Tartalom

10.

26.

8.

32.

AKTUÁLIS 4.
KÉT NAGYON IZGALMAS ILLÓOLAJ A PORONDON 6.
FÉRFIAKNAK IS SZÜKSÉGES AZ ERŐSÍTÉS 7.
A BETEGSÉGEK LELKI OKAI 8.
BÁRÁNYFELHŐK CHARLESTON FÖLÖTT 10.
ALGAVIT:KONCENTRÁLT HATÓANYAGFORRÁS 13.
FŐ A BIOKRUMPLI! 15.
MI A TEENDŐ? ÉP TESTBE ÉP LÉLEK! 16.
ARGITAL GOLD BIO ILLÓOLAJOK: A MINŐSÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSE 19.
AJÁNDÉKOZZON ERŐS IMMUNRENDSZERT KARÁCSONYRA! 20.
KARÁCSONYI VACSORA TERMÉSZETESEN - A KAROTI ÉTELÍZESÍTŐKKEL 21.
ELÉG ERŐS AZ IMMUNRENDSZERE? 22.
LELKI-MENTÁLIS HARMÓNIA: A VATA DOSHA EGYENSÚLYA 23.
KORSZERŰ TECHNOLÓGIÁVAL ÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉSSEL
A VEVŐI IGÉNYEK SZÉLESKÖRŰ KIELÉGÍTÉSÉÉRT 24.
FŰSZEREK A GYÓGYFŰ KFT-TŐL 25.
A KORTALAN KUTATÁSA 26.

DOBJUK FEL A KÖZÉRZETÜNKET SZÍNEKKEL! 30.
IMMUNERŐSÍTÉS VITAMINOKKAL 32.
„MERT ADNI JÓ...” KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ 33.
SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 34.
SPERMIDIN - AZ EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÉRDEKÉBEN 35.
MASTICHA – A HELICOBACTER ELPUSZTÍTÓJA 37.
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS ABC-JE: IRRITÁBILIS BÉL SZINDRÓMA 38.
HASZNOS AJÁNDÉK - SZERETETTEL 40.
ZEROWASTE KARÁCSONY 41.
PELENKA-KÉRDÉS: MOSHATÓ VAGY ELDOBHATÓ? 42.
A NATÚRKOZMETIKUMOKRÓL 43.
AZ ÁLLATOKNAK IS SEGÍTHET A KENDER? 44.
TUDTAD? A JÁTÉK FEJLESZTI A KUTYÁD AGYÁT! 45.
FIGYELMEZTETŐ JEL: EZÉRT VAN ENNYI BETEG HÁZIKEDVENC 46.
LEHET-E DIVATOT TEREMTENI A KOMPOSZTÁLÁSBÓL? 47.
A VAKOND NEM ALSZIK TÉLI ÁLMOT! 48.
REJTVÉNY 49.

46.

Látogassa meg honlapunkat,
ahol elolvashatja korábbi cikkeinket is:

www.zoldujsag.hu

Facebookon itt talál meg minket:
zoldujsag.hu

38.

3

Aktuális

Októberben nem indult el a jégképződés
a Laptyev-tengeren
A rendszeres időjárási mérések kezdete óta nem történt még
olyan, hogy október vége felé ne indult volna el a jégképződés a
szibériai Laptyev-tengeren.
Az északi-sarkvidéki tengeri
jég bölcsőjének tekintett Laptyev-tengeren az elhúzódó,
rendkívül meleg észak-oroszországi időjárás, valamint a meleg
atlanti-óceáni áramlások betörése késlelteti a fagyást - írta
szakértőkre hivatkozva a The
Guardian brit napilap honlapja.
A térségben az óceáni vízhőmérséklet több mint öt Celsius-fokkal
haladta meg az átlagot a rekordot döntő hőhullám, valamint az elmúlt téli tengeri jég szokatlanul korai olvadása miatt.
Hosszú időbe telik, míg a megrekedt hő eloszlik a légkörben még
az évnek ebben a szakaszában is, amikor a nap alig több mint egykét órán át kúszik a horizont fölé naponta. Ennek eredménye, hogy
rekordot döntött a jégmentes nyílt vízi felszín kiterjedése az Északisarkvidéken.
„Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szisztematikus csökkentése
nélkül egyre nő a lehetősége annak, hogy a 21. század közepére elérkezik
az első teljesen jégmentes nyár az Északi-sarkvidéken” - mondta Zachary
Labe, a Coloradói Állami Egyetem kutatója.
-MTI-

Pontosan ennyi mozgásra és alvásra van szüksége egy gyereknek ahhoz,
hogy egészséges csontjai legyenek
Ausztrál kutatók állapították meg, milyen összetételűnek kell lennie a gyerekek napjának a csontjaik egészsége szempontjából.
A Dél-ausztráliai Egyetem kutatói 804 gyereket vizsgáltak meg,
mindannyian 11-13 évesek voltak. A témában a világon elsőként
készített tanulmány megállapította, hogy a gyerekeknek több
közepes-erős intenzitású testmozgásra, több alvásra és kevesebb üldögélésre van szükségük, hogy a csontjaik egészségesek
maradjanak - olvasható az egyetem közleményében, amelyet a
Science Daily tudományos hírportál ismertetett.
A gyerek ideális 24 órájából másfél óra a közepes-intenzív testmozgás (sport vagy szaladgálás), 3,4 óra könnyű mozgással járó
tevékenység (séta, házi munkák), 8,2 óra az egyhelyben ülés (iskola, tanulás, olvasás) és 10,9 óra az alvás.
„A gyerekek napi tevékenysége komolyan befolyásolja a csontegészséget, de eddig nem tudtuk, milyenek a tökéletes arányok. A
több testmozgásról tudni lehetett, hogy jótékony hatású, de arányát nem növelhetjük más tevékenységek rovására’”- mondta el
Dot Dumuid, a kutatás vezetője.
A maximális csonttömeg akár 90 százalékát is eléri az ember
18-20 éves korára, ezért különösen nagy hangsúlyt kap a gyerekés serdülőkori mozgás- és alvásmennyiség.
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A gyerekek csontjainak egészsége adja a fő védelmet a csontritkulás ellen, amely a felnőttkori csonttörések vezető oka, valamint jelentős közegészségügyi probléma, és nagy gazdasági és
társadalmi terhet képvisel - magyarázta Dumuid.
A gyerekek mozgását szenzorral mérték, amelyet nyolc napon
át napi 24 órában viseltek. Ezt kiegészítették a gyerekek saját feljegyzéseivel az alvással és ébren töltött időről. A csonttömeget
a boka és a sípcsont CT-felvételeivel vizsgálták.
-MTI-

Aktuális

Komposztálna? Kérdezzen a szakértőtől!
Pásztor József a Compastor technológia kifejlesztője, a komposztálás
szakértője olvasóink újabb kérdéseire válaszol.
- Nagy parkosított udvarom van. Havonta többször nyírom a füvet és kéthetente
a sövényt, így rengeteg komposzt keletkezik. Ennyit nem tudok felhasználni, mert
évente kellene felásni az udvart, hogy ekkora mennyiséget eltüntessek. Saját
költségemen elszállíthatnám, de hova? Szétszórhatom büntetlenül a legelőkön,
az erdő széleken? Mit csináljak vele?
Azt javaslom Önnek, hogy ne szállítassa el sehova se, szétszórni se szórja szét sehol.
Inkább cserélje el, például egy kertésszel virágokra, palántákra vagy valami másra, vagy
ha ez se megoldás, akkor ajándékozza el vagy ajánlja fel, biztos érte mennek. Vitettesse
el rossz talajon (homokos, kavicsos, köves) gazdálkodó növénytermesztővel. Legeltetett területen gazdálkodó állattenyésztőnek is jó, mert onnan egy idő után hiányozhat a
szerves, rostos, magas tápértékű komposzt. Domboldalakon is hasznos lehet az esővíz
megtartására.

Az Antarktiszon
megjelentek a közönséges
szúnyogok!
A közönséges szúnyog eddig ismeretlen volt az Antarktiszon, ahol csak a
szárnyatlan változata honos.
A turisták által kedvelt György király-szigeten megjelentek a közönséges szúnyogok - jelentette be Alekszandr Klepikov, a
déli-sarkvidéki orosz expedíció vezetője.

- A kérdésem az lenne, hogy csíraképesek maradnak-e a komposztált gyomok
magjai?
- Valamelyik igen, valamelyik nem marad életképes a komposztálás során. Ez sok mindentől függ, például a gyom fajtájától, attól, hogy hol helyezkedik el a komposztálóban
(a hőhatás hogyan éri) és hogyan komposztálunk. A komposztálóban kikelt gyom nem
ártalmas, sőt értékes nitrogénben gazdag tápanyagnak számít, csak ki kell húzni és újra
komposztálni kell.
Ha tudatosan komposztálunk, akkor nem szabad megvárni, hogy a gyomok magot
hozzanak, legkésőbb virágzásig le kell vágni őket. Sajnos a természetben vannak olyan
csodák, hogy a gyommag nem pusztul el a marha gyomrában sem, de magas hőfokon
sem. Az élet él és élni akar.
- Sok komposztunk van, de elég-e ez a háztáji kertbe, vagy szükséges emellé
még trágyázni is?
A sok komposzt mellé nem szükséges még trágyázni is. A komposztban van elegendő
kálium, foszfor, viszont kevesebb nitrogén. Nitrogénigényes kultúrák alá érdemes plusz
nitrogént tenni. Mezo és mikroelem is van a komposztban, ami akár évre is elegendő.
- Engem a diófa levelének komposztállása érdekelne. Úgy tudom, hogy külön
kell kezelni. Sok diófám van bőséges levéllel, ráadásul most rengeteg a beteg, fertőzött dió. Mit tegyek?
Nagyon jó eredménnyel lehet a diófa levelét komposztálni. Kérem, ehhez válassza a
Compastor- technológiát. Nincs szükség a többi komposztálandó anyagtól való külön
kezelésre. Fontos, hogy a komposztálás első fázisán (a lebontó fázison: a megfelelő hőhatáson, 60-70 Celsius fokon ) átmenjenek a levelek. Ha túl sok a diólevél, akkor keverje más szervesanyaggal: fűnyesedék, ledarált ágak stb. Ha tiszta diólevélből csinálja a
komposztot, akkor a keletkező anyagot használja ott, ahol gyommentes területet akar
tartani.
- A biológiailag lebomló műanyag zacskók komposztálhatóak?
Azt tudom erre válaszolni, hogy több ilyen jellegű kísérletet végeztünk és az a tapasztalatunk, hogy valamelyik „biológiailag lebomló” műanyag zacskót sikerült komposztálni, valamelyiket pedig nem... (A biológiailag lebomló műanyag zacskók esetében igen
sok dezinformáció kering.)

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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A regionális körülményekhez képest
enyhe klímájú György király-szigeten,
ahol hét ország tart fenn megfigyelőállomást, sok a turista is. A patakok és a
folyók ott nyáron három, télen mínusz öt
fokosak.
A közönséges szúnyog eddig ismeretlen volt az Antarktiszon, ahol csak a szárnyatlan változata honos. Az orosz expedíció vezetője elmondta, hogy a nemzeti
sarkvidéki programok vezetői tanácsának kezdeményezésére megkezdődött
a helyzet tanulmányozása és annak az
eljárásnak a kidolgozása, hogyan ejtsék
csapdába a vérszívó rovarokat.
Klepikov arról számolt be, hogy az
orosz Bellingshausen állomás egyik épületét fertőtleníteni kellett a szúnyogok
megjelenése miatt.
-MTI-

Fűben-fában

Két nagyon izgalmas illóolaj a porondon
Niauoli (Maleleuca quinquinervia) és Teafa (Maleleuca alternifolia)

Kevés illóolajat vizsgáltak már meg
annyian tudományosan és írták le
hatásait, mint a teafa illóolajnak.
Hatását, alkalmazhatóságát jól ismerjük, házipatikánk alap illóolaja.
A teafa olaj használata napjainkban
aktuálisabb, mint valaha, a niauoli
pedig - mint latin nevéből is sejthető -, hatásában nagyon hasonló a
teafához, már-már testvérének is tekinthető, de illata lágyabb, felhasználási területe pedig szélesebb. Ezt
az olajat nyugodtan használhatjuk
akár 3 hónapos csecsemőnk szobájában is veszélytelenül.

A teafa olajról

A teafa illóolaj univerzális, az aromaterápiában fertőzések helyi kezelésére használják a
leggyakrabban. A titka, hogy terpinen-4-ol-t
tartalmaz, ez a vegyület felelős a mikrobaölő
hatásért.
A teafa illóolaj elpusztítja a gombákat,
baktériumokat és a vírusokat is. (Persze nem
az összest, de sokat közülük.) Bőrgomba elleni
készítményekben különösen előnyös alkalmazása. A Pranarom teafaolaj fertőtlenítő
oldatok összetevőjeként szájpenészre, fogínygyulladásra, zsíros, pattanásos arcbőrre,
kézen és lábon előforduló körömgomba
elleni krémekbe, korpás, problémás fejbőrre
ajánlott. A teafa illóolaj antibakteriális hatását számos klinikai vizsgálat is alátámasztja.

Pattanások ellensége a teafaolaj

A pattanások általában gyulladások, amelyeket a bőrt kívülről megtámadó baktériumok okoznak. Ahelyett, hogy puszta körömmel esnénk neki, éjszakára kenjük be egy
csepp teafa illóolajjal.
Fertőtlenítő-, és gyulladásgátló hatásának
köszönhetően gyorsan elmulasztja a pattanásokat.

Lábfürdő gombásodásra
hajlamos láb ápolására

Egy evőkanál sóra cseppentsünk 10-20
csepp teafa illóolajat, majd 2-3 liter langyos
vízben keverjük azt el. 15-20 percig áztassuk
benne a lábunkat. Frissíti a láb bőrét, bőrnyugtató, fertőtlenítő hatású, csökkenti a
lábszagot.

Levegő fertőtlenítése teafával

Kimutatták, hogy ravintsara illóolajjal
megerősítve a teafa alkalmas a levegő vírusmentesítésére néhány percen belül sprayként használva a helyiségben.
Az oldalamon található egy gyermekeknek és egy felnőtteknek való vírusmentesítő spray és kézfertőtlenítő szer is. Ezek előre
összeállított, kísérletileg igazoltan hatásos
szerek, melyek a levegő vírus tartalmát 95%kal csökkentik egy nap használat alatt, csak
ajánlani tudom őket.

A niauoli olajról

A niauoli egy örökzöld fa, virágai sárgásak,
bolyhos kinézetűek. Ausztráliában és Új-Kaledóniában honos.
Az illóolajat gőzlepárlással nyerik a levelekből, orvosságos, enyhén kámforos illatot hordoz, hasonlít a teafához és a kajaputfához.
Felhasználási területük is megegyezik a teafa
illóolajhoz, azt helyettesítheti.
Töményen is a bőrre kenhető, csak ritkán
okoz bőrirritációt. Főbb összetevők: cineole
1.8, viridiflorol, alfa-pinene, limonene

A niauoli tulajdonságai:

• baktériumölő hatású (Nem annyira széles
spektrumú, tehát valamivel gyengébb hatású
mint a teafa)
• erős vírusölő hatású
• gombaölő hatású
• nyákoldó hatású köptető *
• gyulladásgátló hatású*
• viszketegség ellen hatásos*
• csökkenti a vénás pangást *
• csökkenti a nyirok pangást *
• javítja a bőr tónusát *		
*(Teafára nem jellemző)
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Mire használhatjuk
a niauoli illóolajat?

Bőrgombára, ekcémára, pattanásos bőrre,
aknéra, herpeszre, vénás és nyirok pangásra.
Inhaláció formájában influenza, hörghurut,
arcüreggyulladás, középfülgyulladás esetén. Ülőfürdőkbe nemiszervi herpesz, gomba esetén, visszérre, sugárzásvédelemre,
megelőzésként, mellkasra felkent kenőcsbe
foglalva, influenza, légzési zavarok esetén,
inhaláció formájában hörghurut, arcüreggyulladás, torokgyulladás esetén, fürdővízben megfázás ellen és megelőzés céljából,
gombás és egyéb nemiszervek fertőzései
ellen.

A niauoli használata
más illóolajokkal együtt:

• kakukkfű illóolajjal keverve fokozott baktériumölő hatást érünk el
• eukaliptusz illóolajjal elegyítve a légzési
zavarokra
• atlaszcédrus illóolajjal, ciprusolajjal és
tamanu olajjal ötvözve, visszérre és vénás
pangás ellen
• menta és babér illóolajjal együtt fájdalomcsillapító hatást nyújt
• ravensara (ravintsara) illóolajjal és neem
olajjal keverékben, herpeszre és más bőrkiütésekre
• feketekömény olajjal és teafa illóolajjal,
bőrgombára

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

Egészség

Férfiaknak is szükséges az erősítés
Végre egy sikeres férfivitamin készítmény! Hiánypótló, a multivitamin készítmények mellett csak nők számára
tervezett készítmények voltak mostanáig.

Miben kell segítség a férfiaknak?

Bár a férfiak étrendjében a nagyobb kalóriaigény és a nagyobb
porciók fogyasztása miatt több a vitamin és nyomelem, de kiegészítésre van szükség fokozott fizikai igénybevétel (sport, nehéz
fizikai munka), stresszes életvitel és nem megfelelő tápanyagbevitel esetén.
A testi, szellemi fáradtság, a kimerültség leküzdésére, az immunrendszer erősítésére és a szexuális élet támogatására segítséget jelenthet, ha komplex multivitaminból, természetes növényi hatóanyagokból kiegészítjük étrendünket, hogy támogassuk
szervezetünk optimális működését.

Ellenállóképesség

Az A-, C- és E-vitaminok a specifikus funkcióik mellett fontos
antioxidáns funkcióval is rendelkeznek, segítve az immunrendszer normál működését főleg a téli megbetegedések idején. Ebben a szelén és réz nyomelemeknek is fontos szerepük van.

Teljesítőképesség

A B-1, 2, 6, 12 -vitaminok részt vesznek a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, részleges hiányuk csökkentheti a
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teljesítőképességet. A B6 és a B12 vitaminok a tesztoszteron szint
fenntartásában, a multifunkciós folsav (B9) az agy és az idegrendszer működésében is fontos szerepet játszik.

Reproduktív funkciók

Férfiaknál a cink szelénnel együtt segíti a reproduktív funkciók
(spermiumok képződése, megtermékenyítő képesség) normál működését.

Keringési rendszer, erőnlét

Növényi hatóanyagok: a ginzeng (amerikai és koreai) és a Ginkgo
biloba gyógynövények hatóanyagai fokozzák a nitrogénmonoxid
(NO) keletkezését, amelynek kulcsszerepe van a szív működésében
és az egyes életfontosságú szervek vérellátottságának szabályozásában. Az NO keletkezéséhez alapanyagként fontos az L-arginin
aminosav jelenléte. Az L-arginin a genitális vérkeringés fokozásával is segíti a férfiszervezet szexuális egészségét. A ginzeng közismerten szellemi és fizikai erőnlétfokozó, sőt afrodiziákum. Külön
érdemes kiemelni a koreai ginzenget, amelyet hagyományos erősítő szerként ajánlanak az állóképesség és az energia növelésére,
valamint a szervezet pihentetésére fizikai-szellemi kimerülés után.

