkák, pelenkabetétek, menstruációs bugyik stb.
Ha benéztek boltunkba vagy webáruházunkba, sok egyéb érdekes, hasznos eszközzel, finomsággal találkozhattok!

Az alábbi linken érhettek el minket:
www.zoldblokk.hu
Boltunk címe:
7632 Pécs, Nagy Imre út 25.
Keressetek bizalommal!

Zöld megoldások
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Tudatos gazdi

Így segíts természetesen kutyádnak
a vedlési szezonban
A vedlés nem csak nekünk, gazdiknak lehet kellemetlen, hanem a kutyákat is megviselheti. Senki sem
szeret naponta többször porszívózni, a kanapét folyton szőrteleníteni,
véget nem érő szőrfésülésekbe kezdeni. Ezek azok a dolgok, amikbe
nem igazán gondolunk bele, amikor
kiskutyát viszünk haza.
A legtöbb kutyának évente kétszer cserélődik a szőre. Ilyenkor váltják a nyári bundát télire és fordítva, téli bundát nyárira.
Sokan viszont azt tapasztalják, hogy a szőrhullás egész évben tart. Bizonyos fajtájú
kutyáknál azt mondják, hogy ez normális,
de a személyes tapasztalatom azt mutatja,
hogy ez nem mindig igaz.
Kutyaherbológusként igyekszem mindig
az okokat megfejteni és kettőt hátralépni,
hogy megtudjam, mi okozza a bizonyos
tüneteket. Igyekszem rájönni, mit üzenhet
a kutya teste és mire van szüksége.
A bőr a kutyáknál is a legnagyobb szervnek számít. Amellett, hogy egyben tartja
a kutyát, más hasznos szerepei is vannak.
A bőr vitaminokat, zsírokat, fehérjéket és
elektrolitokat is tartalmaz, amik elengedhetetlenek az egészséges szervezethez.
Ezenkívül megakadályozza a kiszáradást,
szabályozza a hőmérsékletet és kiválasztja
a vizet, a sót és a szerves hulladékokat.
Biztos gondolkodtál már azon, mi okozhatja a féktelen szőrhullást. Íme, néhány
példa:
- nem megfelelő táplálkozás
- nem elegendő vitamin, ásványi anyag
és nyomelem
- száraz, egészségtelen bőr
- nem megfelelő ápolás
- nem megfelelő kutyakozmetikumok
használata
- paraziták
- nem megfelelő immunműködés
Ez azt jelenti, hogy bőrt ugyanúgy kell
táplálni kívülről és belülről is, mint az egész
szervezetünket.

Hasznos gyógynövények a bőrnek:
- ragadós galaj
- tyúkhúr
- gyermekláncfű
- csalán
- bojtorjángyökér
- körömvirág
Hasznos olajok a bőrnek:
- hidegen sajtolt vadlazac olaj
- ligetszépe olaj
- tökmagolaj
- finomítatlan kókuszolaj
Hasznos táplálék-kiegészítők
a bőrnek:
- sörélesztő
A sörélesztő esetében fontos, hogy ne
aktív sütőélesztőt adj kutyádnak, mert az
kárt tesz az emésztésében.
Gondos és tudatos gazdiként fontos,
hogy mindig figyeld kutyádon a jeleket,
és ha azt látod, hogy szőre fakó, fénytelen
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és jobban hullik a megszokottnál, akkor
kezdj el nála egy kéthónapos bőrtámogató gyógynövény vagy táplálék-kiegészítő
kúrát, amit javaslok fél évente megelőzésként megismételni.
Amennyiben nem vagy biztos a gyógynövények adagolásában, tárolásában,
keverésében, keresd fel az aláírásban
szereplő weboldalt, ahol Shiny Coat név
alatt megtalálod a kifejezetten a szőr- és
bőr egészségének támogatásáért felelős
táplálék-kiegészítő keverékünket, amelyet Perlaki Fanni kutyadietetikussal közösen fejlesztettem ki.
Csodaszép csillogó bundát minden kutyusnak!
Egészséges napot,
Magyari Detti
kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com