Gondolkodó

A betegségek lelki okai
A test mindössze színpadként szolgál a lélek számára.
A betegség a sérült lélek megnyilvánulása, egyfajta
jajkiáltás. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan hat az
emberi lélek a testre, nézzük meg először,
mi is az a lélek:

Vallási szempontból a lélek: az ember több, mint a puszta anyag, a
testet a lélek élteti, az adja megismételhetetlen személyünket, a test
halála után a lélek tovább él.
Pszichológiai szempontból a lélek: az agy egyik funkciója, a szellemi tevékenységek összessége, vagyis érzelmeink, attitűdünk, viselkedésünk stb.
De mi ne legyünk megosztóak, fogadjuk el a halhatatlan lelket egy
nagyobb halmaznak, amelyben van helye az emberi pszichének is.

Hogyan hat a psziché a testre?
Egy komoly lelki trauma (például egy szerettünk elvesztése)
okozhatja azt, hogy akár másnapra megőszülünk, vagyis egyértelmű, látható fizikai tünet jelentkezik. Olyan is előfordulhat, hogy
valaki hirtelen elveszti látását, miközben a szemének úgymond
semmi baja. Természetesen jelentkezhetnek enyhébb bajok is,
akár egy gyomorfájdalom vagy bármi egyéb. Ezt az orvostudomány pszichoszomatikus betegségnek nevezi. Ennek ellentettje
a szomatopszichikus betegség amikor modjuk egy komoly fizikai
betegség, vagy egy nagy seb, esetleg végtag elvesztése hat negatívan a lelkületünkre.
Egy pozitív példával élve (javaslom próbálják ki) is tudjuk bizonyítani ezt a kölcsönhatást. Nézzünk a tükörbe, figyeljünk az
arcunkra és szándékosan mosolyogjunk. Húzzuk a szánkat mosolyra, mégha nehezen is megy, és pár másodperc - perc elteltével valóban jobb kedvünk lesz, igazivá válik a mosoly. Ebben az
esetben a test hatott a lélekre. Ugyanez történik egyébként, ha
másokra mosolygunk az utcán - előbb-utóbb vissza fognak ránk
mosolyogni.
Egy másik érdekes példa az úgynevezett placebo és nocebo hatás. A kutatók gyakran végeznek úgy kísérleteket, hogy az embereket három csoporta osztják, az első csoport hatóanyag tartalmú
gyógyszert kap, a második csoport hatóanyag nélküli tablettát
kap (placebót) a harmadik pedig semmit (ez a kontrollcsoport).
Az érdekesség az, hogy a placebós csoport szinte minden kísérletben hasonlóan jó eredményt produkál, mint a hatóanyagos
csoport, illetve mindig jobb eredményt, mint a kontrollcsoport.
Ez pedig pontosan azért van, mert az erős hit abban, hogy kaptunk egy „gyógyszert”, amitől majd meggyógyulunk vagy jobban
teljesítünk, oda vezet, hogy valóban jobban érezzük magunkat,
valóban jobban teljesítünk.
A nocebo-t csak az érdekesség kedvéért említem. Az az előbb
leírtaknak a fordítottja, vagyis valódi gyógyszert kapunk, valódi
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hatóanyagokkal, de mivel nem hiszünk benne (vagy nem hiszünk
annak az orvosnak, aki adta) - nem fog hatni.
A lélek (psziché) tehát komoly hatással tud lenni testünkre.
Ezeket a tényeket már a múltban is rengetegen felismerték. Az
egyik legismertebb Emil Coué (1857 - 1926) francia pszichológus
és gyógyszerész, aki egy önszuggesztiós módszert fejlesztett ki.
A betegségek és a boldogtalanság kezelésére a pácienseknek
személyre szabott mondatokat (mantrákat) kell naponta többször hangosan, tükör előtt ismételgetni. Segítségükkel a negatív
gondolatok megváltoztathatók, beindul az öngyógyítás folyamata, javulás hozható életünkbe. A legismertebb ilyen mantra a:
Minden nap, minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam. Érdemes egy hétig kipróbálni!
Osztrák vonalon Ruediger Dahlke (orvos, pszichoterapeuta,
természetgyógyász) alkotott nagyot. Számos könyvet írt többek
között az „A betegség mint szimbólum” címűt, amelyben részletesen ismertette kutatásainak eredményét. Például, meglátása
szerint a cukorbetegség lelki oka az, hogy félünk a szerelemtől,

Gondolkodó
képtelenek vagyunk a befogadásra (a sejtek nem nyitottak a glükóz befogadására). Kívánjuk az édeset (szerelmet), szeretnénk
élvezni az életet, de nem merjük átadni magunkat az érzésnek,
saját magunk gátoljuk, hogy az élet édes oldala megérintsen.
Ennek megoldása a feldolgozás és feloldás. Fel kell ismernünk
félelmeinket és szorongásainkat, éljük meg a közelség és távolság problematikáját, engedjük közel az élvezetet és tartsuk távol
magunkat a számunkra kellemetlen dolgoktól.
Amerikai vonalon Dr. Norman Vincent Peale (1898 - 1993) vált
ismertté. Ő a pozitív gondolkodás atyja. A témáról számos könyvet írt, melyekben olyan általa kezelt emberek eseteit ismereteti,
akik konkrét betegségektől vagy valamilyen rossz élethelyzettől
szenvedtek, majd tanácsaira állapotuk varázslatosan javult, életük óriásit változott. Peale ezt a hit és az ima erejével magyarázza.
Mivel foglalkozását tekintve lelkész volt, pácienseinek gyakran a
Bibliából vett idézeteket adott, hogy azzal változtassanak gondolkodásmódjukon, azzal lóduljanak át napi nehézségeiken.
A lelki gyógyulásnak számtalan útja és módja van. Egy
kineziológus segíthet egyensúlyba hozni lelkünket és felszabadítani testünk öngyógyító folyamatait. A rossz tudatalatti minták lecserélésében, traumák feldolgozásában pedig akár a Théta
healing is segíthet. A lényeg, hogy tegyünk lelki és ezáltal testi
egészségünkért.
Stifter Péter
természetgyógyász
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Novella

Bárányfelhők Charleston fölött
Ha a dombról lepillantana a hajnali sétáló a Charleston öbölre, meggyőződhetne róla, hogy Béla a „Három macska”
csaposa egy hazug ember. Ugyanis azt mondta, hogy a tenger nem tud aludni, se lélegezni, mert az csak víz. A hajók
meg pláne nem, mert holtfából vannak. Ezt a zárás előtt mondta az utolsó vendégnek, és egyben megkérdezte, hogy
ő hol lakik, és mi a neve. Hirtelen nem jut eszébe, de abban biztos, hogy ő itt a csapos.

H

át így beszél az, akinek a pálinka elvitte az eszét.
Holott csak azt kellene tenni, hogy hajnaltájt felgyalogolni a hegyre a Dixon
hadnagy sziklájához. Onnan a halk neszre
figyelni, amit a nyugati szél odasúg; s már
hallja a tenger morajlását. Meg, ha az ember kimereszti a szemét, láthatná, hogy az
alvó bárkák úgy emelkednek, süllyednek,
ahogy a tenger lélegzik.
Innen fentről olyan aprónak látszanak a
hajók, mint egy fészekalja vízi csirke. Csak
a Lisa nevű szkúner magaslik ki közülük,
mint egy fenséges kotlós. Nem is mernek
messzebb menni tőle a picik, nehogy valami gyorsjáratú kalózhajó kánya módra
egyet is kiragadjon közülük.
Green kapitány volt a Lisa tulajdonosa,
de a polgárháború óta a szkúner ki sem
mozdult az öbölből. A városban tudták,
hogy dacára a szép külsőjéének, mint hadirokkant ült a sekély vízben.
Régebben még kérdezték, hol szolgált a
háborúban. Ő csak hümmögött. Akkortájt
esett meg, mikor a déliek megépítették
a világ első tengeralattjáróját, a Hunleyt,
hogy segítségével megtörjék az Uniós kikötőzárat. Mesélték róla, hogy mint mérnök, segítette elkészíteni a világ első tengeralattjáróját. A hajónak első, s egyben
utolsó akciója volt, hogy elsüllyesztette az
északi tizenkétezer tonnás Husatonic nevű
zászlóshajóját. A robbanásba belepusztult
a tengeralattjáró is, és vele merült örökre
Dixon hadnagy társaival.

L

isa, a maga hetven évével és a negyven tonnájával volt jelenleg a legnagyobb
hajó a kikötőben. Green csak holnapra
várta Helenát, Kornides kapitány hajóját
százhetven birkával. A görög rabló a gyapjasokat egy állatmenhely gondnokától
vette szinte bagóért, mert a birkák bőre
alatt pestisbacilusok laktak. Erről persze
a gondnokon kívül csak Kornides tudott.

A német cserzővargákat, akik megrendelték, ez nem érdekelte, mert nem a húsból
akartak bekecset szabni. Green már jó előre felvette a pénzt Kornidesztől, és ennek
fejében garantálta, hogy tovább szállítja
az árut a szárazföld belsejébe, Susiheim
nevű faluig.

N

a! – Ezeket, a birkákat kellett Bélának az embereivel a folyón először Goose
Creekig hajókáztatni, hogy az ottani zamatos réteken a bekecsjelöltek minél
előbb kövérre legeljék magukat, hogy bírják majd a menetet kelet felé. Így legalább
minőségi bőrt szállítanak, s nem kell szégyenkezniük a birkáknak. Kár, hogy szegényekkel nem közölték a végcélt, ahol
a német tímárok már kisúrolt bőráztató
kádakkal várják őket az utolsó fürdőre.
Húsuk meg majd az égbe füstöl, mint
mártír őseik a jeruzsálemi áldozati oltárról.
Green nem akarta hajóját egyedül
hagyni, azért maga helyett Bélát küldte,
hadd keressen pár dollárt. - Azt persze
nem mondta, hogy még tizedrészét se
kapja annak, amennyit ő már Kornidesztől
felvett.
A kapitány a fedélzeten élvezte a napmeleg tavaszi szellőt, s elmélkedett a világ folyásáról. Elmosolyodott, mert eszébe jutott a tegnapi látogató. Már ahogy
messziről feléje evezett a finom, városi
ruhás úr, megérezte, hogy jó üzletet hoz
neki az a pasas. Nem tévedett. Mikor a
vendég felmászott a hajóra, magára mutatott, hogy ő Filbinger.
- Nem tesz semmit - mondta Green.
A látogatója elmondta, hogy ő egy
szabad, liberális szennylap tulajdonosa
és szerkesztője. A lap főként azokból a
cikkekből él, amiket nem jelentet meg.
A tervezett írást, amit legközelebb le
akar hozni, előre bemutatja az érintettnek, akinek minden pénzt megér, hogy
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ne szerepeljen a nevük az újságban. De
sajnos az utolsó héten rálőttek egy kuplerájban, ezért egyelőre abbahagyta a
zsarolásokat.
Ezek után Filbinger rögtön a tárgyra
is tért.
- Arról lenne szó - mondta, hogy ő a
százhetven birkát Susiheim közelében
embereivel látszólag elraboltatná, mert
barátjának jobban kellenek a gyapjasok,
mint a jöttment német cserzőknek. - Azt
nem mondta, hogy az a barát, a nagyhatalmú s pénzű Mr. Black, a konzervgyáros.
- Ez egy tisztességes üzlet - gondolta
Green, mikor Filbinger pár bankót rakott
az asztalra, mert a kapitány nem ment
bele a részletfizetésbe. Green eltette a
pénzt, s elmagyarázta Filbingernek a tervezett útvonalat. Miután Kornidesztől átveszik majd a birkákat, átrakják őket egy
bárkára, és míg lehet, azzal utaznak fel
kelet felé a folyón. Onnan aztán pár napi
menetelés után, már Susiheim alatt fognak járni. Még megegyeztek, hogy mikor
megjelennek Filbinger álbanditái, azonnal megadják magukat.

G

reen arra ébredt - mert egy kicsit becsukta a szemét -, hogy kialudt szivarja.
- Béla, hozz kávét! - ordította a csaposának, aki nála lakott a hajón, de eszébe jutott, hogy ő küldte el, vegyék át
Kornidesztől az állatokat, és rakják át a
bárkára.
Késő délután befutott Béla és jelentette, hogy a birkák már a bárkán ülnek, és
sürgetik az indulást. Neki meg most készpénz kell, hogy kifizethesse a brigádot,
mert italt is akarnak vinni a hosszú útra.
Green kifizette a teljes bérüket, nehogy
lázadás legyen, és szerencsés utat kívánt
a birkás expedíciónak.
- A Filbingerrel kitervelt álrablásról
nem szólt a csaposnak.
Már tegnap éjjel átgondolta a dolgot,

Novella
s jobbnak látta, ha nem említi a kitervelt
álrablást, nehogy később részegen eljárjon valamelyiknek a szája. A kapitánynak
rögvest odalenne a becsülete, no meg,
Filbinger pénzén sem kell osztoznia. Később, amikor már Béláék útban voltak a
bárkán Goose Creek felé. Green ábrándozott. Hirtelen gyengéden elmosolyodott,
mert elképzelte, hogy milyen arcot fognak vágni a bőrösök, mikor holtfáradtan
beállítanak Béláék egy fia birka nélkül.
- Te jó isten! Hogy azok mekkora verést
fognak kapni a sváb cserzőktől… Green beleborzongott.

A

meddig Béláék a vízen jártak, az útjuk még egész kellemes volt, de eljött a
pillanat, mikor a folyó elsekélyesedett, és
kockázatos lett volna továbbmenni. Ezért
a kormányos kirakta őket egy sík mező
partján, amit szétszórt erdő szegélyezett.
Még innen is lehetett látni a vagy mérföldnyire a kék eget fürösztő tavat. A birkák, ahogy már messziről megérezték az
édesvíz szagát, két első patájukkal vadul
rángatták a bárka peremét.
Jóval később már a parton, mikor a parázs tetején az utolsó álmosan pislákoló
rönk is aludni készült, a tábor már jóllakottan szuszogott az ég alatt. A mennyei
csillagcsorda részvéttel hunyorgott le a
birkákra, mert ők már tudták, milyen nehéz napok várnak a fertőzött karavánra.

V

olt, hogy egész nap meneteltek étlen-szomjan a kiszáradt mezőn, néha meg
caplattak csüdig merülve a mocsárszéli
sásban. Néha az e vidékről elszármazó,
sok utat ismerő aggastyán racka juh is
elvétette az irányt. A sok-sok útból éppen
csak azt, ahol jártak, nem ismerte.
Ha az utolsók közt vánszorgó állatok
közül valamelyikük reményt vesztve leült,
hogy ő bizony itt pusztul, de nem megy
tovább, szomszédjai hóna alatt átfogták, s
vonszolták a következő pihenőig.
Jusuf, a sok telet látott vezérürü már nehezen vonszolta magát. Már tele lett bogánccsal a gatyaformára nyírt farbundája,
és a prémgallérja is kopottan lötyögött.
Az erőltetett menet harmadik napján
Jusuf belátta, hogy ezt a tempót nem bírják. Néha meg is álltak, hogy a sor végén
rogyadozók is felzárkózhassanak.
Már ő se nézett se jobbra, se balra, s
már az eget sem fürkészte reménykedve, hogy mikor tűnik fel esőt hozó felhő.
Ezért történhetett, hogy nem vette észre
kelet felé azt a szürke ködös sávot, ami

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
a horizont peremén húzódott. Éppen
hátrafordult, hogy bal patával pihenőt
vezényeljen a nyájnak, mikor szurokként
csillogó ingoványba tévedt. Nem tudott
egy lépést sem tenni, holott erőlködött
inaszakadtáig.
Tehetetlen kínjában az égre nézett, és
sóbálvánnyá dermedt! Kimeredt, tágra
nyílt szemmel bámulta a hirtelen feltűnő
felhőpamacsot, amint egyre sebesebben
és egyre növekedve közeledett feléjük.
Lassan egy óriási fehér gyapjas birka
alakját öltötte magára, s úgy tűnt, mintha
jobbjában előre mutatna a horizont fölé.
Jusuf azonnal könnyebbnek és kön�nyebbnek érezte testét, majd mintha
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egy földöntúli erő vonzaná fel a magasba. Közben olyan, eddig még sose érzett
melegség járta át szívét, hogy szinte sírva fakadt a határtalan boldogságában. A
következő pillanatban már kiemelkedett
a mocsárból, maga alatt hagyta a földet,
s szaporán kapálta a levegőt a végtelen
égen. Mindig csak a hívogató felhő felé.
A követő birkák is egymás után sorokként
váltak ki a sárból, s léggömb gyanánt,
méltóságteljesen lebegtek a vezérürü
után. Ahogy egyre távolodtak a birkák a
földtől, úgy kezdtek lassan átalakulni bárányfelhővé. Jusuf már lassan elérte az
óriást és beleolvadt az irdatlan nagy, átláthatatlan fehér ködtömegbe.

Novella

A

zt a négy napot, amíg az állatok megérkeznek a rajtaütés helyére, az amatőr
martalóc, Juan Maria Gonzales, Filbinger
jobb keze, pásztoraival kellemesen töltötték el. Fácánt, nyulat sütöttek a fák alatt.
Jó kedvük volt, mert Gonzales a bérüket
előre kifizette. Jó lesz az otthon a sok éhes
szájnak Mexikóban, a falubeli putrikban.
Ez a rablás is csak egy hecc lesz, kockázat
nélkül.
Juan minden reggel végigpásztázta a
látóhatárt egy hatalmas szikla mögül, s
elmosolyodott, mikor feltűntek távolban
a bukdácsoló birkák. Nagyon halkan, de
már messziről idehallatszott keserves bégetésük. Előkiáltotta embereit, s elindultak
lassan, komótosan a karaván elébe. Béláék
is észrevették a messziről közeledő alakokat. Sejtelmük sem volt, hogy kik lehetnek
azok, hiszen Green kapitány nem beszélt
az álrablókról.
Juan Maria Gonzales emberei azért biztonság kedvéért kézben tartották a fegyvereiket. - Sohase lehessen tudni!
A vezér is lehajolt, hogy megkösse a
combjára erősített pisztolytok zsinórját, s
közben szórakozottan felpillantott az égre,
s azonnal úgy maradt görnyedten, mint
egy szélütött.
Még látta, hogy a birkák lassan felhővé
válnak, csak az utolsók dagasztják még az
égen bogárnyi gyufaszál lábacskáikkal a
levegőt.
- Santa Maria! Madre de Dios! - hullott
térdre Juan, majd áhítattal nézett a távolodó bárányfelhők után és alázatos imába
zuhant. Az álrablók is térdelve, tátott szájjal
meredtek az égi csodára.
Később, mikor magukhoz tértek, tudták,
hogy birka nélkül nem mehetnek vissza
Filbingerhez, mert az golyóval jutalmaz,
ezért inkább elváltak egymástól.
Juan hazament a falujába, ahol mélyen
tisztelték, mióta megtudták, hogy csodát
látott. Esténként a kocsmában szívesen
mesélte huszadjára is, mikor ő saját szemeivel látta, ahogy Szent Kristóf felvezette az
égbe a birkacsordát, és felhőket csinált belőlük. Az áhítattal hallgató hívek szívesen
fizettek neki egy-egy italt, s tisztelettel simogatták azt a kezet, amivel búcsút intett
Szent Kristófnak.

B

éla is döbbenten bámulta a birkák
mennybemenetelét, s gyanakodva fürkészte kocsmás barátai arcát, hogy ők is
látták-e a csodát, vagy az agya szülte ezt a
látomást? De aztán végigmentek az állatok

nyomán mindaddig, míg el nem tűntek. –
Ez kétségtelen. Itt tényleg csoda történt!
Mit lehet tenni? Majd elmondják a cserzőknek, hogy a birkák elszálltak keleti
irányba. Arra keressék!
Igazán jókor jutott eszükbe, mert vagy
tíz susiheimi legény előrejött a nyájat
fogadni. Először röhögtek a csapos magyarázatán, hiszen hajnalban hallották is
a birkák bégetését. De a magyarok csak
vonogatták a vállukat. - Akkor kezdődött a
verekedés.
Béláék estig futottak, míg elértek egy erdőt, ahol végre lerázták az üldözőket.
Most szó szerint értendő, hogy féltették
a bőrüket, hiszen szakavatott cserzők kergették őket.
Béla, ahogy kipihente magát, elhatározta, hogy új életet kezd. Nem megy vissza
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Charlestonba, úgyse hinne nekik senki.
Csak röhögnének rajtuk.
Hogy eladták a birkákat, az teljesen
rendben van, de ez a mese hozzá?
Éjjel felriadt. Teste verítékben úszott,
mert Jusufról álmodott. Hirtelen ötlettől
vezérelve felkelt, a sötétben sebbel - lobbal összekapkodta cókmókját, s búcsú nélkül otthagyta társait. Hajnalra már messze
járt, s megkönnyebbült szívvel gyalogolt
Dél-Dakota felé, ahol talán támasza lehet
egy magányos, magyar szavú, de tehetős
farmerözvegynek.
* A Hunley tengeralattjárót 2000-ben
felszínre hozták és 2004-ben a legénységet
katonai díszpompával, eltemették a Charlestoni katonai temetőben.
Kisslaki László

Életmód

AlgaVit:

koncentrált hatóanyagforrás

Az AlgaVit készítményben található spirulina és chlorella algát teljes értékű táplálékként tartják számon. Mindkettő értékes tápanyagot tartalmaz, omega zsírsavakat, aminosavakat, vitaminokat, ásványi anyagokat, szénhidrátokat, fehérjéket, nyomelemeket. Rendszeres fogyasztásuk a hiánybetegségek kialakulásának megakadályozása mellett, elősegíti a szervezet megtisztítását a környezetszennyezéssel bekerülő nehézfémektől. Kiváló a méregtelenítő, a salaktalanító és a betegségmegelőző hatásuk.

Spirulina és chlorella

A spirulinát az egyik legegészségesebb
növényként tartják számon, tápanyagértékét pedig hatásosabbnak, mint bármely más
élelmiszerét. Egyes vélemények szerint 1g
spirulina megfelel 1 kilogramm zöldségnek. Összetételében több mint 50 biológiailag aktív, a szervezetnek szükséges anyag
található. A spirulina az egyik legjobb forrása
a gamma-linolén-savnak, ami szükséges az
egészséges szív- és agyműködéshez, a test
egyéb szerveinek megfelelő működéséhez.
A chlorella egy gömb alakú kis egysejtű
zöld növény, mely édesvízben tenyészik.
Rendkívül gazdag fehérjében, vitaminokban
és enzimekben, valamint más mikroelemekben (ásványi anyagokban), növényi rostban,
klorofillban és karotinoidokban is. Egyes kutatási eredmények szerint az összes növény
közül a chlorella tartalmazza a legtöbb klorofillt, illetve jelentős arányban tartalmaz B-,
C- és E-vitaminokat, foszfort, káliumot,
magnéziumot, kalciumot, valamint nyom-

elemeket: vas, mangán, cink, réz, kobalt
(aminosav kelát-kötésben).
Májbetegeknek, dohányosoknak, legyengült immunrendszerrel, emésztési
problémákkal, például székrekedéssel küzdők számára kifejezetten fontos tápanyagforrás lehet. Gazdag vitaminforrásként serkentheti a vörösvérsejtek termelődését is,
valamint az artériák tágulását, így a szervezet
számára jobb oxigén-ellátottságot biztosíthat és fokozhatja az anyagcserét.

Teljesítménynövelés
vegetáriánusoknak is

A spirulina gazdag fehérjeforrás is: származási helyétől és növekedésétől függően
60-65 százalékban tartalmaz fehérjét, ami
két-, háromszoros arányt jelent a különféle húsokhoz képest, ezért vegetáriánusok és sportolók előszeretettel fogyasztják. Ráadásul igen gazdag B-12 és B-1
vitaminban is, ami segítheti a sejtépítést, és
megfelelően pótolhatja az állati fehérjék ke-
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rülésével kiesett B vitamin mennyiséget is. Az
astaxanthin erős antioxidáns hatása is hozzájárulhat a teljesítmény fejlesztéséhez, és az
izmok gyors regenerálódásához.
A spirulina egyik legjelentősebb„szupertulajdonsága”, hogy ez az algaféle tartalmazza
mind a 8 esszenciális aminosavat, ráadásul
az emberi szükségleteknek megfelelő arányban, ezért „teljes” fehérjének nevezik. Ezeket
szervezetünk nem képes előállítani, így táplálék formájában külső forrásból kell bevinnünk a szervezetbe.

Tel: +.: 061 238 0742
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu
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Bio-logikus
A krumplit nem szépségéért szeretjük, de íze és változatos elkészítési lehetőségei feledtetik a szerény külsőt. Amerikából jött, óvilági beilleszkedése nem volt zökkenőmentes, jobb esetben virágában gyönyörködtek, rosszabb esetben mérgező termését fogyasztották el. Aztán Európában is felismerték a barna gumók értékét és megindult a nemesítés, ami azóta is folyik. Számtalan fajtát hoztak létre és kialakult a felhasználási területek szerinti besorolás.

Fő a BIOkrumpli!
Burgonya ABC

dául télire beássa magát a földbe, tavasszal
onnan bújik elő. Ha következő évben is
burgonyát vetnénk az adott területre, akkor tálcán kínálnánk neki a táplálékot. Ezt
a szívességet egy BIOgazda nem teszi meg.
A rovar tud repülni, de minél nagyobb távolságot kell megtennie az élelemforrásig,
annál több pusztul el út közben. A gombabetegségek megelőzése szempontjából is
alapvető, hogy ami ugyanarra érzékeny, az
csak több év elteltével kerüljön egy adott
helyre.
Ha a fenti megelőző intézkedések nem
bizonyulnak elegendőnek, vagyis a veszteség túllépné az elviselhető mértéket, nem
kell, sőt BIOgazdaságokban nem is szabad
szintetikus mérgekhez nyúlni. A burgonyabogár lárvája ellen rendelkezésre áll olyan
baktérium készítmény, ami ránk nézve teljesen veszélytelen. A gombabetegségek
ellen pedig ökológiai gazdálkodáshoz engedélyezett, fel nem szívódó rézkészítményekkel védhető meg a növény.

A burgonyákat konyhai szempontok szerint három típusba soroljuk. Az árus többnyire meg tudja mondani, milyen típust
vagy típusokat kínál, illetve a betűkód látható a csomagoláson.
Az „A” típusú nem fő szét, ebből érdemes
krumpli salátát vagy rakott krumplit készíteni.
A „B” típus a középút, ha odafigyelünk,
nagyon nem tudunk vele mellélőni. Válas�szuk főzelékhez, paprikás krumplihoz.
A „C” típus könnyen szétfő, a krumplit tartalmazó tésztákhoz (nudli, szilvásgombóc),
valamint a püréhez ez a típus a legjobb választás.
Egyes szakácskönyvek a hozzávalóknál a
burgonya típusát is megjelölik.

BIOburgonya A-tól C-ig

Jó hír, hogy mindhárom típus beszerezhető BIO minőségben. A burgonya az egyik
leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben fogyasztott zöldségfélénk, ezért
különösen fontos, hogy milyen minőséget
Meddig és hogyan tárolható
veszünk magunkhoz. Aki kicsit is utánanéz,
a BIOburgonya?
vagy van már kiskerti tapasztalata, az tudja,
A BIOburgonya megfelelő házi körülméhogy krumplit bizony nem csak mi szeretnyek között, pincében, hűvös, de fagymenjük, hanem az élővilág számos egyéb tagja is. Leginkább a burgo- tes helyiségben áprilisig biztonsággal tárolható. A tárolási hely ne
nyabogár és a gombás betegségek jelentenek veszélyt.
legyen vizes, de túlságosan száraz se, legyen sötét, hűvös, de soha
ne csökkenjen a hőmérséklet 3 °C alá. Csak a földes krumpli tárolMit tehetünk, hogy a termés nagyobb része mégis csak ne- ható hosszú ideig, a mosott hamarabb kiszárad.
künk jusson? Az egyik lehetőség a kémiai hadviselés. Működik,
de nem következmények nélkül. A rovar- és gombaölő szerek véHol szerezhető be többféle BIOburgonya?
geznek ugyan a terméspusztítókkal, de maradványaik belekerülLegnagyobb választékot a Biokultúra Ökopiacon találjuk, itt
nek a gumókba, onnan pedig abba, aki a belőle készült ételt elfo- be tudunk szerezni A, B és C típust is, illetve olyan érdekességegyasztja. Nem mellékesen a vegyszer maradványok bemosódnak ket, mint a lila krumpli.
a vizekbe és megmérgezik a talaj élővilágát.
Magyar Biokultúra Szövetség
A BIOgazdaságokban más módszereket alkalmaznak. A károk
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
megelőzésének a legfontosabb eszköze a vetésforgó. A vetés1/214-7005
forgó tervezésekor sok szempontot kell figyelembe venni, de
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
mi most emeljük ki ezek közül a növényvédelmet. Egy kártevő
biokultura@biokultura.org
vagy kórokozó ősszel csak a szemünk elől tűnik el, de megtalálja
www.biokultura.org
a módját, hogy helyben vészelje át a telet, általában a talajban
vagy a fertőzött növényi maradványokon. A burgonyabogár pél-
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Forgácsok
„Az ember mikrokozmosz a makrokozmoszban, állandóan változó erők mezején él. Egészsége harmónia a környező kozmikus és természeti erőkkel.
Fizikai vagy szellemi betegsége a diszharmónia velük szemben.”

Forgácsok...

Mi a teendő?
Ép testbe ép lélek!
Nos, Kedves Olvasó! Itt a változás! Csak
nézz körbe. Az ember csak kapkodja a fejét, és csodálkozik, mert ilyen mértékű, és
ilyen rövid idő alatt bekövetkező változástömeget - bizton mondhatjuk -, soha sem
élt még meg ez a Föld! Jogosan vetődik fel
a kérdés, mi történik a világmindenségben, és mi történik a Földön? Kívülállóként
szemlélhetjük ezt az egészet, vagy részesek vagyunk annak kialakításában? Szomorú hírem van! Nyakig benne vagyunk,
akár akarjuk, akár nem! Nincs olyan, aki ne
járult volna ehhez hozzá, vagy azzal, hogy
támogatja, vagy azzal, hogy nem áll ellent!
Mi történt a mindenségben?
Madách Ember Tragédiáját hívjuk segítségül:
Az Angyalok kara ezt énekli:
„Dicsőség a magasban Istenünknek,
Dicsérje őt a föld és a nagy ég,
Ki egy szavával híva létre mindent,
S pillantásától függ ismét a vég.”
Mire az Úr válasza:
„Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Év-milliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogát ujítni kell.”
Tehát a mű kész, és jól működik, évmilliókig!
Nos, akkor magunkra maradtunk! Úgy
néz ki, hogy mi, mindannyian a tevékenységünkkel avatkozunk bele a rendszerbe.
A rendszer azonban védett, és visszacsatolásaival új egyensúlyi helyzetet állít elő,
aminek ha úgy tetszik, áldozataivá válunk!
Kedves Olvasó! Ha van bátorságod meg
is fogalmazhatod: visszavonhatatlanul!
Ebből következik: eljött az ébredés ideje!
Mentsük, ami még menthető!
Milyen reményünk maradhat meg? Csak
az ifjúság! Az ifjúság, aki a felvetődött kérdések sokaságára más megoldást ad, mint
az előző generáció! De ennek feltétele a
kreatív gondolkodás megtartása! Ha en-

nemes fából...
gedjük azt, hogy a gyermek az óvodás kortól kezdve a pusztító erők szellemi terébe
kerüljön, akkor egy olyan generáció nő fel,
amelyik már nem is ismeri a kreativitást, az
erkölcsöt és az etikát, csak a profit érdekét
szolgálja. Alapvető életelvévé válik a hamis
út követése, melynek jellemzője az egyén
érdeke és érdekérvényesítő képessége!
Legfeljebb a rácsodálkozókra beint, és azt
mondja: ezt neked közösség! Nos, de ne
többet a sötét oldalról!
Ha visszamegyünk a régmúltba, ameddig csak lehet, három alapvető kérdésre kell
koncentrálnunk, amely minden időkben
megválaszolatlan maradt. Pontosabban a
koroktól és az adott kor materialista és spiritualista szemléletétől, ill. annak arányától
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függően, más és más választ adtak. Ezek a
kérdések tömören a kortalan kutatásainak
kérdései is, melyek így hangzanak:
- Hogyan kerültem ide?
- Mi végre vagyunk itt?
- Mi a teendőm? (Azaz, hogyan hozhatom ki a legjobbat, ha már itt vagyok?)
A réges-régmúlt embere, azt vallotta,
hogy ő Föld Anyától, azaz a föld anyagából és Ég Apától, azaz a nap energiájából
származik, és ebbe a gyönyörű kertbe, a
földi élettérbe kertészként került. Feladata
pedig megóvni ezt a világot! Ezzel tömör
és értelmes választ adott! A ma embere
számára azonban ez a „kert” a vagyonszerzés eszköztára, és azzal méri magát, milyen

Forgácsok

Schmall Rafel, Csillagpark, Zselickisfalud, Somogy megye
nagy a gazdagsága! Fennen hirdeti, ha
nem vagy gazdag, nem érsz semmit! S mivel a nagy gazdagság egyben hatalom is,
e hatalmával visszaélve milliókat tesz még
szegényebbé, csak azért, hogy növelje vagyonát! Tovább megyek: beleavatkozik a
teremtés genetikájába is, anélkül, hogy látná, vagy felmérné annak következményeit. Az idő múlásával azonban egyre több
„földlakó” számára válik világossá, élhetetlenné tesszük bolygónkat!
Mert hol is vagyunk? Vessünk egy pillantást a túloldali képre, a Tejútrendszerre.
Rátekintve a képre, elcsodálkozhatunk
azon, hogy mai tudásunk szerint - a Tejútrendszer sugara mintegy 60 000 fényév!
(A fény sebessége kereken 300 000 km/mp.
Azaz, 300 000 km-t tesz meg egy másodperc
alatt. Számolhatunk, mennyit tesz meg a
fény egy perc alatt, egy óra alatt, egy év alatt

és 60 000 év alatt!) S ebben a hatalmas kiterjedésű galaxisban a középponttól kb. 25
000 fényévre kering a Napunk, mely körül a
mi Földünk kering! Ebből következik, hogy
spirális pályán haladunk, hiszen amíg bolygónk egy fordulatot tesz meg a saját tengelye körül, a Nap halad az ő útján, és egy
év alatt, miközben teljesen megkerültük a
Napot, az már egy egészen új pontban található. S mindezt mi úgy éljük meg, hogy
hajnalban, amikor kinézünk az ablakon,
csak annyit mondunk: már pirkad!
De nézzük a fenti képet meg közelebbről!
Íme a „kert” amit gondoznunk, és nem
rombolnunk kellene! Az emberiség pusztító
viselkedésével kapcsolatban sokakban felvetődik a kérdés: a hiba bennünk van? Úgy
gondolom, igen! Átmeneti lakhelyünket
olyan tempóval pusztítjuk, hogy a következő generációnak nem hagyunk már termé-

szetes élőteret. Azt sem mérjük fel, hogy a
mondás: „Azzá leszel, amit eszel!”, mekkora
hatással szerepel ebben a viselkedésformában. Mindent megetetnek velünk, s mi
- tisztelet a kivételnek - az olcsóbbat válasszuk és nem a természetesebb, egészségesebb táplálékot! Húst hússal eszünk,
és ezek az állatok iparszerű termelésben,
ki tudja milyen mérgező anyagokkal való
táplálás, és antibiotikumok állandó használata mellett nőnek fel. De megnézhetjük
a növények, a zöldségek, a gyümölcsök
termelését is! Ott is védekező vegyszerek
sokaságával találkozunk. S ha megnézzük
az engedélyezett szerek listáját, ott csak
egy-egy szerről találunk alapvető információt, de azok együttes hatásáról már nem!
Hisz egy ilyen vizsgálat rendkívül költséges
lenne! Tudnám tovább részletezni, de nem
ez a cél!
A cél a kemény kérdésre adandó válasz
keresése: Mi a teendő? S mit tehetek én,
magam és családom, unokáim érdekében, elvben és gyakorlatban, általában, és
konkrétan most! Ezzel kapcsolatban próbálok néhány gondolatot megosztani:
1. Gondoljunk dr. Satalova intelmére:
„Halálra esszük magunkat!”
2. Gondoljunk Bicsérdy Béla mondására:
„Csak az nem árt, amit nem eszünk meg!”
3. Gondoljunk a természet stabilitásának alapvető elemeire, a magokban levő
„Életerőre”!
4. Gondoljunk a böjt jótékony hatására,
és hetente egy böjtnapot illesszünk be!
5. S legvégül a húst csak „fűszerként”
fogyasszuk! (és lehetőleg ne ipari feldolgozásút!)
Erdei István

S ne csak gondoljunk rá, tegyünk is valamit!
Itt az őszi és téli időszak! Csíráztassunk magvakat!
Ne múljon el nap úgy, hogy nem fogyasztunk csírákat. Egy-két 7 dl-es befőttes üvegben, tetejét hálóval letakarva, kényelmesen elő tudjuk állítani a
szükséges csíra-mennyiséget. S mivel a „változatosság gyönyörködtet”, 7 db. befőttes üvegben minden
napra más és más csírát tudunk nevelni! Csípőset,
pikánst, semlegest, föld illatút, stb. A csírákat lehetőleg „tiszta” vízzel mossuk, le. (pl. fordított ozmózis, v. RO víz) Ha erre nincs lehetőségünk, akkor
állott vízzel öblítsük le, hogy megszabaduljunk a
klór káros hatásától. A csírakészítés fortélyaira itt és
most nem térünk ki, mert korábbi cikkeinkben ezzel
foglalkoztunk.
A csírákat lehetőleg nyersen fogyasszuk!
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Fűben-fában

Argital Gold bio illóolajok:
a minőség újraértelmezése
Az Argital Gold illóolajok hosszú kutatómunka eredményei, jelenlegi ismereteink szerint egyedülállóan
magas minőséget jelentenek a világban. Lényeges különbséget más
előállítók illóolajaival szemben egy
harmonizációs (ún. GOLD) eljárás
alkalmazása jelent, melynek segítségével lehetővé válik az egész növény, tehát a virág, levél és gyökér illatanyagainak felébresztése fizikai
(és nem kémiai) módszerekkel.