Zöld megoldások

Maunawai PI-víz: immunrendszerünk támogatása
most a legfontosabb!
Az immuntámogatás egyik alapköve a helyes táplálkozás. Ez önmagában azonban kevés, ugyanis a megfelelő felszívódás és salaktalanítás
alapköve a megfelelő minőségű és
mennyiségű víz elfogyasztása!
Az immunrendszer olyan szervek, sejtek
és fehérjék interaktív hálózata, amely a szervezetet védi a vírusoktól és baktériumoktól
vagy bármilyen idegen anyagtól, így az immunrendszerünk optimális működésének
segítése szinte kötelező lenne mindenkinek.
A bélrendszerünkben dől el, hogy a szervezetünk mennyi vitamint, ásványi anyagot
képes majd hasznosítani. A bélflóra nemcsak
a táplálékok lebontásában vesz részt, hanem
képes a nemkívánatos baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szemben megvédeni,
illetve számunkra nélkülözhetetlen vitaminokat is termel. Időszakonként ajánlatos valamilyen tisztítókúrát tartani, ha hosszú ideig
szeretnénk egészségünket megőrizni
Kézenfekvő megoldás olyan növényi koncentrátumok fogyasztása, melyek kifejezetten arra lettek összeállítva, hogy szervezetünk két nagy anyagcsere csatornáját tegyék
rendbe. Ez a két csatorna egyben szervezetünk két vízcsatornája is: az érrendszer
és a nyirokrendszer.
A közhiedelemmel ellentétben, önmagukban a táplálék kiegészítők nem tudják a
kívánt eredményt biztosítani. Mivel szervezetünkben minden emésztési és minden kiválasztási folyamat vizes közegben zajlik, így
a megfelelő mennyiségű, és MINŐSÉGŰ víz
napi bevitele elengedhetetlen. Vízből sem
mindegy a minőség!
Ha egészségesek akarunk maradni, meg
kell értenünk, hogy sejtjeinket csakis a tiszta élő víz képes egészségben és életben
tartani.
Köztudott, hogy a legjobb vizek a forrásvizek. Azonban az embereknek nincs otthon a kertben saját forrásuk. A Maunawai
Pi-szűrőrendszer mindenkinek elérhető
áron megoldást kínál, mert a csapvízből az
érintetlen hegyi forrásokra jellemző vizet
készít.

Most többféle kedvezményes árú komplex csomagot kínálunk, mely a szervezet
egészére fejti ki jótékony hatását, párat itt
bemutatnék.
Colo-Vada Light 14 napos KEDVEZMÉNYES csomag (Maunawai KINI PI-víz készítő
kancsó + Tritán palack 1 l + Colo-Vada Light)
Részletesen kidolgozott program, amely
hozzájárul a szervezet hatékony tisztításához, az emésztési folyamatok normalizálásához, az anyagcsere helyreállításához és a bőr
állapotának javításához. A program 14 napig
tart, 3 szakaszból áll: méregtelenítés, kímélő
tisztítás, helyreállítás. A növényi hatóanyagok, probiotikumok és enzimek komplexe
lehetővé teszi a méreganyagok hatékony
eltávolítását, javítja az emésztőrendszer működését és helyreállítja a vitaminok és ásványi anyagok egyensúlyát a szervezetben.
Maunawai PI-kancsó – Energetizáló
csomagban (Maunawai KINI vízszűrő PI-víz
készítő kancsó + Tritán palack 0,5 l + 1 doboz
H-500 antioxidáns + 10 tasak Coral-Mine +
Z-kártya füzet)
A „H-500” antioxidáns hatású termék,
mely védelmet biztosít a szabadgyökök el-
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len, így segít helyreállítani a szervezet normális munkabíró képességét. A termék minden egyes kapszulája több ezer pohár friss
gyümölcslé antioxidáns teljesítményével
egyenértékű, több trillió negatív hidrogénionnal táplálja testünket.
Coral-Mine a természetes ásványi sóknak
ez a gazdag együttese szabályozó hatással
van a szervezet ásványi anyag egyensúlyára,
következésképpen normalizálja a létfontosságú szervek és rendszerek működését is.
Ismerje meg további komplex kedvezményes csomagjainkat, látogassa meg weboldalunkat, vagy keressen minket elérhetőségeinken.
Büszkék vagyunk készülékeink minőségére,
30 napos visszavásárlási garanciát
biztosítunk vevőinknek.
Rendelést telefonon keresztül is felveszünk!