Ismeretes, hogy egy élő növény virágjának, levelének vagy gyökerének illata
kellemes, kiegyensúlyozott jellegű, ezzel
szemben a mai előállítói gyakorlat szerint az illóolajokat a növényeknek csupán
egyik részéből (pl. a rózsaolajat a növény
szirmaiból, a menta illóolajat a növény
leveléből vízgőz-desztillációval, a citrusfélék illóolajait a gyümölcs héjából préseléssel) nyerik, az így nyert illatanyagok
ezért szúrósabbak, kevésbé komplexek,
kevésbé kiegyensúlyozottak és összetevőkben szegényebbek, összehasonlítva
azokat az élő növény illatanyagaival.
Az Argital kutatása arra keresett és
adott a GOLD eljárással választ, hogy lehetséges-e a növény másik két részének
illatanyagait felébreszteni a virág, levél és
gyökér illatanyagaiban, hiszen pl. a szantálfa illóolaját csak a növény gyökeréből
nyerik, tehát a virág- és levélszféra illóanyagait elnyomják, azok nem jelennek
meg a hagyományos előállítással nyert
illatban.
A sikeres válasz olyan szabadalmaztatott fizikai eljárásokban keresendő,
amelyben többhetes folyamatok során
nemesfémeket, drágaköveket, természetes ritmusokat (fény/sötétség, hideg/
meleg), dinamizációs eljárásokat és az
emberi testhőmérsékletre melegítést

használják fel. A vizsgálati eredmények
szerint az Argital GOLD illóolajok illatanyagokban rendkívül gazdagok, harmonikusabb, lágyabb, kiegyensúlyozottabb
illattal bírnak, hatékonyságuk, funkcionalitásuk magasabb, hatástartamuk hos�szabb más illóolajokkal összehasonlítva.
Az idén kifejlesztett, COSMOS minősítéssel rendelkező Herbal Mix egy olyan
gyógynövényes keverék, amely 15 különféle Gold Bio illóolajat tartalmaz kifejezetten tisztító, fertőtlenítő hatással

hagyományos 100 %-os tisztaságú, természetes illóolajokkal szemben sokkal
magasabb szinten védelmezik a sejtek
életképességét, gátolják a sejtek korai
öregedését.
• Patch- vagy bőrirritációs teszt (Pavia-i
Egyetem, Olaszország) negatív eredményekkel, a GOLD illóolajok sokkal kevésbé
allergizálnak, köszönhetően a kiegyensúlyozottabb összetételüknek.
• Szenzitív kristályosítással igazolható a
GOLD illóolajok magasabb vitalitási szintje.

Argital Gold illóolajokkal
elvégzett tudományos
vizsgálatok:

Kiszerelés: 10 ml fekete üveg lehúzható
címkével és kartondobozban.

• Szabadgyökfogó- vagy sejtszintű
anti-aging képesség vizsgálata (Catania-i
Egyetem, Olaszország) A teszteredmények szerint az Argital Gold illóolajok a
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Az Argital Gold Bio illóolajok BDIH
minősítéssel rendelkeznek.

www.argital.hu

Egészség

Ajándékozzon erős immunrendszert karácsonyra!
Manapság olyan időket élünk, amikor olyannyira oda kell figyelnünk
saját és szeretteink egészségének
védelmére, mint még soha. Hordjuk a maszkot, kerüljük a tömeget,
napjában többtízszer kezet mosunk… És valóban, mindez nagyon
fontos, a külső védekezés elengedhetetlen része.

Tehetünk ennél többet? Igen!
Minden elővigyázatosság ellenére a
vírusok, baktériumok óhatatlanul is bejuthatnak a szervezetbe, de az a lényeges
kérdés, hogy az immunrendszer milyen
állapotban van és hogyan képes elbánni
velük. Nem véletlen, hogy míg ugyanaz a
betegség egyeseket súlyosan érint, mások szinte észrevétlen esnek túl rajta.
Ehhez persze az kell, hogy ne legyünk
híján a vitaminoknak, a különböző, rendkívül fontos ásványianyagoknak és nyomelemeknek. Igyekezzünk azokat rendszeresen és minél természetesebb úton
bejuttatni a szervezetbe!

Treben asszony a receptet a modern kor
követelményeihez igazította és ekképp
szólt róla:

100%-ban natúr, adalék-, pálmaolaj- és
illatanyagmentes, vegán termék.
E kímélő, antiallergén szappan a legkisebbektől az idősebb generációkig minden korosztály részére ideális választás,
különösen az érzékeny bőrűek számára.

Egészség a fa alatt
Idén karácsonykor csempésszen a fa alá
szerettei számára olyan meglepetéseket,
amelyek az immunrendszerük védelmét
szolgálják. Így nem csak a bontogatás pillanatában, de még hónapokkal később
is örömüket – és egészségüket lelhetik a
szívből adott ajándékokban!
Tippjeink a fa alá:

Eredeti Maria Treben Svédkeserű
A méltán népszerű, eredeti Maria
Treben alkoholmentes svédkeserű egy
valódi elixír, amelynek nem szabadna hiányoznia egyetlen házipatikából sem!
Maria Treben sok éves tapasztalata
alapján és a növények elmélyült tanulmányozását követően jött létre ez a kivételes
termék. Egy természetes immunerősítő,
amelynek eredeti receptjére a 18. században élt svéd orvosprofesszor, Dr. Klaus
Samst iratai között találtak.

„A svédcsepp felélénkíti a lelkierőt és
megerősíti az életerőt, amelyre a mai korunkban oly égetően szükségünk van.
Őrizze meg ezáltal a csodálatos elixír által
egészségét, munkaerejét, örömét hivatásában a családja és embertársai javára.”

Svédkeserűs natúrszappan
A napi sokszori kézmosás megviseli a
kezek érzékeny bőrét, a hűvösebb időjárás okozta viszontagságokról nem is beszélve. A Svédkeserűs Natúrszappan egy
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Gyengéden tisztít, ápol, miközben
megóvja a bőr optimális PH-értékét.
A Svédkeserűs Natúrszappan használható a teljes test tisztítására és ápolására
minden nap. Sőt, napi többszöri használat
mellett is megóvja az érzékeny bőr nedvességtartalmát és finom puhaságát!
Keresse az Eredeti Maria Treben termékeket a www.mariatrebenpatikaja.hu
weboldalon!

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Életmód

Karácsonyi vacsora természetesen
- a Karoti ételízesítőkkel
Karoti ételízesítőkkel a finom íz természetes!
A Karotival nem kell lemondania az
ételízesítők és fűszersók nyújtotta
kényelemről! Biztos lehet abban,
hogy családja nem fogyaszt felesleges mesterséges adalékanyagokat,
hisz ételízesítőink és fűszersóink kizárólag zöldségeket, fűszereket és
parajdi sót tartalmaznak.

A Karoti története

A Karoti ételízesítő története egy karácsonyi
ajándékkal kezdődött. Édesapámnak öt éve
ajándékoztunk egy konyhai aszalógépet. Friss
zöldségek aszalásával és parajdi sóval készített fűszersókat. Kóstolóként adott ebből egy
jó barátunknak, akinek annyira megtetszett,
hogy kizárólag friss zöldségek felhasználásával milyen különleges ízvilágot lehet elérni,
belevágott nagyobb mennyiségű termék előállítására alkalmas technológia kialakításába.
Az évek során a termékpaletta folyamatosan
bővült és én is részt vettem a fűszerek kialakításában, kóstolásában. A fűszerkeverékeimet
lecseréltem kizárólag Karoti fűszerre, mivel
csak természetes alapanyagokból harmoni-

kusabb ízvilágot adtak ételeimnek. Kézműves
termék lévén a gyártás és a csomagolás is kézzel történik, így az előállítása munka- és idő
igényes. Az élet úgy hozta, hogy a barátunk
idő hiányában már nem tudott foglalkozni a
Karoti ételízesítők előállításával. Nem szerettem volna veszni, hagyni ezt az értéket, így
csöppentem bele a gyártásába és értékesítésébe. Azóta szívvel-lélekkel a Karoti fűszersók
előállításával foglalkozom.

Miért különleges, hogyan készül?

A friss zöldségfélét közvetlenül a magyar
termelőktől vásároljuk. Az alapanyagok
megtisztítása és előkészítése kézzel történik.
Ezután a zöldségek, a fűszerekkel és a parajdi
sóval együtt egy aprítógépbe kerülnek. A
keveréket erre a célra kialakított szárítógépben, alacsony hőmérsékleten, a zöldségek
beltartalmi értékét megőrizve szárítjuk. A
készterméket visszazárható tasakokba csomagoljuk.
Saját fejlesztésű eljárásnak és a frissen
vásárolt alapanyagoknak köszönhetően
kötetlenül dolgozhatunk bármilyen zöldséggel és gyümölccsel. Így termékeink az
átlagosnál többféle zöldségből készülnek,
ezáltal összetettebb, harmonikusabb, gazdagabb ízvilágot kölcsönöznek ételeinek. A
Klasszikus ételízesítő gyártása során 14 féle
zöldséget használunk fel! A Karoti termékcsalád tagjaiban kiemelkedően magas, 60%
a szárított zöldségek és fűszerek aránya.
Ennek köszönhető termékeink természetes,
intenzív íze és ez miatt sokoldalúan felhasználhatóak. Levesek, szószok, egytálételek és
sültek ízesítésére is egyaránt megfelelnek.
A Karoti ételízesítők és fűszersók kezeletlen, adalékanyag-mentes parajdi sóval
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készülnek. A parajdi só az ősóceán kiszáradásakor keletkezett, 84 féle ásványi anyagot
tartalmazó, minőségét tekintve a világ élvonalába tartozó természetes só. A termék
természetéből eredően gluténmentes, és a
gyártás, csomagolás során sem szennyeződik vele.
Próbálja ki most a Karoti ételízesítőket,
és a Karácsonyi vacsorára már természetes
alapanyagokból készült fűszerekkel ízesített
ételeket tálalhat a családjának!
Barcza Dániel

Keresse fel Webáruházunkat:
www.karoti.hu
E-mail: info@karoti.hu
Telefonszám: +36-30/406-7691
Facebook: Karoti ételízesítő
Instagram: karoti.etelizesito

Egészség

Elég erős az immunrendszere?
A kérdés aktuálisabb, mint valaha. Vajon elég erős
önmagában az immunrendszerünk? Vagy szüksége van
arra, hogy támogassuk? Ha igen, hogyan? Mindenesetre tény, hogy ha megfelelően működik a szervezetünk
védekezőképessége, akkor hatékonyabban küzdünk
meg a kórokozókkal.
Szervezetünket napi szinten milliónyi támadás éri, amelyeket észre
sem veszünk. Ha enyhe tüneteket észlelünk, biztosak lehetünk benne,
hogy a szervezetünk sikeresen küzd meg a támadókkal. Ha azonban
immunrendszerünk kimerült, általános gyengeség, fáradékonyság
jelentkezik és felütheti a fejét a betegség. Immunrendszerünk működését nemcsak a járványok idején kell támogatni. Fontos tudni, hogy
a láz, az orrfolyás, az izzadás és a levertség az immunválasz részét képezik, ezért kell óvatosan bánni azokkal a gyógyszerekkel, amelyek a
tüneteket csillapítják, de a betegséget nem gyógyítják.

Mi is az immunrendszer?

Immunrendszerünk feladata, hogy megtartsa szervezetünk integritását, felismerje és védelmet biztosítson a fertőző mikroorganizmusokkal szemben. Feladata az is, hogy a szervezetben keletkezett elfajult sejteket kiiktassa. Mindezt a nap 24 órájában, folyamatosan kell
tennie.
A védekezőképességünk nyirokszerveink pontos és összehangolt
és nagyon energiaigényes munkájának köszönhető. Részei a csecsemőmirigy, a lép, a csontvelő, a máj, a nyirokcsomók és a mandulák.
Immunrendszerünk úgy érik, ahogy egyre több hatás ér bennünket.
Ezért fontos tiszta, de nem steril környezetben felnevelni a gyermekeinket. A nyiroksejtek, amelyek a csontvelőben képződnek, a csecsemőmirigyben érnek meg és vándorolnak a nyirokcsomókba, a lépbe,
hogy aztán aktív immunsejtként védjenek bennünket. Immunrendszerünk szövetségese a vastagbélben a velünk együtt élő baktériumflóra, a mikrobiom.
Bőrünk, a száj-, az orr-, a garat nyálkahártyája képezi az első védelmi
vonalat. A gyomornedv sósav-tartalmával pusztítja el a kórokozókat.
Az egyes testtájakon a nyirokcsomók, a garatban a mandulák látják
el az őrző-védő feladatokat. A nyiroksejtek felismerik a betolakodót,
a falósejtek pedig bekebelezik és elpusztítják a kórokozókat. Ha már
találkoztunk egy kórokozóval, a memóriasejtek segítségével gyorsabban elbánunk a fertőzéssel.

Mi az, ami gyengíti
a védekezőképességünket?

- Egészségtelen táplálkozás: Az egyoldalú, állati fehérjékben dús
étrend nemcsak emésztőrendszerünket, de kiválasztó szerveinket,
a májat, veséket is leterheli. A tej, a cukor immunrendszerünkre kedvezőtlenül hat. Ha nem fogyasztunk friss zöldségféléket, akkor a bélflóránk nem jut élelmirosthoz, szó szerint éhen halnak. A feldolgozott
élelmiszerekben kevés a vitamin és az ásványianyag, ami szintén hajlamosít a fertőzésekre.
- Lelkiállapot: Az állandó stressz, a félelem bizonyítottan gyengíti
immunrendszerünkre, emiatt fogékonyabbá válunk a fertőzésekkel
szemben, és daganatos betegség kialakulására hajlamosít.
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- A levegőszennyezés és a növényvédőszerek és a háztartásban használt vegyszerek, műanyagok a legártalmasabbak. Az
elektroszmog bizonyítottan legyengíti a védekezőképességünket, de
más betegségek kialakulásáért is felelőssé tehető.
Kerüljük a dohányzást, az alkohol és a drogok fogyasztását!

Hogyan támogassuk
az immunrendszerünket?

Mozogjunk, folytassunk olyan tevékenységet, ami pihentet, örömmel tölt el bennünket! Ügyeljünk a táplálkozásunkra! Fogyasszunk
naponta friss zöldséget nyersen, főzve, párolva. Gondoskodjunk vitaminok, különösen C-, D-, B - vitaminok és olyan kiegészítők pótlásáról,
amelyek szervezetünk energetikai állapotát javítják. Egyeztessünk
szakemberekkel, ha bizonytalanok vagyunk. Léteznek olyan táplálékkiegészítők, amelyek az immunrendszer megfelelő működését segítik
elő.
Ismerje meg a molekuláris hidrogént generáló ásványianyag
tablettánkat, amely támogatja az immunrendszer működését.
Látogasson el weboldalunkra, ahol szakértő válaszol kérdéseire.
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

Lelki-mentális harmónia: a Vata Dosha egyensúlya
A múlt havi cikkemben részletesen írtam a Vata Dosha kibillenéséről - mely tipikus őszi állapot - és az egyensúlyának megteremtését szolgáló, a fizikai test számára hasznos praktikákról. Most a lelki-mentális harmonizálás fontos aspektusait
említeném.
A Vata alkat lelkileg a legérzékenyebb.
E Dosha elemei a levegős természetű elemek. Az öt elemből az Éter és a Levegő alkotja. Minden szervezetben jelen van ez
a Dosha valamilyen arányban, hiszen fő
funkciói közé tartoznak az alábbi fontos
élettani folyamatok:
- Légzés,
- Pislogás,
- Az izmok és szövetek mozgása,
- A szív pulzálása,
- Minden tágulást és összehúzódást ő
irányít,
- Az idegsejtek impulzusainak mozgásáért is felel
- A Vata irányítja az olyan érzéseket és
érzelmeket, mint például az idegesség, a
félelem, a nyugtalanság,
- Jellegzetessége még a fájdalom, a
reszketés és a görcs érzések testszerte.
A Vata alkatú egyének nyugtalan alvók és kevesebbet alszanak a többieknél,
ezért idegrendszerük is kevésbé stabil.
Ősszel, amikor évszak-specifikusan a Vata
Dosha a legérzékenyebb, könnyen felerősödnek a negatív mintái:
- Kevés akaraterővel rendelkeznek,
- Hajlamosak a bizonytalanságra,
- Kevés toleranciával, önbizalommal és merészséggel bírnak,
- Érvelési készségük gyenge,
- Idegesek,
- Félénkek,
- Gyakran szoronganak.

tetnie a bemelegítő gyakorlatok elvégzésére!
- Tipikus testtájék a medence, medenceöv, a fej és
a nyak.
- Csapongó elméjüket,
túlzott mozgásra való hajlamukat mentálisan kell, hogy
megzabolázzák!
- Légző-gyakorlatok összehangolása az ászanákkal, nyugodt elmét
eredményez.
- Megfelelő folyadék fogyasztás rugalmasan tartja a Vatára jellemző feszes izmokat, ízületeket. (A víz legyen meleg, fogyasszanak több levest, teát.)
- Nagy figyelmet kell fordítania a gyakorlás utáni relaxációs technikákra, pranayama
gyakorlására, illetve a meditációkra. A hirtelen befejezés, gyors kiugrás a gyakorlatokból kedvezőtlen hatást vált ki.
- A táplálkozásban ősszel praktikus
földelő ételeket fogyasztani. Olajos, sült
zöldségek, ghível készült gabonák, gabonás ételek, zöldségek, krémlevesek.
- Fűszerként bátrabban használhatók a
rajasztikus csípős, pikáns indiai fűszerek.
- Kis mennyiségben az édes íz nyugtatja
a Vatát!

Vata harmonizáló
technikák:
- Jóga gyakorlatok, melyek lassú, hosszan kitartott ászanákból
állnak. Mivel a levegő minőségek a csontrendszert uralják,
emiatt a Vata testtípusú gyakorlónak gerincére nagy hangsúlyt
kell fektetnie, hogy rugalmasan,
hajlékonyan tartsa.
- Kiemelt hangsúlyt kell fek-

- Az étkezés legyen rendszeres, főképp
meleg! Mely szintén nyugtató hatású!
- Ayurvédikus gyógynövények: Stress
Guard, Ashwaganda, Gotu Kola,
Brahmi, Nature Care, Vata balance
teák, Vata churnák.
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
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A kortalan kutatása
„Mindenkinek önmagával kell
kezdenie, hogy megteremtse
saját boldogságát. Kétségtelen,
hogy ily módon végre boldog lesz
az egész emberiség.”
Goethe

A nőiesség és a szépség kortalan!
Azaz, minden korban, a korszaktól függetlenül örök vonzerőt képzett. Bár a
szépségideáljai változtak, gyakran a divatáramlatok alapvetően befolyásolták, de
a misztikus nőiesség mindig lenyűgöző
erőt képviselt. Ez így van, volt és lesz, pedig jól tudjuk azt, hogy az ifjúság töretlen
lendületéből, élni akarásából, a milliárdnyi egészséges sejt együttműködésében
alapuló forma, szín, árnyalat és számtalan nehezen megfogalmazható jellemző
ugyancsak korfüggő és mulandó. Hiába,
az ember természete efemer!
A múltat kutatók korszakokat átívelő kutatásait mindig foglalkoztatta az előző generációk tanításainak ideológiája és azok
alapelvei. Ugyancsak vizsgálták a gyakorlati alkalmazások módszereit is. Kialakultak a minden korban megjelenő alapvető
kérdések, majd a rácsodálkozás arra, hogy
ezek lényegüket tekintve állandóak, még
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akkor is, ha nem szószerintiek. A kérdéseket magunknak kell feltenni, jóllehet a válaszok nem mindenben egyéniek, érinti a
kisebb és nagyobb közösségeket, s ha merünk nagyot lépni, az egész emberiséget
is! Ezeket a kérdéseket három csomópont
köré csoportosíthatjuk:
- Hol vagyok, és hogyan kerültem ide?
- Mi végre vagyunk itt?
- Mi a teendőm, ha már itt vagyok?
Ebből láthatjuk, hogy a kortalan kutatása
időben két hatalmas és jól elkülönülő területre vonatkozik! Az első csoportban arra a
kérdésre kell választ adni - ez a válasz rendkívül gyakorlati -, hogyan tudom megőrizni fiatalságom jellemzőit minél hosszabban? S itt nem is annyira a szépségen van
a hangsúly, hanem az egészségen. Azaz,
ha már itt vagyok a Földön, független attól,
hogy mennyire érdekel az első két kérdés,
a „mi a teendőm” már mindenki számára
fontos! Mert ebben a harmadik kérdésben

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mi a teendőm, ha már itt vagyok?
benne van az egészség megtartására való
cselekvési terv megismerése is!
Ezekre a kérdésekre megfelelő választ a
múlt és a régmúlt „kortalan” jellemzőinek
kutatásával adhatunk. Az idők kezdetéig
kellene visszamennünk, de ami rendelkezésünkre áll az a sumer agyagtáblák, a
különböző területeken található történelmi ereklyék, vallásokban fennmaradt tanítások, a gyógyítók gyakorlati ismeretei
a tibetiektől a magyar sámánokig, akiknek
egy része jobbára pásztorként élte át a magyarországi inkvizíciót.
A tanítások alapelvei átfogják az egész
világunkat, legalábbis annak keleti felét.
A tanítások megtalálhatók Tibetben, Kínában, Mezopotámiában, Görögországban,
Palesztinában, Egyiptomban, és járulékosan még számos országban. A tudás
megőrzésében jelentős szerepük volt az
esszénusoknak, akiket terapeutákként,
vagy gyógyítókként ismertek, sokszor más
és más név alatt.
Nem élek tovább vissza a Kedves Olvasó
türelmével, és bevallom, hogy a Kortalan
Kutatását Edmond Bordeaux Székely munkássága alapján igyekszem bemutatni. Ide
vonatkozó gondolatait három önálló kötetben írta le. A kortalan kutatásai mögött
- amely magába foglalja az örök ifjúság
eszenciáját is -, hatalmas filozófiai, néprajzi
és régészeti kutatások sora húzódik meg.
Az első kötetben alapvetően az öt kontinensen tett utazásairól számol be. A könyv

az Élő Föld kiadásában magyar nyelven is
megjelent. A második kötet, a „The Great
Experiment” (A nagy kísérlet), csak angolul
érhető el. Ebben egy 33 éven át tartó, jól
dokumentált kutatási program részletes
leírását találhatjuk, melyet 123 000 résztvevővel, előadások ezreivel, személyes
konzultációk tízezreivel vezetett és vitt sikerre. Kitér a kutatás területét felölelő gazdaság működtetésére is, amely 1200 hek-

táron terült el! A harmadik könyve pedig
„A nagy kísérlet” tényszerű, tudományos,
új eredményeit dolgozza fel. E kötet címe
„The Chemistry of Youth” (Az ifjúság kémiája), benne a kutatást az ökológiai mezőn, az organikus kertészkedést (amit ma
jószerivel biokertészkédének nevezünk),
valamint azokat az eredményeket foglalja
össze, melyek a betegségek és az öregedés
elkerülését szolgálják. Nos, Kedves Olvasó,
kattanj rá erre a témára, mert ez meg fogja
változtatni életed, úgy, ahogy eddig senkinek sem sikerült!
Bár nem szokásom olvasáskor megnézni a könyv végét, most mégis a három
kötetes mű harmadik kötetével kezdem.
Igaz ugyan, hogy az első két kötet sokkal
izgalmasabb és olvasmányosabb dolgokról szól, de úgy gondolom, hogy az „örök
ifjúság” és az öregedés elkerülése sokkal
aktuálisabb, mint a kalandos terület, s ha
ebben eredményre jutunk, mosolygósabban tudjuk elolvasni az ide vezető utat!
Több falat kell áttörnünk ahhoz, hogy
megértsük „Az ifjúság kémiáját”. Meg kell
értenünk a szervetlen anyag, a biostatikus,
azaz élettelen anyag, a biogén, azaz az életteremtő anyag és végül, az ideogenic, azaz
gondolatgeneráló anyag fogalmát. S meg
kell értenünk néhány adaptációra vonatkozó kapcsolatot, a föld makroökológiai
adaptációját a szimbiotikus kozmikus környezethez, a szervezet ökológiai adaptációját a szimbiotikus földi környezethez,

Hogyan tudom megőrizni fiatalságom jellemzőit minél hosszabban?
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Több falat kell áttörnünk ahhoz, hogy megértsük „Az ifjúság kémiáját”
valamint a sejt mikrobiológiai adaptációját
a szimbiotikus testkörnyezethez.
A jobb érthetőség kedvéért ezt másképpen is megfogalmazom: mivel sejtszinten
zajlanak az élet legfontosabb történései,
ezért a sejt környezetére vonatkozó viszonyokat kell vizsgálnunk. Ennek a környezetnek az alapvető elemeit, a sejt csodálatos világán túlmenően az anyag alkotja. Az anyag
azonban sokrétű tulajdonságokkal rendelkezik, és ezért ezek szerint csoportosítva
végezzük el a vizsgálatot, azaz, a szervetlen,
az élettelen, az életteremtő és a gondolat
teremtő anyag szintjén. Vizsgálatunkat pedig továbbá ki kell terjeszteni a sejtnek a
szervezethez, a szervezetnek a földi környezethez, és a föld makroökológiai világnak a
kozmikus környezethez való vizsonyára.
Az alapvető szempontok az ifjúság, az
élet, az öregedés, és a halál kérdései köré
csoportosulnak. A fiatalság kémiájához a
biogén táplálékok, mint a csíráztatott magok, és a friss bébizöldségek, az élet kémiájához a természetes, bio-nyers élelmiszerek,
az öregedéshez a nem friss és a főtt ételek,
a halálhoz pedig a feldolgozott, vegyileg
kezelt élelmiszerek tartoznak, vagy ha finomabban fogalmazunk, akkor vonatkoznak!
A tájékozott olvasó erre nyugodtan azt
mondhatja, igen ezt eddig is tudtuk, legfeljebb nem tulajdonítottunk jelentőséget
neki, hacsak nem a nagymamák az unokák
étkezéseinél! Mert ők mélyebben tudnak
valamit, ami a cselekvés szintjére is lement!

Mielőtt azonban jobban belebonyolódnánk az ifjúság kémiájának tanulmányozásába, vessünk egy pillantást a nagy kísérlet
tartalmi és eszmei hátterére. Ennek hátterét
az esszénusok táplálkozási alapelvei adták.
Azt tapasztalták, hogy az ajánlott, vagy tudományosan elfogadott kalória és fehérje
szintek alatt biztosított táplálkozásban a lát-

szólag gyógyíthatatlan betegségek is egyformán meggyógyultak, kivéve az extrém
terminális eseteket, amikor a gyógyuláshoz
már nem állt rendelkezésre elegendő idő.
Azt tapasztalták, hogy kevesebb táplálékhoz gyorsabb gyógyulás tartozott! Ezek a
tapasztalatok az élet valóságából jöttek és
nem laboratóriumi vizsgálatok eredményei.
Elkerülhetetlen, hogy itt ne hívjam fel a Kedves Olvasó figyelmét az esszénus közösség
egykor elveszett tekercseire, melynek szövegét az „Esszénus béke evangéliumban”
olvashatjuk a Székely előadásában.
Nyilván most nem térhetünk ki ennek a
területnek az ismertetésére, bár, ha részletesen ismernénk tartalmát, jobban megértenénk a nagy kísérlet elvi hátterét és a
mozgató erőt, amely segítette és lehetővé
tette egy három évtizeden át tartó és következetes elvek mentén haladó kísérlet
megvalósítását. Azt kell elfogadnunk, hogy
az esszénus közösség nagy tanítói, akiket
gyógyítóknak, terapeutáknak neveztek,
ahhoz, hogy a gyógyításban sikert érjenek
el és a gyógyítás optimális legyen, a táplálkozás módjára a következőket rendelték
el a beteg számára: „ételed csak friss gyümölcsökből és zöldségekből, magvakból,
szemekből, diófélékből, hüvelyesekből, csírázott magvakból, és finom, apró baba-zöldekből, álljon, amelyeket étkezésük előtt a
kertekből és a gyümölcsösökből frissen veszel magadhoz. Mindent kis mennyiségben

Aki pedig bizonyos szokásain nem tud változtatni, vagy nem akar,
annak szembe kell néznie azzal, hogy valamit-valamiért.
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és természetes állapotban kell fogyasztani,
ami azt jelenti: főzetlen, változatlan, egész
és friss legyen.
Lehetetlen egy ilyen rövid kis írásban beszámolni, egy ilyen hatalmas, évtizedekig
tartó következetes kísérlet eredményeiről.
Ezért néhány fontos elemet két oldalról
összefoglalóan kiemelek. Ez csak egy villantás! Mit ne együnk vagy milyen ételeket
kerüljünk el, független attól, hogy milyen
állapotban van a testünk. Azon lehet vitatkozni, hogy hogyan lehet ezt ma betartani,
amikor szinte minden ellene van, de a másik oldalon az egészség áll, az ifjúság minél
hosszabb idejű megtartása és az öregedés
elkerülése.
Az alábbi listaszerű felsorolásban szereplő
tápanyagokat zárjuk ki a vásárlási listánkból,
figyeljünk oda, gondoljunk rá, és lehetőleg
kerüljük el:
• Valamennyi ételt melyek cukrot, fehér lisztet, és bármilyen hozzáadott vegyi anyagot
tartalmaznak.
• Valamennyi ételt, mely feldolgozott vagy
pasztőrözött.
• Valamennyi kereskedelmi tejterméket
mely pasztőrözött, homogenizált, feldolgozott, stb.
• Valamennyi fagyasztott és konzerv ételt.
• Az összes pékárut.
• A kávét, teát, kakaót, és minden egyéb
italt, mely stimulánsokat és veszélyes savakat
tartalmaz.

Mindent kis mennyiségben és természetes állapotban kell
fogyasztani!
• Valamennyi alkoholos italt.
• Húsok minden formáját, ideértve a csirkét és a halat is.
• A tojást, kivéve, ha saját csirkéink vannak,
és csíráztatott magokkal etetjük azokat.
• Minden gyümölcsöt és zöldséget, me-

A cél az ifjúság minél hosszabb idejű megtartása, és az öregedés
elkerülése.
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lyet vegyszeres kezelésben termeltek, vagy
leszedésük után vegyszerrel, vagy gázokkal
kezelték!
Hát bizony, ez egy elég kemény lista!
De nem megvalósíthatatlan. Fokozatosan
meg kell keresnünk azokat a megoldásokat, melyek kielégítik ezeket a feltételeket.
Ha valaki ezt figyelmesen elolvassa, és nem
dobja félre már az elején, az tervezni tudja,
mit érdemes, vagy kell beszereznie, mert
elkerülhetetlen otthon saját magunknak
elkészíteni! Következő lépésben célul tűzhetjük ki a családi gazdaságok megkeresését a piacokon, alaposan körbejárva témát
és kifaggatva a gazdákat, mit és azt hogyan készítik el. Egyik oldalról nézve a költségeink emelkedni fognak, másik oldalról
nézve pedig kevesebbet kell fogyasztanunk, így családi pénztárca egyensúlyban
tartható, sőt mi több, még spórolni is lehet
egy kicsit. Aki pedig bizonyos szokásain
nem tud változtatni, vagy nem akar, annak
szembe kell néznie azzal, hogy valamit-valamiért. Biztosan rontani fogja esélyeit az
egészség megtartása terén, de az már kinek-kinek a maga döntése!
Mit tudunk ezzel szembeállítani? Egy
ökológiai kertecskét, amely egy család
magas minőségi követelményeknek eleget tevő alapvető élelmiszer szükségletét
ki tudja elégíteni. Négy egységgel kell
számolnunk: komposztáló egység, giliszta

Mert „az Élet él és élni akar”!

A fiatalság megőrzésének nélkülözhetetlen eleme a testmozgás!
egység, csíráztató egység és palánta egység. Ez a négy egység számtalan előnnyel
rendelkezi a hagyományos kerti termeléshez képest, és még városi körülmények kö-

zött is alkalmazható. Egy ilyen kis ökológiai
kertnek a kialakítása nem ördöngösség. S
ha készen van, naponta csak minimális idő
ráfordítást igényel. Ezzel szemben hozzájá-

rul a csodálatos egészséghez. Bár a szerző
könyvében részletesen leírja az ökológiai
kert kialakításának és gondozásának csínját-bínját, itt most nem térünk erre ki.
Természetesen a mozgás sem maradhat
ki ebből a programból: külön kell foglalkoznunk az üléssel, az állással és a sétálással
kapcsolatos gyakorlatokkal. Ezeket végezhetjük szabadban, napfényen vagy akár
vízben is. A konkrét gyakorlatok egyszerűek
és könnyen követhetőek. Ezzel kapcsolatban a Kedves Olvasó figyelmébe ajánlom a
korábban részletesen leírt, „Az öt tibeti rítus”
gyakorlatait.
Mindez csak egy csepp volt a kortalan
kutatásaiból. Most egy Hamlet idézettel
zárjuk ezt a bevezető részt, de a témát folytatjuk!
„Több dolgok vannak
földön és égen, Horatio
mintsem bölcselmetek
álmodni képes!”
Barátsággal,
Erdei István
Fotók: Edu Carvalho
www.educarvalhofotografia.com

Dobjuk fel a közérzetünket színekkel!
A téli depresszió egyik hatásos ellenszere
Régóta tudjuk, hogy minden színnek
más az élettani hatása a testre és lélekre,
és mindegyiknek megvan a maga jellegzetessége.
A színek reakciót váltanak ki a szerveze-

A sötétlila minden életkorban
jól viselhető

tünkből, ami bizonyos változásokat okoz a
sejtekben.
A MELEG SZÍNEKRŐL azt tudjuk, hogy
néhány fokkal növelik a hőérzetünket, ami
2-3 fokot is jelenthet. Általában jó irányba

A mustárszín a szürkével
tökéletes összhangot ad
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billentik el a hangulatot, és élénkítenek.
Ide tartoznak a sárga, a narancssárga, a
piros, és ezeknek a különböző árnyalataik.
Nagyon kedvelt a mustár szín!
A HIDEG SZÍNEK néhány fokkal (2-3°C)
hűvösebb érzetet keltenek. Általában pihentetnek, megnyugtatnak. Egyes sötétebb árnyalataik ronthatják a hangulatot.
A hideg színek közé tartoznak a zöld és a
kék, és ezeknek a különböző árnyalataik,
így például a türkiz és a kékhez közelebbi
lila.
A szürke őszi-téli napokon törekedjünk
minél több meleg színnel körülvenni magunkat! Megjelenhet ez az öltözködésben
és a minket körülvevő lakó- vagy munkakörnyezetben is.

Ajánló
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Egészség

Immunerősítés vitaminokkal
Ahogy nő a megbetegedések, vírusfertőzések száma, úgy kap nagyobb hangsúlyt a családok életében a védekezés, a megelőzés és a
féltés. Hallani enyhébb és súlyosabb
esetekről, ami néhol kétségbeesést
eredményez, mások elbagatellizálják a helyzet valódi komolyságát.
Egy biztos. Könnyebb megelőzni a
betegséget, mint kezelni azt. Érdemes tehát megerősíteni, felkészíteni
szervezetünket.
Az utóbbi hetekben több cikk is foglalkozott a D és C - vitaminnal, melyeknek egyes
kutatások szerint a vírusos megbetegedések elleni harcban is fontos szerepük
lehet.
Dr. Szlávik János infektológus szakorvos
szólt az általában immunerősítő hatású szerek - a C- és D-vitamin, a cink és a szelén szedésének fontosságáról, bevitelük nagyon
sokat segíthet a koronavírus elleni védekezésben. (hellovidek/eletmod)
Az immunrendszer erősítéséhez nagy
szüksége van a szervezetnek vitaminokra, ásványi anyagokra, nyomelemekre, a
megfelelő bélflóra fenntartása mellett.
C-vitamin: A legismertebb és leggyakrabban használt vitamin, amit a szervezetünk nem képes előállítani.
A C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz, a normál pszichológiai funkció fenntartásához, az
idegrendszer és az immunrendszer normál
működéséhez. A normál kollagén képződéshez is hozzájárul a C-vitamin, ezen keresztül a
bőr, az erek, a porcok, a csontozat, a fogak és
a fogíny normál állapotának fenntartásához.
Segít a fáradtság és kifáradás csökkentésében, hozzájárul az E-vitamin redukált formájának regenerálásához, illetve fokozza a vas
felszívódását. Hozzájárul a sejtek oxidatív
stresszel szembeni védelméhez, illetve az immunrendszer normál működéséhez intenzív
testmozgás alatt vagy azt követően. (Nics Zrt)
D-vitamin: Nagyon fontos a szervezet
számára a megfelelő D-vitamin mennyiség megléte. Ha hiány lép fel, az betegségeket idézhet elő.