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

Komposztáljunk!

Komposzt felhasználása,
a komposztálás folytatása
Az ősz és a tavasz a komposztálásban kiemelt időszakok, melyek nagyobb figyelmet igényelnek.
A Compastor®-technológia is féléves ciklusokra épít: ha tavasszal kezdünk komposztálni, akkor Őszre már kész komposztunk lehet,
ha ősszel kezdünk, akkor pedig tavaszra lesz
kész a „termelésünk”
Tervezzük meg, hogy mikor, hol, hogyan
szeretnénk felhasználni a kész komposztot.
Be lehet ásni a talajba, de a talajon is lehet
hagyni vékonyan elterítve. Aki most nem
használja azonnal fel, arra figyeljen a tárolásnál, hogy úgy takarja le, hogy az oxigén ellátás biztosítva legyen.
A körforgást mi sem szemléleti jobban,
mint az, hogy általában oda kerül vissza a jó
komposztunk, ahonnan „elvettük” az „alapanyagát”. A körforgásos gazdálkodás így klímavédelmi célokat is megvalósít, mert minden egy helyen történik: helyben keletkezik a
komposztálandó anyag, helyben dolgozzuk
fel és helyben is használjuk fel újra általánosságban.

Virágágyások, balkonládák tápanyag
utánpótlására homokkal vagy földdel 1:1
arányban keverve.
Gyeptelepítéshez szintén földdel vagy
homokkal 1:1 arányban keverve. Gyepek
kondicionálásra 1-2 kg/m2 felületre szórva,
esetleg begereblyézve.
Kertépítéshez, vegyszermentes környezetkímélő kertek létrehozására 5-6 kg/m2.
Talajjavításra:
Homokos,
alacsony
szervesanyag tartalmú talajok, szerves anyagok növelésére, tápanyag utánpótlására
és termesztőközeg kialakítására: 3-5 kg/m2
belekeverve. Savanyú talajok javítására pH
növelésére mikroelem háztartás javítására
szintén 3-5 kg/m2.
Ipari erodált területek, autópálya rézsű,
hulladék lerakók rekultiválásra, takarására 5
kg/m2 területre.
Konyhakertek: tápanyag ellátására, talaj
élet javításra 2-5 kg/m2.

lehet. A folyamatos komposztellátás állandó, eredményes növénytermeléshez vezet.
Mindezt az elvégzett felhasználási kísérleteink igazolják.

Komposztálás folytatása

Akik csak most kezdték a komposztálást,
azoknak még nincs kész komposztjuk és
vannak, akik csak később, esetleg tavasszal
tervezik termelésüket felhasználni. Nekik
azt javaslom: folytassák a tevékenységet
úgy, hogy a keletkezett komposztálandó
anyagot rá- illetve belehelyezik a komposztálóba. A lenyírt fűvel mindig várjunk 4-5
napot, hogy a hőhatás csökkenjen. Fontos
a komposzthalom nedvesen tartása, erre
nagyon figyeljünk. Védjük a komposztálónkat a rágcsálók és egyéb kártevők ellen: óvjuk és takarjuk le, úgy hogy a levegőztetés
folyamatosan biztosítva legyen.
Vannak, akik azért nem komposztálnak,

A Compastor®-komposzt
felhasználásának előnyei:

Nézzük hogyan
és milyen területeken:

Növénytermelésben: tápanyag ellátásban, talaj élet javításában, szántóföldi kultúrákban 1500-3000 kg/ha mennyiségben
kiszórva és bedolgozva, a kultúra és a terméshozamának megfelelő mennyiségben.
Kertészeti kultúrákban: tápanyagellátásra, ültető közeg biztosítására, fóliában, üvegházban, szántóföldi zöldségtermesztésben:
3-4 kg/m2 bedolgozva, összekeverve.
Palántaneveléshez: finomra rostált komposzt egy az egyben felhasználva.
Gyümölcsösökben, szőlőültetvényekben: tápanyag utánpótlására, gyökérzóna
kondicionálásra, 2-3 kg/m2 a lombkorona
vagy a tőkék alá bedolgozva.