A D-vitamin hiány az egyik legnagyobb
egészségügyi kockázat, ami Magyarországon is a lakosság nagy százalékánál tapasztalható. A képzése ráadásul az életkor
előrehaladtával is egyre lanyhul. A D-vitamin
részt vesz a kalcium-anyagcserében, valamint hatással van a sejtműködésre és a sejtek
osztódására is.
Hiánya hozzájárulhat a szívelégtelenség,
a magas vérnyomás kialakulásához vagy súlyosbodásához. Fokozza az érelmeszesedés
kockázatát, számos bőrbetegség kialakulásában szerepet játszik, befolyásolja a fogamzó képességet, de idegrendszeri- és immunológiai betegségeknél is veszélyfaktor.
Pótlása mindenkinek ajánlott, akár hiánytünetek mellett vagy megelőzés céljából.
Sejtanyagcserére kifejtett hatásai révén a
D-vitamin tumor ellenes, így pótlása a menopauzát követően nem csak a csontok egészsége miatt fontos, hanem az emlő tumor
kockázatának csökkenése szempontjából is.
(egeszsegter/amit a D-vitaminról tudni kell)
Cink: részt vesz a normál szénhidrátanyagcserében, a makro tápanyagok, a
zsírsavak és az A-vitamin normál anyagcseréjében, valamint a normál sav-bázis egyensúly fenntartásában. Hozzájárul a normál
csontozat, a normál látás, a haj, a köröm
és a bőr normál állapotának fenntartásához. Továbbá hozzájárul az immunrend-
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szer normál működéséhez, a sejtek oxidatív
stresszel szembeni védelméhez, a normál
szellemi működés fenntartásához, a normál
DNS-szintézishez és a vér normál tesztoszteron szintjének fenntartásához. Szerepet
játszik a sejtosztódásban, a normál fehérjeszintézisben és a normál termékenység és
szaporodás fenntartásában. (Nics Zrt)
Szelén: Az E-vitaminnal kölcsönösen
fokozzák egymás jótékony hatását, így
hozzájárulnak a sejtek oxidatív stres�szel szembeni védelméhez. Ezenfelül a
szelén hozzájárul a köröm, illetve a haj normál állapotának fenntartásához, valamint
a normál pajzsmirigy és immunrendszer
működéséhez.
Keresse a NICS kiváló minőségű
magyar termékeit!

www.nicstermek.hu
+36706281808

Karácsony

„MERT ADNI JÓ...” karácsonyi jótékonysági akció
Ismersz olyan embert, akinek szüksége lenne vitaminokra, immunerősítőkre, gyógygombákra, egyéb étrend-kiegészítőkre, de valami miatt
nem tudja megvenni?
A Vitaldepo csapata idén Karácsonyra
azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítő
kezet nyújt azok számára, akik anyagi nehézségeik miatt nem tudják megvenni
saját, vagy hozzátartozóik számára az immunrendszerük támogatását segítő vitaminokat, étrend-kiegészítőket.
Éppen azért elhatároztuk, hogy év vége
felé közeledve meghirdetjük a Vitaldepo
első és egyben nagyszabású jótékonysági akcióját, hogy sok ember számára
szebbé tegyük az idei karácsonyt! Kampányunkhoz számos gyártócég csatlakozott, akiknek termékeit forgalmazzuk,
mert ők is úgy gondolják mint mi, hogy
ADNI JÓ, így több százezer forint értékben ajánlottak fel termékeket ötletünk
megvalósításához.

Hogyan lehet pályázni
az ajándékcsomagjainkra?
Mivel azt szeretnénk, hogy sok emberhez eljusson különleges akciónk,
így arra a döntésre jutottunk, hogy a
közösségi médiákban tesszük közzé
felhívásunkat!
És Te hogyan tudsz csatlakozni a kampányhoz? Ha ismersz olyan embert,
akinek nagy szüksége lenne termékeinkre, akkor oszd meg velünk - természetesen név nélkül - történetét, és a
legtöbb like-ot kapó történetek szereplőit
fogjuk megajándékozni idén karácsonykor egy-egy ingyenes csomaggal. Orvos-természetgyógyászunk segítségével
személyre szabott ajándékcsomagokat
készítünk a felajánlott termékekből. A
csomagot pedig személyesen, vagy futár
útján mi juttatjuk el részükre, melynek
megérkezését fotókkal, vagy videókkal
dokumentáljuk.
A legjobb történetek íróit is megajándékozzuk egy-egy különleges
ajándékcsomaggal, megköszönve nekik, hogy csatlakoztak kampányunkhoz,
mert adni jó!

Milyen termékek kapnak
helyet ajándékcsomagjainkban?
Hála a cégek nagylelkű felajánlásainak,
körülbelül félmillió forintnyi termék vár
kiosztásra! Íme az ajándékozó cégek és felajánlott termékeik, melyeket ezúton is nagyon köszönünk:
• Aura Medica Kft BioBran termékei,
melyek a világ egyik leghatékonyabb
immunmodulánsai, a daganatos betegek
klinikai vizsgálatokkal is igazolt hatékonyságú segítői.
• Gyöngyösi és Társa Kft biogombái, melyek immunrendszerünk támogatásában,
szervezetünk hasznos tápanyagokkal való
természetes feltöltésében tudnak segíteni.
• Helvex Kft komplex terméke 13 féle
igazolt hatékonyságú összetevőivel segíti
immunrendszerünk megfelelő működését.
• HerbaPharm Europe Kft HerbaClass
természetes növényi termékei, melyek Battonyán készülnek közel 20 féle gyógyító növény felhasználásával.
• Vitaldepo Kft orvos-fitoterapeuta tanácsadója segítségével egyénre szabott
csomagokat készít a nyerteseknek, valamint részükre EXTRA ajándékként egy-egy
díszdobozos 2021-es naptárral és hozzá
tartozó tollal kedveskedik, és a csomagok
összeállításáról, célba juttatásáról is gondoskodik.

Kiknek a történetét várjuk?
Az idősebb generáció tagjai. Nagyszüleink iránt tanúsított tiszteletünkből
nagyon szeretnénk segíteni ezen generáció tagjainak, ők azok akik megtanították
nekünk az értékeket, a hagyományokat,
és a legfinomabb húsleves, vagy akár a
mákos bejgli receptjét.
A hagyományos orvosi terápiák mellett a beteg ember szervezetének van a
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legnagyobb szüksége vitaminokra, ásványi anyagokra, nyomelemekre, aminosavakra, hogy pótolni tudják a kialakult
hiányállapotokat. Gyógynövényeink és
gyógygombáink is már több ezer éve
segítik a beteg embereket a gyógyulásukban hasznos tápanyagaik révén. Ezen
kívül a fogyatékkal élő emberek történeteit is várjuk, mert az egészségi problémáik miatt sokszor nincs lehetőségük
megvásárolni a szükséges kiegészítő termékeket.
De ahhoz, hogy megtaláljuk őket,
szükségünk van a fiatalabb, elektronikus kommunikációban jártasabb generáció segítségére, akik megírják nekünk
a történeteket, hogyan ismerték meg az
adott embert, és miért gondolják úgy,
hogy szükségük lehet a segítségünkre.

És hogy hová várjuk
ezeket a történeteket?
A Facebook oldalunkon (https://
www.facebook.com/vitaldepo)
2020.
november 01-én kitett bejegyzés alá írjátok meg 2020. december 11-én éjfélig,
hogy sokaknak legyen lehetősége elolvasni és egy like megnyomásával jelezni
számunkra, hogy kit javasolnak támogatásra.
És akik a történeteket megírják, és
a legjobbnak bizonyulnak, ők is nyertesek lesznek: kapnak tőlünk ajándékba
egy-egy csomagot, benne a Vitaldepo Kft
által felajánlott dísztokos 2021-es naptárral, tollal és egy-egy ajándék termékkel.
A 10 legtöbb like-ot kapó történet
szereplőit fogjuk felkutatni és megajándékozni december 20-ig, hogy
megszépítsük karácsonyukat!

Egészség

Szív- és érrendszeri betegségek
A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak, gyakoriságukat tekintve kiemelendő a szívinfarktus, a stroke, a koszorúér-betegség és a szívelégtelenség. Hazánkban a várható átlagéletkor férfiaknál 8, nőknél 6 évvel marad el az európai értéktől, és az éves halálesetek
mintegy felét okozzák a keringési rendszer zavarai.

Liposzómás Q10 - 250 ml
Fontos szerepe van a sejtek energiatermelésében, csökkenti az oxidációs folyamatokat a vérben és javítja
az érfal működését.

Mitől alakulnak ki?

A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában közel 300
rizikófaktor játszik szerepet. Ilyen
a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, a
túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód,
az örökített tényezők, az életkor,
az élet- és munkakörülmények, a
pszichoszociális stressz.

Milyen tünetek jellemzik?

Fontos tudni, hogy a szív- és
érrendszeri betegségek sokáig tünetmentesek, egészen a
legutolsó szakaszig, amikor
bekövetkezik a váratlan, súlyos következményekkel járó
esemény. Mindezért rendkívül
fontos a prevenció. Szívbetegségre gyanakodhatunk abban az esetben, ha vis�szatérő mellkasi fájdalmat tapasztalunk,
diszkomfortérzetet, nehezített légzést,
légszomjat, emellett alsóvégtagjaink
megduzzadnak, szívverésünk rendszertelenné válik. 35 év felett a rizikófaktorok
szűrése mindkét nemnek ajánlott.

Hogyan diagnosztizálhatóak?

A szív és az erek betegségeivel a belgyógyászat egyik ága, a kardiológia foglalkozik.
Kardiológus szakorvoshoz abban az
esetben forduljunk, ha az alapvető vizsgálatok (labor, mellkas röntgen, EKG)
alapján háziorvosunk, belgyógyászunk
javasolja.

Miként gyógyíthatóak a szív- és
érrendszeri betegségek?

A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához számos rizikófaktor vezet,
ezért nagyon fontos hangsúlyozni a prevenciót, az az a megelőzés jelentőségét.
Elsődleges a dohányzásról való leszokás,

illetve a testsúly csökkentése, amennyiben elhízás is található a kórképben. A
kialakult betegség esetében a rendszeres
orvosi gondozás, a pontosan beállított diéta és gyógyszeres kezelés fogja segíteni
a beteg életminőségének javulását.

Mit tehetünk
a megelőzés érdekében?

Ha elmúltunk 35 évesek érdemes rendszeres időközönként szűrésre menni. A
megelőzés legfontosabb tényezője a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás: minden alap és védőtápanyagból megfelelő
mennyiséget együnk.
Ne fogyasszunk túl sok zsírt és szénhidrátot, viszont együnk friss zöldséget
és gyümölcsöt, halakat, olíva olajat, hogy
megfelelő legyen szervezetünk utánpótlása védőtápanyagokból: vitaminokból,
ásványi anyagokból.
A megelőzés másik pillére a mozgás.
Nemcsak azért, hogy az elhízást megelőzzük, hanem azért is, mert ezzel erősítjük szív- és érrendszerünket, keringésünket is.
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A Q10 szív és érrendszeri hatása
három fő tulajdonságának tulajdonítható. Egyrészt fontos szerepe van
a sejtek energiatermelésében, csökkenti az oxidációs folyamatokat a
vérben és javítja az érfal működését.
Placebokontrollos vizsgálatban igazolták, hogy a Q10 csökkenti a káros oxidációs folyamatokat az artériák falában.
Egy friss vizsgálat a szívmegnagyobbodásban mutatta ki a Q10 védőhatását.
Napi 200 mg hatására jelentősen javult
a szívmunka és a terhelhetőség. Egy
szintén friss vizsgálat bypass műtétben
igazolta a Q10 védőhatását. A Q10 csoportban a műtét előtt 7-10 napon át
napi 150-180 mg Q10-et adtak a betegeknek, s ez jelentősen lerövidítette a
kórházi tartózkodást, lecsökkentette a
komplikációkat és az ischémiás jelenségek káros hatását.
Adagolás: 1 teáskanál naponta

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

Életmód

Spermidin
- az egészséges öregedés érdekében A spermidin egy természetes
poliamin, ami az emberi szervezet
sejtjeiben is megtalálható és számos biológiai folyamatot befolyásol. Mennyisége azonban az életkor
előrehaladásával csökken, ezért
célszerű annak étrendi pótlása.

A spermidint először a hímnemű folyadékban dokumentálták, ezért innen
kapta nevét. Bár a spermidin a testben is
képződik, a sejtek tartalmát elsősorban az
étellel bevitt és a bélflóra baktériumlakói
által előállított spermidin határozza meg.
A spermidin jelentős mennyiségben található egyes ételekben. A búzacsíra messze
a legnagyobb spermidin-tartalommal
rendelkezik. Az étkezéshez használt búzaliszt előállításakor a csírákat általában
eltávolítják, így a fehér liszt alig tartalmaz
vagy nem is tartalmaz spermidint.
Az életkor előrehaladtával a test összes
sejtjében csökken a spermidin szint, és ez
vélhetően felgyorsítja az öregedés egyes
aspektusait.

halmozódó hulladék eltávolításának
vagy újrafeldolgozásának mechanizmusa. A spermidin ezáltal az egészséges
életidő meghosszabbításának egyik elismert stratégiája lehet.
A Raab Vitalfood Spermidin kiváló
minőségű búzacsíra-kivonatból készült
étrend-kiegészítő magas spermidin tartalommal, természetes módon támogatja
a sejtek regenerációjának aktiválódását (autofágia) ezáltal a szervezet egészségét. A standardizált spermidin-tartalmú
búzacsírapor a kíméletes feldolgozásnak
köszönhetően megtartja értékes összetevőit.

Miért különleges
a spermidin?
Az egyetlen ismert endogén anyag,
amely kiváltja az autofágia kialakulását.
A japán Yoshinori Ohsumi sejtbiológus
2016-ben orvosi Nobel-díjat kapott az
autofágiával kapcsolatos kutatási eredményeiért. Ez a Nobel-díj hangsúlyozza az
autofágia fontosságát, mint a sejtek tisztításának és ezáltal az emberi egészség
megőrzésének alapvető mechanizmusát.
Az autofágia folyamata során a sérült
vagy haszontalan sejtkomponensek lebomlanak. Ez energiát takarít meg a sejt
számára, fenntartva ezzel normális funkcionalitását. Az autofágia a sérült sejtkomponensek felhasználásával elősegíti a

sejtek anyagcseréjét és a sejteket fiatal,
egészséges állapotban tartja. A sérült
sejtkomponensek jelenléte jelentősen
hozzájárul az életkorral összefüggő betegségek kialakulásához. Ha az autofágia
megbetegedések során vagy az életkor
előrehaladtával megszűnik, a sejtekben
maradnak olyan lerakódások, amelyek
különféle betegségeket okozhatnak vagy
elősegíthetnek. A működő autofágia ezért
elengedhetetlen a betegségek elleni védelemben. A spermidin, az úgynevezett
autofágia nélkülözhetetlen aktivátora,
mely a „tisztítás”, vagyis a sejtekben fel-
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Tesztelt minőség és garantáltan magas spermidin tartalom. 100%-ban növényi alapanyagból készül és kizárólag
németországi és európai tanúsított beszállítóktól származik.

Ajánló
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A helicobacterrel és emésztési problémákkal küzdők számára
a masticha nyújthat segítséget

Masticha – a helicobacter elpusztítója
Ezt a merész jelzőt 1998-ban a
Pistacia Lentiscus fából kinyert gyantának adta egy tudományos csoport,
amelyet Huwez vezetett. Csapata
által végzett kutatások bebizonyították, hogy a viszonylag kis adag
masticha gyanta alig két hetes használat során is képes volt elpusztítani a helicobacter baktériumokat, és
gyomorfekélyben szenvedő betegeknél is nagyon pozitív eredményeket mutatott.
Habár a mastichát ősidők óta használják
az emésztési nehézségek kezelésére, az
utóbbi évtizedekben végzett kutatásoknak köszönhetően tudományosan is bizonyítják gyógyító erejét.
A híoszi masticha egy különleges fából
(Pistacia Lentiscus) kinyert gyanta, amely
csak a görög Híosz szigetén terem. Innen
ered a híoszi masticha név. Az ilyen eredetű mastichát az Európai Unió PDO szabályrendelete védi.

Mikor ajánlott a masticha
termékek használata?

A masticha erős antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonsággal rendelkezik, amelyet elsősorban a következő betegségek esetén használnak:
• emésztőrendszer:
• helicobacter pylori fertőzés
• gyomorgyulladás - hasi fájdalom,
nehéz emésztés, puffadás, hasmenés
• peptikus fekélyek
• gyomorégés
• szív-és érrendszeri betegségek:
• magas vérnyomás
• magas koleszterinszint
• érelmeszesedés
• szájüreg betegségek:
• fogínysorvadás, ínyvérzés

Melyik masticha
terméket válasszuk?

A híoszi masticha és a különleges
kultúrák kombinációja hozta létre a
Masticha Active egyedülálló termékét. A
helicobacter pylorit elpusztító hatásáról
ezt mondják a fogyasztók:
Ilona, 34 éves, helicobacter pylori:
„A gasztroenterológusom megerősítette
a HP leletemet, és megkezdte az antibiotikum-kezelést, ami nem működött. Nem
akartam újra antibiotikumot szedni, ezért
kerestem egy alternatívát az interneten. Körülbelül 4 hét masticha használat után javulást éreztem, 6 hét múlva székletmintából
HP tesztet végeztettem el, és az eredmény
kellemesen meglepett - negatív volt. Mindenkinek ajánlom kipróbálni ezt a kezelést,
akinek problémái vannak a HP-val, nekem
személy szerint bevált a kezelés, aminek nagyon örülök, mert szerettem volna elkerülni
az antibiotikumok kombinációját, amelyet
nehezen viseltem. Nagyon remélem, hogy
a problémák az idő múlásával nem térnek
vissza.”
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Éva, 61 éves, hasi fájdalom, emésztési problémák:
„Körülbelül két hónap elteltével az orvos
azt mondta nekem, hogy ez nem is az a
gyomor, amit korábban látott. Nagy javulás
történt az állapotomban. Nagyon elégedett
vagyok a mastichával, és ha újra problémáim lennének ezzel kapcsolatban, mindenképpen visszatérek rá.”

Ajánlott fogyasztás

Ha nem biztos abban, hogy mi okozza
az emésztési problémáit, végezzen el egy
otthoni helicobacter tesztet (megtalálhatja a www.masticha.hu oldalon, vagy megkaphatja ajándékként 2 Masticha Active
termékhez). Ha pozitívnak bizonyul, javasoljuk, hogy kezdje meg a kezelést a
Masticha Active-val. A kezelés teljessége
érdekében tanácsos masticha kristályok
vagy rágógumi használatával kiegészíteni, amelyek a fertőzés ellen hatnak már a
szájüregben is.
A hatékony kezelés érdekében javasoljuk a
Masticha Active 2 hónapos használatát, ami
3 csomag Masticha Active-nak felel meg.

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 159. rész

I

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

Irritábilis bél szindróma
Váradi Tibor

Az irritábilis bél szindróma (IBS) a gyomorbél rendszer funkcionális betegsége, melyet
görcsös hasi fájdalom, a székletürítés zavara
(heves hasmenés, székrekedés vagy a kettő
váltakozása) és a has feszülésével járó puffadás jellemez. AZ IBS hátterében részletes
vizsgálatokkal sem lehet igazolni szervi elváltozást. Fontos, hogy a diagnózist alapos
kivizsgálás előzze meg, mert számos megbetegedés esetén tapasztalhatók hasonló tünetek, kezelésük azonban eltérő lehet.
Az IBS okozta panaszokat gyakran kísérik
testi és lelki megterhelések, például testsúlyproblémák, stressz, harag, szorongás, depresszió, alvászavarok, migrén. A 21. századra
népbetegséggé vált, hazánkban mintegy
1,5-2 millió ember szenved tőle. Általában
fiatal felnőtt korban kezdődik, de előfordulhat már serdülőkorban és nem ritka idősebb
életkorban sem.
Az IBS okát még nem ismerjük pontosan. Elképzelhető, hogy a szokásostól eltérő bélmozgásokat fájdalomként éli meg
a beteg, de a bél fokozott érzékenysége
(irritabilitása), az összerendezett bélmozgás zavara vagy a fokozott fájdalomérzékelés
is szerepet játszhat. Az újabb kutatások az IBS
okának az agy és a bél közötti információcsere zavarát tartják, melyben a szerotoninnak
van kulcsszerepe. Az örömhormonnak is nevezett vegyület felelős egyes bélfunkciókért

és a fájdalom érzékelésének szabályozásáért is, ezzel magyarázható, hogy a normális
emésztési folyamatok is fájdalommal járnak.
Szerepet játszhat továbbá a tünetek létrejöttében a bélflóra összetételének és a bél áteresztőképességének megváltozása is.

Táplálkozás

Korunk civilizációs étrendje (túlzott fehérje-, szénhidrát-, zsírbevitel; izgatószerek
– kakaó, csokoládé, finomított cukor –, adalékanyagokkal dúsított ételek) jelentősen
károsítja az emésztés folyamatát, az anyagcserét és a bélflóra állapotát. Ha az emésztés
nem kielégítően működik, akkor a hiányos
lebontás során a bélben méreganyagok
keletkeznek, amelyek irritálhatják a bélfalat,
helyileg alacsony intenzitású gyulladást
idézhetnek elő, ami az egész szervezetre
fokozott terhet ró.
Az irritált bél fala átjárhatóvá válik olyan
anyagok számára, amelyeknek nem szabadna a vérben megjelenniük. Ennek következtében az immunrendszer készenléti állapota
fokozódik, megnő az esélye az allergiás reakciók és az irritábilis bél szindróma kialakulásának.
Vizsgálatok igazolták, hogy az IBS-ben
szenvedőknél fokozott a bélfal áteresztőképessége, különösen azon betegeknél, akik
hasmenéses tüneteket mutatnak.
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A bél áteresztésének fokozódása okozhat még májműködési zavart és elégtelen hasnyálmirigy-működést is. A kiváltó ok felderítése és
kiküszöbölése mellett ezért a máj és a hasnyálmirigy hatékony támogatása is javasolt.
Érdemes továbbá kerülni a könnyen rothadásnak induló, magas fehérjetartalmú ételeket (húsokat, tojást, tejtermékeket stb.). Ezen
ételek elhagyása hozzájárul az emésztőcsatorna terhelésének csökkentéséhez és a
normál bélflóra helyreállításához, míg a rostban gazdag, összetett szénhidrátok (barna
kenyér, barna rizs, müzli, gabonakásák), nyers
zöldség- és gyümölcsfélék segítik annak
helyreállítását, regenerálódását. Kerülni kell
tehát az egyoldalú étrendet, és ajánlott törekedni a változatos és sokrétű táplálkozásra.
A különböző táplálékok párosítása, valamint az étkezések gyakorisága – sőt már az
étkezés minősége (nyugodt körülmények,
alapos rágás stb.) is – kihat az emésztési
funkciókra, ezáltal a mikrobák életfeltételeire is. Fontos a helytelen ételkombinációk
kerülése és a mikrobiom (mikrobák – baktériumok, vírusok, gombák – összessége,
amelyek velünk, bennünk, rajtunk élnek)
egyensúlyának helyreállítása, amely a megfelelő probiotikumok fogyasztásával is segíthető.
A magas rosttartalmú, a bél nyálkahártyáját nem irritáló ételek és napi két liter víz
fogyasztása segíti a kiegyensúlyozott bélmozgást és megszünteti a székrekedést. A
zöldségek és gyümölcsök megfelelő mértékű fogyasztásával pedig növekszik az emésztőenzimek és az esszenciális zsírsavak szintje
szervezetünkben.

Fitoterápia

A mirha gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő
és gombaölő hatású, csökkenti a simaizom
izmainak feszültségét, a bélösszehúzódások
számát és enyhíti a bélgörcsöket.
A gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású kamilla gyakran segít görcsös fájdal-

Öngyógyítás abc-je
mak esetén és a nyálkahártya gyulladásakor.
Az említett növényekből napi két csésze tea
fogyasztása javasolt.
Az orvosi szén gátolja a gyulladásos folyamatokat és hozzájárul a bél méreganyag-tartalmának csökkentéséhez. Fogyasztása napi
2×1 teáskanálnyi mennyiségben ajánlott, bő
vízzel fogyasztva.

Homeopátia

IBS esetében homeopátiával eseti és tüneti módon is tudunk segíteni. Puffadás
enyhítésére a Lycopodium, a China vagy a
Nux vomica, hasmenés ellen a Nux vomica
vagy az Arsenicum album a megfelelő szer.
Székrekedésben a Natrium muriaticum támogatja az elengedés folyamatát. Mindegyik
esetben D12-es vagy C9-es erősségből kell
szükség esetén 5 golyót elszopogatni. Heves
hasi görcsök esetén kitűnő eredményre vezet
5 golyó, meleg vízben feloldott Magnesium
phosphoricum, lassan kortyolgatva.

Antropozófus orvoslás

Jótékony hatású a kilenc gyógynövény
erejét egyesítő Iberogast csepp, melyből
3×20 cseppet fogyasszunk folyadékban
oldva. Emellett puffadás esetén Melissa- (cit-

romfű-) olajjal is bekenhetjük, majd finoman
átmasszírozhatjuk a hasat.

Schüssler-sók

A Kalium muriaticum a sejtek méregtelenítésében segít és megnyugtatja a gyomorbél rendszer nyálkahártyáját. A Natrium
sulphuricum segíti a hasnyálmirigy, az
epehólyag és a máj működését és ezen keresztül támogatja a bél normál működését
is. A Natrium muriaticum a folyadékháztartás rendezésével segíti a nyálkahártyák
regenerálódását és felépítését. A Natrium
bicarbonicum a sav-bázis egyensúly rendbetételével enyhíti a nyálkahártyák irritációját. A fenti sókból szájon át naponta 2-2 tabletta szedése javasolt.

Bach-virágterápia

A következő Bach-virágesszenciák ajánlottak az IBS-ben szenvedők számára: a tárnics
esszencia reményt, bátorságot ad, erősíti az
akaratot, kitartóvá tesz. A vadalma esszencia a méregtelenítést szolgálja, megtisztít,
megkönnyíti az önelfogadást. A sülzanót
esszencia reményt ad, tettekre sarkall, élni
akarással tölt el, növeli az életerőt. A gyertyán esszencia segíti a változtatást, a helyes
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önértékelést, és kimerültség ellen is hatásos.
Az olajfa esszencia segít energiával ellátni
a szervezetet, új ösztönzést ad az élethez.
A bohócvirág esszenciája támogatja a bátorság erényét, felbecsülhetetlen segítség
szorongásos esetekben, fóbiáknál. A megfelelő virágokból készített keverékből napi 2×4
csepp szedése javasolt szájon át.

Lelki háttér

Irritábilis bél szindróma esetén az életesemények lelki feldolgozása akadályba
ütközik. A gondolatok „megemésztésének”
nehézségét érzelmi túltelítettség kíséri. Az
önmarcangolás, az aggódás, sőt a rettegés
is gyakori jelenség, a beteg örökös bizonytalanságban él. Ragaszkodik a régi dolgokhoz,
kapcsolatokhoz és az ezek elvesztésétől való
félelem áthatja mindennapjait. Az alábbi
mondatokat naponta többször ismételve és
átélve segítségül hívhatjuk azok pozitív, gyógyító erejét: „Ellazulok és hagyom, hogy az élet
átjárja egész lényemet.” „Bízom az életben, biztonságban vagyok.” „Szabadon és könnyedén
engedem el a régit, és boldogan fogadom be
az újat.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Elektroszmog

Hasznos ajándék - Szeretettel
Az 1950-es évekhez képest napjainkban milliószorosára nőtt az elektroszmog! A technika fejlődésével létrejött számtalan eszköz megkönnyítheti életünket, de
a káros hatásaik ellen védekeznünk kell!
Ebben nagyon sok tapasztalatom van!
A leggyakoribb probléma, amivel az emberek hozzám fordulnak, hogy nagyon ros�szul, nyugtalanul alszanak. Természetesen
ennek számtalan oka lehet:
- kényelmetlen ágy,
- túl hideg, túl meleg szoba,
- lelki problémák, stressz,
- rossz energetikai környezet (nyugtalanító földsugárzások, alattunk vízerek, a villanyóra kinn a falon éppen az ágyunk fejrészéhez
esik, stb.),
- vagy az utóbbi években jelentősen megnövekedett elektroszmog.
Nagyjából az 1980-as évekig, amíg döntően csak a TV és Rádió adók sugárzásai voltak a
levegőben, sejtjeink és szervezetünk ezt nem
vette támadásnak, mert erősségük nem volt
sokkal nagyobb a Föld mágneses terénél.
A „támadást” főképpen azóta érzékeli a
szervezetünk, amióta nagy mértékben elterjedtek a vezeték nélküli információ-továbbító
eszközök.
Egy évvel ezelőtt családi házba hívtak a szülők, hogy a 15 éves gyermekük már hónapok
óta náthás, köhög, erőtlen és ezek a tünetek
semmilyen kezeléssel nem múltak el. Mint kiderült, a fiú egyfolytában a neten csüngött,
és még az alvásidőben is üzemben hagyta a
WIFI-t. Egy kis energetikai kezelés után megkértem, hogy ezután, mielőtt álomra hajtja a fejét,
kapcsolja ki a WIFI-t. Egy-két hét elteltével a fiú
teljesen rendbejött!
Ezt sajnos nem mindenhol lehet ilyen egyszerűen megoldani. A tömbházakban hiába
kapcsolják ki tudatosan éjszakára az elektromos berendezéseket, ha a szomszédok bekapcsolva felejtik! Nemrég voltam egy olyan
lakásban, ahol 3 idegen WIFI térereje jóval
meghaladta az ott lakóét! És ezen túl érzékelhető volt még 30 másik felhasználó!
Ha éjszaka nem tudunk mélyen aludni,
akkor másnap fáradtak leszünk! A felnőtteknek romlik a döntéshozó képességük, a
gyermekeknek pedig többek között csökken a kreativitásuk! Miután kizárjuk az
elektroszmog nyugtalanító hatását, amely

megakadályozza a mélyalvást,
minőségileg fog
megváltozni az
életünk! Sokkal
jobb lesz a közérzetünk és a fizikai
teljesítőképességünk is! Ehhez
csak a testünket, agyunkat kell megvédenünk éjjel az elektroszmogtól!
Tudta, hogy alvás közben ötszázszor érzékenyebbek vagyunk az
elektroszmogra?
A védelemre több lehetőség is van, természetesen különböző költségekkel. Lehet védeni csak egy személyt, vagy egy ágyat, vagy
egy lakást, vagy egy házat, vagy akár egy üzemet is! Ez utóbbira hivatalosan is szükség van
egy 2016 november 29-i EMMI minisztériumi
rendelet alapján, amely az alkalmazottak védelmét írja elő a munkahelyeken!
Professzor Erdei Edit tanulmánya beszámol
arról, hogy már évtizedekkel ezelőtt is vizsgálták a növekvő elektroszmog hatásait a
gyermekekre:
„A kilencvenes években, hazai kutatók által készített felmérés adatai szerint – melyben
az olvasható, hogy a fiatalok 50%-a hétvégén kettő vagy több órát számítógépezik és
80%-uk néz televíziót két óránál tovább, illetve
hétközben is nagy részük kb. 20 órát tölt képernyő előtt – a fiatalok igen gyakran tapasztalják
ezt az adrenalin telítettséget. Marcel Rufo, francia professzor 1990-ben készített tanulmánya
arra hívja fel a figyelmet, hogy gyermekeknél
40 perc képernyőhasználat után az iskolai
teljesítmény harmadára csökken, a memorizáló képesség ötödrészre csökken, míg az
idegesség, agresszivitás és az erőszakos viselkedés háromszorosára nő.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agresszívabb viselkedésben és „felpörgetett” lelki
állapotban nyilvánul meg, ezen a ponton kell
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Amikor ez a kis„Pajzs” energetikailag védi
az embert az elektroszmogtól, onnantól
kezdve fizikailag és mentálisan is jobban
érzi magát!
Mindenkinek ajánlom szeretettel.
Ajándéknak is kiváló!
átgondolnunk, hogy vajon a média tartalma,
vagy maguk a készülékek biofizikai hatása
idézi elő a gyermeki agresszivitás és a fiatalok
hiperaktivitásának fokozódását. A gyermekek nagy százaléka saját bevallása szerint
is produkál a képernyő használatához köthető szomatikus (szervi) panaszokat. Mindezekből megállapítható, hogy a médiatartalom és a fizikai hatás kombinált formában hat
gyermekeinkre.
A mobiltelefonok és tabletek használata egyre fiatalabb életkorban kezdődik, ezért nagy
hangsúlyt kell fektetni a felelős eszközhasználat megismertetésére már gyermekkorban.
Elsősorban az eszközhasználati időt kell
korlátozni a fent említett egészségkárosító hatások elkerülése végett.”

Ha szeretne még többet megtudni erről a
témáról, akkor keresse fel a
www. sugarzaspajzs.hu oldalt,
vagy hívja
Erdős László Természetgyógyászt
a +36 70 9497787 telefonszámon.
www.sugarzaspajzs.hu

Zöld megoldások

Zerowaste karácsony
Egy nehéz év végéhez közeledünk. Reménykedünk,
hogy az ünnep így is szép lesz. Persze mindez függ a körülményektől, de mi magunk is teremthetünk szép karácsonyt. Szerencsére egyre többen vagyunk, akik a
Napvirág Manufaktúrához hasonlóan azt gondoljuk,
bolygónk egészségéért mi magunk tehetünk, és az apró
lépések igenis számítanak. Lássuk csak, milyen zero
waste ajándékcsomagokat találhatunk a Napvirágnál.

Csökkentsd a hulladékot!
Sajnos a karácsony az egyik legpazarlóbb ünnepünk. A több
tonna csomagolópapír, doboz és szalag az ünnep után mind a
kukákban végzi. Azok, akik tudatosan élnek, nem csak arra törekszenek, hogy hasznos, praktikus ajándékokat vegyenek szeretteiknek, de arra is ügyelnek, hogy azok csomagolása se mérgezze a
természetet, a környezetünket. A legegyszerűbb persze az lenne,
ha nem csomagolnánk. De már az is jó megoldás, ha legalább a
műanyag, nem lebomló szalagokat és egyéb kacatokat kihagyjuk
az ünnepből, vagy olyan termékeket választunk, melyek csomagolása újrahasznosítható vagy lebomló, így kisebb ökológiai lábnyomot hagyhatunk magunk után.

Karácsonyi csomagok okosan
A Napvirág Manufaktúra a kezdetektől komolyan vette a környezettudatosságot, éppen ezért minden termékét lebomló csomagolásba, újrahasznosítható papírba, visszaváltható üvegtégelyekbe csomagolja. Karácsonyra különféle csomagokat állítottak
össze natúrkozmetikumaik legjavából. Nem csak az igényes, ma-

gukra adó nőknek és férfiaknak, de még a tiniknek és a gyerekeknek is választhatunk innen értékes, és hasznos ajándékot. Külön
érdem, hogy nem csupán a tégelyek üvegek műanyag helyett, de
a szappanok csomagolása és maga a doboz is újrahasznosított
papírból készült.

Natúrkozmetikumot a gyerekeknek és a tiniknek
Miért kellene továbbvinnünk a „hagyományt”, miszerint csokoládét, vagy egy huszadik – majd a polcon porosodó – játékot
szokás ajándékozni a gyerekeknek? A gyerekek is kaphatnak
felhasználható, praktikus ajándékokat, mint amilyen egy finom
mézes, narancsos szappan, vagy egy izgalmas, pezsgő fürdőgolyó. A gyerekek számára összeállított kis csomagban még egy
apró pamut karácsonyi manót is találhatunk. Egy ilyen ajándékkal közvetve tanítjuk gyerekeinket okos ajándékokat választani,
és odafigyelni a környezetünkre. Apró lépésekkel felnőhetne egy
olyan generáció, aki számára ez természetes, és követendő példa.
A Napvirág Manufaktúra tini natúrkozmetikum csomagja a
kamaszok számára is ajánl szép meglepetést, mely természetes
módon tanítja meg őket változásban lévő bőrük ápolására. Ez a
tini csomag egyenesen hiánypótló a tiniszappannal és a nyugtató arcpermettel. Az aknés, gyulladásra hajlamos pattanásos
bőrt a legideálisabb helyzetben egy gyulladáscsökkentő, holttengeri iszapot, és teafa olajat tartalmazó tini szappannal tisztíthatjuk meg. A tisztítás után pedig a római kamilla virágvízzel
tonizálhatjuk, és húzhatjuk összébb a pórusokat.
A Napvirág Manufaktúra termékei között biztosan mindenki
megtalálja a legmegfelelőbb ajándékot szeretteinek.
Hulladékmestesebb karácsonyt kívánunk!

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

A natúrkozmetikumokról
Talán csak a legtudatosabb vásárlók
vannak tisztában azzal, hogy milyen
terméket is vásárolnak pontosan,
amikor egy natúrkozmetikum kerül
a kosarukba. Érdemes hát tisztázni
azokat a jellemzőket, kritériumokat
és tudnivalókat, amelyek rendre felmerülnek a natúrkozmetikumokkal.

Mik is azok
a natúrkozmetikumok?

Natúrkozmetikumoknak nevezzük azokat a kozmetikai termékeket, amelyek
természetes összetevőkből állnak. Ezek
között lehet növényi és állati összetevő
egyaránt, de utóbbi csak élő állatból származhat (például méhviasz). A natúrkozmetikumok tartalmazhatnak mesterséges
úton előállított kémiai összetevőket, de
ezek nem lehetnek károsak a bőrre és az
egészségünkre. Nem natúrkozmetikumról van szó azonban, ha a termék kőolajszármazékot, parabént, szilikont vagy más
szintetikus vegyületet tartalmaz. Talán
olyan speciális a bőrtípusod (mindenkié
olyan), hogy senki nem gyárt rá hatékony
kozmetikumot! Mindenképpen sokkal
jobban jársz, ha személyre szabott kozmetikumokat kezdesz használni.

Hogyan készül a személyre
szabott kozmetikum?