1. Talajélet javítása: A Compastor®komposztálás során a komposzt nem csak
a komposztáláskor előforduló mikrobák tömegét tartalmazza, hanem a komposztáló
giliszták által termelt baktériumokat is. Emiatt ez a komposzt dúsított mikrobákat tartalmaz, így felhasználása is sokoldalú lehet.
Nagyon egyszerűen: a mi technológiánkkal földet gyártunk, mely egy élő anyag, hisz
több száz éves evolúciós tevékenység van
benne összesűrítve. A talajélet a földnek a
sava-borsa.
2. Tápanyag utánpótlás: a Compastor®komposzt minden lényeges tápelemet tartalmaz, melyek a növények által könnyebben
felvehető szerves kötésben vannak jelen. A
giliszták által termelt huminsav és a fulvinsav
a növekedést segíti, emellett indukált rezisztenciát generálnak a növényekben, melyek
így képesek magukat megvédeni bizonyos
kórokozók támadásától és kártételétől.
3 Talajszerkezet javítás: A Compastor®komposztnak magas a szervesanyag tartalma, a teljes mennyiség hatóanyag.
4. Aktív élettartam: komposztunk szerkezetjavító hatása több évig is hatékony
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mert kicsi a kert és elveszi a helyet a palánták és a növények elől. Pedig lehet termelni,
ültetni a komposztálókban is és meg is hálálják. Pl.: a tökfélék szeretik ezt a közeget, ráadásul jó szolgálatot tesznek: árnyékot biztosítanak a komposztnak, védik a kiszáradástól
és a madarak ellen is. Ami a lényeg, nem esik
ki terület a termelés alól…

PÁSZTOR JÓZSEF
COMPASTOR E.V

Jó munkát kívánok!
Folytatjuk!

www.compastor.com
E-mail: info@compastor.hu

Kertészkedjünk!

Örökzöldek téli felkészítése
A közhiedelemmel ellentétben az
örökzöldek is igénylik az ápolást,
a téli felkészítést. A mediterrán
tájakon a pikkelyes- és tűlevelű
növényeknek sokkal kevesebb
gondozásra van szüksége, mint
hazánk egyre inkább szélsőségesnek mondható mérsékelt
kontinentális klímájában. Nézzük
mit kell tennie növényeiért!

Mitől sárgul-barnul, színeződik el
az örökzöld lombja?

A rövid válasz az, hogy mindentől és a
bármitől.
- létezik szezonális színváltás, ami az
egészséges példányokon is végbemegy,
- gyakoriak a talajproblémák (pl. túl meszes, hiányzó talajélet, tömörödöttség, stb.)
- lehet tápanyag- vagy vízhiány a fakulás
hátterében,
- perzselheti a növény gyökerét a túlzott
műtrágya mennyiség is,
- fuldokolhat a gyökere pangó vízben,
- lehet napégés a barnulás hátterében (a
megkésett metszést követően a friss hajtások UV károsodása),
- okozhatja kártevő szívogatása,
- elkaphat gombás fertőzéseket a növény…
A sok lehetséges ok közül kell kideríteni, hogy melyikkel is áll szemben. A gyors
megoldás az általános kondíció javítása
(Örökzöld Rutin): bőséges öntözéssel,
Prohumin folyékony humusszal, Smaragd Extra Mg-vel és Amalgerollal.

Őszi lombhullatás

Jellemzően augusztus végétől novemberig tart az örökzöldek természetes „lombhullatása”, amikor a belső, elszáradt, napfényt már nem kapó levelek elbarnulnak és
lehullanak.
A téli felkészítés során meg kell vizsgálni,
hogy a lehulló levelek nem rakódnak-e fel
az ágakon, szükség szerint ki kell takarítani a
növény belsejét. Ha nem teszi meg, a száraz
levelek kellemes meleg otthont nyújtanak a
kártevőknek a téli fagyokban, és jövőre még
több gondja lesz velük.

Nem minden barna az,
aminek látszik!

Az őszi levélhullást nem szabad összetéveszteni a betegségek, kártevők okozta
barnulással, kopaszodással. Az egészséges
lombváltás egységesen, szinte láthatatlanul
megy végbe (csak a lehullott apró levelekből
látszik), míg a száradásos, szívogatásos vagy
gombás fertőzések egész ágakat, növényrészeket érinthetnek.
Ha ilyet tapasztal, azonnal el kell kezdeni
a növény immunrendszerének támogatását
(a korábban említett Örökzöld Rutinnal) és
a probléma okát pontosan fel kell kutatni,
célzottan kezelni.

Téli elszíneződések

Az örökzöldek télen a fagyok hatására
elszíneződnek. Az, hogy milyen a téli színe
a növénynek, fajtajellegzetesség. Kezdő kertbarátok sokszor hívnak kétségbe esve, hogy
a csodálatos kék borókáik lilás vagy narancs
színű árnyalatba öltöznek, vagy épp a keleti tujáik fakóbarnás-zöld színt öltenek. (Az
egyetlen kivétel a Smaragd tuja, ő nem ölt téli
színt, de ez az árazásán is meglátszik.)
Az örökzöldek a fagyok beköszöntével a
lombjukba kevesebb vizet áramoltatnak. Ezzel nő a fagyállóságuk és természetes módon
változik a színük is. Ettől nem kell megijedni,
tavasszal a napfény és a meleg hatására újra
eredeti színükben fognak pompázni.
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Amit most kell tennie az örökzöldek védelmében az a tápanyag pótlás. Itt azonban nagyon oda kell figyelni az összetételre.
Ilyenkor már nitrogén tartalmú tápokat tilos használni, mert növekedési ugrásra serkenti az örökzöldeket, pedig épp azt szeretnénk, hogy csendesedjenek le, erősödjenek
meg a tél kihívásaihoz.

Ősszel jól be kell spájzolni

Ahogy magunknak feltöltjük az éléskamrát, úgy a növények számára is fel kell tölteni,
kondicionálni a talajt tápanyagokkal, hogy
legyen mihez nyúlni a szűkös időkben, és
legyen miből tavasszal gyorsan megindulni.
Szintén javasolható a teljes Örökzöld Rutin, ami a talajt és a növényeket egyaránt
kondicionálja, de végső esetben a folyékony
humuszos belocsolás is elegendő lehet.
Gondoskodjon örökzöldjeiről jól ősszel is:
takarítsa ki belsejüket, ha kell kötözze össze
az ágaikat, tápanyagokkal és vízzel készítse
fel őket a fagyos hónapok megpróbáltatásaira!
Egészséges, szép örökzöldeket kíván:
Molnár Gábor Éva
kertészmérnök

kertfuvesites.hu

Rejtvény
ÜGYETLEN
PUSKÁS
A VICC
POÉNJA I.

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

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

ESZMÉK
RENDSZERE

NDK.
MŰANYAG

M

CÉRIUM

VÉGE
NÉMETÜL

FR. POLITIKUS VOLT

A 2020/8. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Végre mégis megtaláltam
a bejárati ajtó kulcsát.

Gratulálunk!

TÁPLÁLKOZNI
NÉVELŐ

F

2020. november 25.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.

A beküldők közül
Bartkó Elemérné (Miskolc)
Seliga Mária (Kaposvár)
Tar Mária (Kecskemét)
fél éves előfizetést nyert!

TÖRÖK
KIKÖTŐ

NÉVELŐ

PUHA
FÉM
BETŰ
FONET.

TISZA...
PASZULY

JELFOGÓ
A VICC
POÉNJA II.
KIOLDALOG

K

ROSSINI
MŰVE

A VASGYÁROS
ÍRÓJA

TUDOÓG-...
MÁNYÁG
(ZSÖRTÖ- FALRA
LŐDIK) FESTETT
KÉP

OSZTRÁK
HEGYSÉG VÉRADÓK
(NŐI NÉV
IS)
GJ

APRÓKAT
LÉP

ÉTELES
PINCÉR

SZEGLET

INDIAI
FOLYÓ
SILÁNY
LÓ

KERESK.
RÖV.

VIRÁGMINTÁJÚ
ANGOLUL
HAZUGSÁG
SZOVJ.
FILMREND.

ÚJGUINEA
BETEGET
GONDOZ

NÖVÉNY
RÉSZE

A FÜL
RÉSZE

NŐI NÉV
HAJÓRÉSZ

RÉGI
NYOMDÁSZ
CSODASZER

ÓKORI
NÉP

AZONOS
BETŰK

VÍZZEL
MEGTISZTÍTÓ
LOS ANGELES
RÖVIDEN

PAPAGÁJ
FAJ

MELÓ
BETŰI

APRÁNKÉNT
ELAD
OROSZ
IGEN
RÓMAI
PATRICIUS

AKI KERES AZ ...
MECHANIKA ÁGA

VADÁSZGÉP TÍPUS
EHRLICH TÁRSA

RÉGI
RÁDIÓMÁRKA
ADD CSAK
IDE!

MIHELYT
AO
PESTI
KERÜLET
ÁLLÓKÉP
VETÍTŐ

FRANCIA
VÁROS
KATONAI
RANG

DÉLNÉMET
MŰVÉSZ
CSALÁD
JE

JELADÁSSAL
ODAHÍV

ÉTELT
HOZ BE
HÁBORÚS

SZEM.
NÉVMÁS
SAJÁT
MAGAM

HORPASZ
NOBÉLIUM,
FOSZFOR

FINNUGOR
NYELV

„A” BŐ

HOSSZÚ
IDEIG

ÁTNYÚJT
KIS ÁRON
... KELET
... CARTE

MEGGONDOLATLAN
IPARI RÖV.

GÖRÖG
SZIGET
EZÜST

HELYHATÁROZÓ

TORKOSKODIK

E

Fizessen elő most egy évre 4200 Ft helyett 3500 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
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Kertészkedjünk!

Télen is szép lehet a virágláda
Az erkélyládák a szürke, hideg hónapokban is színt vihetnek az életünkbe. Ültessük be a felszabadult balkonládákat azokkal a növényekkel,
amelyeknek nem árt még a fagy sem.

Japán vérfű, alangfű

A japán vérfű ragyogó vörös lombbal
rendelkező, lassú növekedésű díszfű. Télálló, de szereti a védett helyet.

Őszi árvácska

A sárga, barnásvörös, fehér vagy éppen
lila virágú őszi árvácska jól bírja a telet. A
tavasz beköszöntével már korán, gyors
ütemben fejlődésnek indul. Ha az elnyílt
virágait és elhalt részeit eltávolítjuk, ismét
virágzásra késztethetjük.

Csarab

A csarab nagyon látványos növény.
Egy tőből induló szárait rengeteg apró,
hegyes virág borítja. Virágzás idején alig
látszanak pikkelyszerű levelei, mert elborítják a fehér, rózsaszín, vagy kissé bordós
árnyalatú virágai.

Japán dérbabér

A japán dérbabér szívós, téltűrő, megbízható örökzöld növény, amelyen már
ősszel megjelennek mélypiros színű, fürtökben álló virágkezdeményei. Pompás
növénytársítást alkot például a hangafélék családjába tartozó csarabbal.

Díszkáposzta

A díszkáposzta kétéves növény. Mivel
nem fagyérzékeny, és mínusz tizenkét
fokot is elvisel károsodás nélkül, a díszkáposzta az első tavaszi virágok megjelenéséig díszítheti az erkélyt vagy akár a
bejáratot. A fagyok beálltáig nemcsak a
földjét kell öntözni, hanem a leveleket is
permettel nedvesíteni.

Kúszó fajdbogyó

Az alacsony termetű örökzöld törpecserje, amely keleti teabogyó, dobozbogyó, fogolybogyó vagy szarvasbogyó
néven is ismert. Igazi ünnepi hangulatot
áraszt nagy méretű vörös bogyóival és vöröses tónusú, illatos leveleivel.

Erika

Ősszel a Dél-Afrikából származó vékony
hangával (Erica Gracilis) találkozhatunk az
üzletekben. Hasonlít a csarabra, de virágai gömbölydedebbek, és levelei tűszerűek. Fehér-lila-pink árnyalatban kapható.
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Pár jó tanács a virágkompozíció
összeállításához:

• Mivel ősszel már a növények keveset
fejlődnek, ezért nem kell sokkal nagyobb
ültetőedény.
• Ősszel is nagyon fontos az öntözés!
Ügyeljünk arra, hogy ne száradjon ki a
föld.
• Középre kerüljenek a magasabb növények.
• Változatos színeket használjunk, egymás mellé különböző színű és formájú
növények kerüljenek.