Többféle módja van annak, hogy az
ember személyre szabott kozmetikumhoz jusson. Mindegyikben az a közös,
hogy a Te instrukcióid, igényeid alapján
valóban Neked szóló, hatékony kozmetikum készül a Te bőrödre. Ráadásul minden alapanyag szerepére rákérdezhetsz,
minden összetevő lecserélhető, ha valami
probléma merülne fel. Ki lehet próbálni
személyre szabott összetevőket és kozmetikumformákat is. Minden pontosan
úgy, ahogy Te akarod. Elkerülöd a sorok
közötti tanácstalanságot, hiszen biztos lehetsz benne: minden úgy lesz, ahogy Neked a legjobb. A FIORE KOZMETIKUMOK
általános krémet is készít, ezeket inkább
próbának, tesztelésre készítjük. Persze
van, akinek ez is bevált, és továbbra is ke-

resi. Mi úgy szabjuk egyénre a krémeket,
hogy kérdezünk. Szerintünk sokkal többféle bőrtípus létezik, mint normál, száraz,
vegyes bőr. Mi a Leslie Baumann féle bőrtípusoknak megfelelően készítünk krémeket. Erről itt olvashatsz bővebben: https://
lesliebaumannmd.com
Ha valakinek száraz a bőre, akkor nem
csak egy zsírosabb krémet készítünk, hanem megkérdezzük, egyrészt allergiás-e
valamire, másrészt tovább érdeklődünk,
mennyi idős, vannak-e ráncai, pigment
foltjai, érzékeny-e a bőre, azaz hajlamos-e
pattanásokra, rosaceára, viszketésre.
Mindezt megkérdezzük akkor is, ha zsíros
a bőre, és fontos tudnunk az életkorát. Hiszen lehet, hogy valakinek vannak pattanásai, de ettől még nem feltétlenül zsíros
a bőre, és nem is biztos, hogy tinédzser.
Az okokat fel kell tárni, nagyon alaposan.
Csak ezután készülhet egy személyre szabott kozmetikum. Ez a kozmetikum nem
csak krém lehet, hanem arcmosó, tonik,
radír vagy hámlasztó. Az arc és test ápolása nem merül ki csupán egy krémezéssel.
Fontos a nagytakarítás, azaz időközönként radírozni kell a felső hámréteget,
bár ezt sem minden bőrtípus szereti. Az
aknéra kifejezetten jó hatással van, viszont a rosáceára már nem. Ha feltártuk
milyen krém és kiegészítők készüljenek,
akkor természetes alapanyagokat kell vá-
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lasztanunk. A natúrkozmetikumok tartalmaznak valamilyen természetes növényi
olajat (olajokat) bőrtípusnak megfelelően, és vizet, valamint egy emulgeátort,
ami a vizet és az olajat képes összeállítani. Hatóanyagoknak pedig számos vitamin (A, E, C és B vitaminok) és hidratálók
(pl. glicerin, hyaluronsav, tejsav, nátrium
laktát, nátrium PCA) kerülhet bele. És
vannak a fehérjék, mint hidrolizált búza
és selyemprotein. Illetve az okkluzív anyagok, ezek olyanok, amik nem szívódnak
fel a bőrbe, hanem a felszínén maradva
filmet képeznek, ezzel csökkentik a víz
párolgását a bőrből. Illetve vannak olyan
anyagok, amik segítik, hogy a puha, sima,
és rugalmas megjelenést és bőrérzetet.
Javasoljuk, tégy egy próbát a mi kozmetikumainkkal. Keresd fel honlapunkat vagy
írj nekünk, hogy elkészíthessük a Te személyes kozmetikumodat.

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

Tudatos gazdi

Az állatoknak is segíthet a kender?
A kender gyógyhatásáról szóló cikksorozatunk eddig csak arról szólt, mi mindent tehet a kender egészségünk megőrzése
és helyreállítása érdekében. De nem csak mi, emberek küzdünk különféle nyavalyákkal. A civilizációs betegségek sajnos utolérték a haszonállatainkat és házikedvenceinket is.
Vajon nekik is olyan jó a kender, mint nekünk? Erről kérdeztük Tóth Istvánt és feleségét Melindát, a Detki Chili és Kendertanya tulajdonosait.
- Sokszor beszéltünk már a kender emberekre gyakorolt jótékony hatásáról, de mi a helyzet az állatokkal? Nekik is érdemes
adni?
- Igen, sok állatnak segített már a kender. Van lovacska, aki fogyasztja és felgyógyult a problémából, méhek téli etetésére is használják a
kenderünket, több kutyus és cicus krónikus problémáját is nagyon
szépen enyhíti.
Az a legjobb az egészben, hogy az állatoknak nem tudjuk bemagyarázni, hogy higgyen benne, majd segít. Mégis segít nekik, akár
nyersen, akár főzetként, akár olajként. Egy titka van, nekik is rendszeresen kell adni, legalább a felgyógyulásig.
- Milyen állatoknak javasoljátok terápiás céllal a kender fogyasztását?
- Kizárólag emlősállatok tudják beépíteni a szervezetükbe a
kannabinoidokat. Csak az emlős állatoknak vannak CB1 és Cb2 receptoraik, ugyanúgy mint az embernél az endokannabinoid rendszerben.
Ettől függetlenül a kendermagot minden állat szívesen fogyasztja.
Szárnyasok főként. A magban viszont már nincsenek a kannabinoid
hatóanyagok.
A kenderföldön a vadak is sok kárt tudnak tenni, nyulak, őzek, de
a kecskék, birkák is szívesen legelik a növényt. A lúdjaink bizony jól
érezték magukat, amikor rászabadultak az ültetvényünkre. Mi annál
kevésbé…
A kannabinoidok azok, melyek igazán hasznosulnak az emlősök
szervezetében, pld. a CBD, CBG, CBC, THCV, THCa, CBDa, CBN stb, a kenderben a flavonoidok és a terpének fokozzák a hatást. Ezek alkotják
közösen azt az „Isteni” formulát, amit a növény nyújt. Ezt a komplexitást kár is piszkálni, ezért nem vonunk ki semmit a növényből.

Ezek az alkotóelemek minden emlős szervezetében kifejtik jótékony hatásukat, mindegy, hogy hisz benne az élőlény vagy sem. Így
tud működni kutyusoknál, cicáknál, rágcsálóknál, és egyéb haszonállatoknál is. Hüllőknél, halaknál nem ismerjük a hatását.
- Ha jól tudom, nálatok is fogyasztják az állataitok a termékeiteket.
Igen, mi is alkalmazzuk a kenderterápiát kedvenceinknél. Lajos kutyánk mikor hozzánk került a menhelyből, allergiás lett. Elkezdte rágni
a mancsát. Már jó nagy seb volt rajta, mikor eszünkbe jutott, próbáljuk meg a kenderolajat. Bekentük a sebet, de azonnal le akarta nyalni.
Így vigyázni kellett, hogy legalább pár percig rajta maradjon. Napok
alatt begyógyult a lába, és az allergiája sem jött vissza. Ennek két éve.
Azóta is kap alkalmanként olajat. Nem kell könyörögni a lenyelésén,
tenyérből kilefetyeli. Egyszerűen imádja – ellentétben velem, aki alig
bírja lenyelni. :)
Sajnos a területünk macskanátha vírussal fertőzött. Sok kiscicát
vesztettünk emiatt. Az állatorvosi kezelések mellett a kenderolaj igen
hatékonynak bizonyult ennek kezelésében is. A kenderfőzettel pedig
nagyon jól kezelhető nem csak a szemgyulladás, de minden más seb,
fekélyes kelés is. A cicusoknak kis fecskendővel adagoljuk az olajat,
egy 3-4 kg-os cicónak 0,5 ml/nap az adagja. Kutyusoknál 7 kg-onként
2 ml a javasolt adag. Ez CSAK a mi kenderolajunkra vonatkozik. Más
gyártó termékei más adagolást kívánnak. Erről az adott gyártónál kell
érdeklődni.
Lajos border collie, ami köztudottan igen hiperaktív. A kender kicsit nyugtatja, így nem pörög egyfolytában, nem ijeszt meg a túlzott
kedvességével más kutyusokat sem. Rendesen le van fárasztva, nem
szobakutya, ő ilyen hiperaktív fajta. Van, hogy ő kéri az adagot, mert
mi előfordul, hogy elfelejtjük.
Jelenleg Lajos kutyánk mellett 13 cicánk élvezi a kender adta lehetőségeket. Boldogan és egészségesen másznak a gazdi idegeire.
Kaptunk visszajelzést daganatos problémák sikeres kiegészítő kezeléséről is. Legfőképpen az emésztőrendszeri és allergiás tünetekre vásárolják, de sok a diabéteszes állat is, akiknél szintén megállja a helyét
a kender, akárcsak az embernél.
Kisállatoknak készült kiszerelések kaphatóak a Mogyi állatpatikában is, Budapesten 4 helyen.

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

Tudtad? A játék fejleszti a kutyád agyát!
Nem csak azért érdemes aktívan
időt töltened kutyáddal, hogy elfáradjon és otthon ne romboljon,
amíg elszaladsz a boltba. A játék
fontos része a kutyák fejlődésének
és már egészen kis kortól érdemes
rendszeresen foglalkozni velük.
Kölyökkorban fontos az alapvető szabályok megtanítása és betartása. Ezért a játékosan tanítsd meg az alap parancsokra,
mint az „Ül!”, „Fekszik!”, „Marad!”, „Engedd!”,
„Hozd!” stb. Mindig figyelj arra, hogy mivel
tudod motiválni, és hogy mindig izgatott
legyen, amikor tanítani akarod. A kötéljátékok nagyon hasznosak kiskorban,
hiszen a húzás fejleszti az agyat és jól le is
fárad benne. Ugyanakkor óvatosnak kell
lenned, ne húzza nagyon a kötelet, nehogy eldeformálódjanak a fogai vagy felsértse az ínyét. Mindent csak mértékkel!
Ha kötéljátékot keresel,
figyelj arra, hogy:

• masszív legyen
• lehetőleg festék és vegyi anyagoktól
mentes legyen
• és ne tartalmazzon olyan műanyag
részeket, amiket könnyen le tud rágni és
lenyelni

Amikor már kinőtt kutyusod a kölyökkorból, akkor igazi kamaszként kezdi felfedezni a világot és mindennel játszani akar.
Ilyenkor túlteng bennük az energia és alig
lehet őket lefárasztani. Jól jöhet egy frizbi,
teniszlabda vagy bármilyen játék, amit
dobálni lehet, a kutyusod pedig mindig
visszahozza neked. Ez neked is jó kis mozgás és ő is garantáltan fáradt lesz estére.
Idős korban már nem lesz annyira aktív
fizikailag kutyád, de ez teljesen normális.
Ebben az időszakban inkább arra figyelj,
hogy szellemileg tartsd edzésben. Játssz
vele bent a lakásban keresős játékokat,
készíts neki szimatszőnyeget. Sok ízületi
gondokkal küzdő kutyus van, főleg öregkorban, amit ilyenkor tehetsz és nagyon
hasznos, hogy egy matracot fújj fel nem
túl keményre és azon végeztesd kutyáddal az alap feladatokat. Ezek a feladatsorok edzésben tartják az ízületeket, az idegrendszert és jól le is fárasztják kutyádat.

Remélem hasznosak a fenti ötletek és
tippek.
Mindenkinek kellemes időtöltés kívánok négylábú családtagjával.

Fontos, hogy minden játék és feladatvégzés valami jutalommal legyen lezárva, hiszen így lesz motivációja, hogy legközelebb is partnered legyen a játékban.

www.mybulldogshop.com

Egyre hamarabb sötétedik és egyre inkább be vagyunk zárva az otthonunkba,
de telhet itt is aktívan az idő és tölthetünk
hasznos időt kutyánkkal.
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Aktív napot!

Magyari Deti
kutyaherbológus

A képeken található játékokról a fent
megjelölt weboldalon lehet bővebben
tájékozódni. Kérdés esetén pedig állunk
rendelkezésére az oldalon található elérhetőségek egyikén.

Tudatos gazdi

A házikedvencek betegsége arra figyelmeztet, hogy a humán táplálkozással is komoly baj van.

Figyelmeztető jel: ezért van ennyi beteg
házikedvenc
Az állataink gyakorlatilag ugyanolyan táplálkozási környezetben
vannak, mint mi, emberek. Nagyon
sok olyan humán jellegű anyagcsere betegség jelent meg közöttük, ami az immunrendszert megzavarja, és rendszeres problémákat
okozhat.
Szinte általános, hogy a társállatként
tartott kutyák 10 éves korukra pajzsmirigy
problémákkal küzdenek. Régen is tartottak az emberek kutyát, macskát, de nem
volt ennyi betegségük, mint manapság.
Mi vajon a baj?
A probléma gyökere a növényekben jelen lévő különböző kemikáliák – főként a
herbicidek, vagyis gyomirtó szerek.
Ha valaki kutyatáppal eteti a kutyáját,
ne gondolja, hogy színhúst ad kedvencének. A tápok zömmel gabona alapúak, és
minimum 50-60%-a pelyhesített gabona.
A pelyhesítés azt jelenti, hogy a gabonaszemeket nedves gőzzel feltárják, és ez a
nedves gőz a keményítőt kisebb egységekre képes bontani, amelyeket már meg
tud emészteni egy húsevő állat.
A tápok többsége tehát nagy mennyiségben tartalmaz gabonát (ipari termesz-

tésű, vagyis vegyszerrel kezelt búza, rozs,
árpa, zab, kukorica).
Az ebből adódó emésztési problémát
a bélsár is megmutatja: minél magasabb
arányban tartalmaz egy táp gabonát, annál nagyobb mennyiségű bélsár távozik a
kutya emésztőrendszeréből.
Régen is adtak a kutyának gabonát –
igaz, kenyér, főleg kenyérhéj formájában.
Ám ez a kenyér kovászos kenyér volt, aminek köszönhetően elindult egy fermentációs folyamat, ami segítette az emésztést.
A mai kenyerek adalékokkal készülnek,
nem pedig kovásszal. Ezt sajnos az ember
emésztőrendszere is megsínyli. A kutyák
esetében pedig kutatások igazolják: minden negyedik érzékennyé vált a gabonára.

Mit okozhat a gabona
a kutyának?

Elsősorban emésztési és tápanyag
felszívódási gondok jelentkezhetnek. A
glutén érzékenység tünetei lehetnek a
túlzott szagos, bűzös szellentés, állandó
viszketés, bőr irritáció, vörös foltok megjelenése a bőrön a szőrzet alatt, a mancsok rágcsálása, az állandó vakarózás
(nem élősködő következtében), belső fül
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gyulladása. A daganatos megbetegedések kockázatát növelheti, ráadásul bél- és
emésztési betegségeket okozhat, a magas a szénhidrát tartalma pedig elhízáshoz vezet.

A macskák esetén
felejtsük el a gabonát!
A macskák egyáltalán nem képesek
megemészteni a gabonát. Alapvetően
magas fehérje és alacsony szénhidrát tartalmú étrendre vannak beállva. A legnagyobb problémát náluk az elhízás okozza.
Ugyanis a gabona tartalmú étrend miatt
nem érzik magukat megtelve, ezért állandó az éhségérzetük, mivel a szükséges
tápanyagok nem tudnak felszívódni.
Húgyúti problémákat okozhat az alacsony minőségű fehérjék által tartalmazott nitrogén. A gabona alapú tápok kevesebb ásványi anyagot és vitaminokat
tartalmaznak, ezért ez túlzott ürítést okoz,
ami pedig magával hozza a nehézkes veseműködést. Így kialakulhatnak vese- és
húgyúti betegségek, elzáródások is.
A daganatos megbetegedések kockázata is megnő.

Komposztáljunk!

Lehet-e divatot teremteni a komposztálásból?
Miért komposztáljunk? Röviden azért, mert olcsó, mert hasznos, költséghatékony, mert természetes, mert a szabadban a friss levegőn történik és nem utolsó sorban biztosítja a mozgás örömét is…

A komposztálás környezettudatos tevékenység, amivel az ember a maga szintjén
tehet valamit a klímavédelemért. Emellett
megvan a teremtés öröme: hulladékból érték keletkezik. Ezt nevezzük a Compastor®technológiában zöldjavaknak. A szerves
anyag visszajut a földbe, nem kerül hulladéklerakóba, vagy ami a legrosszabb, elégetésre.
A komposztálási tevékenység még jobb
lehet, ha társaságban, közösségben végezzük. Léteznek már közösségi komposztálók
is. Nagyon jó kezdeményezések! Javasolt
ilyenkor egy „komposztmester” kijelölése. Ő
a felelős, aki kezében tartja, irányítja és szervezi, felügyeli a közösség ez irányú tevékenységét. Értsen komposztáláshoz, hogy sikeres
legyen a tevékenység. Bátran ajánlhatom a
Compastor-Csapat segítségét, iránymutatását: tekintsék meg a weboldalunkat, vegyék
igénybe komposztdoktori szolgáltatásunkat
vagy az újság hasábjain keresztül is kérhetnek tanácsot.

Volt olyan hely, ahol
interaktív foglalkozásra
is volt lehetőség. S ekkor
merült fel a kérdés: Lehet-e divatot teremteni a
komposztkészítésből?
A divat a legáltalánosabb értelemben a társas
érintkezést irányító szokások rendszere. De hogyan
lehet felkapott szokás a
komposztálás?
Először is meg kell érteni a komposztálás lényegét, aktualitását. Azután
már csak annyi kell, hogy
sokan tegyék és jól csinálják, mint a szlogenünkben: „Komposztálni JÓ(L)”! Mert így lesz
sikeres, hatékony, ezáltal eredményes ez a tevékenység, ekkor fog széleskörűen elterjedni
és ekkor válik népszerűvé.
Ma már divat az egészséges táplálkozás,
a fitnesz-wellness, a takarékosság és az újrahasznosítás is. Az egészséges táplálkozást
divatosan „kössük össze” az egészséges táptalaj megteremtésével.
A komposztálás divattá válásának meg-

Egyesületünk, a Humusz Maximusz lehetőséget kapott az „Iskolakertekért Alapítvány” szervezésében az Agrárminisztérium
által támogatva, hogy részt vegyen az iskolakerttel rendelkező iskolák komposztálószettel történő ellátására. Projektünk a „Teremtől-Teremig” megteremti az iskolakertek
körforgásos modelljét, mert egy működő
„komposztáló rendszert” telepítettünk szerte
az országban. A tanulók és a tanárok nagy
érdeklődéssel vártak és figyelték a telepítéseinket és a módszertani foglalkozásainkat.

látásom szerint 2 fő akadálya van, az egyik
a félelem, a másik az ismeretek hiánya vagy
a rosszul tájékozottság. Félelem a büdöstől
és irtózás a gilisztától… Pedig az általunk
kidolgozott Compastor®-technológia pont
a komposztgiliszták miatt nem büdös. A
giliszták nem láthatóak, szorgalmasan dolgoznak a komposzthalomban. Az emberek
nagytöbbsége fél, undorodik a gilisztáktól,
annak ellenére, hogy a földkerekség egyik
leghasznosabb állata, az emberiség jótevője,
a talajtermékenység bázisa.
A gilisztáról nem készültek olyan aranyos
rajzfilmek, mint a kisvakondról. Pedig megérdemelné… Tehát a feladatunk a félelem
csökkentése és az információ átadása, ami a
hatékony komposztáláshoz kell.
Kellenek a jó példák. Sokan úgy tudják
magukról, hogy tudnak komposztálni. Ez
olyan, mint a bicikli, hisz biciklizni is mindenki tud. Amit mi ajánlunk a komposztálás területén, az olyan mint a biciklinek a „Tour De
France”: egyszerű, gyors, hatékony, sikeres.
Az emberek dolgoznak a zöldhulladékkal,
nyírják a füvet, vágják a gallyakat és összegyűjtik a leveleket. Aztán mindent megtesznek azért, hogy ezeket eltüntessék. Tavasszal
meg zsákszámra rakják tele a csomagtartót a
benzinkutak és multik olcsó virágföldjeivel,
amelyhez, hogy szép legyen a palánta vagy
a virág, tápoldatokat is vásárolnak.
Egy kis tudással (Compastor®) a zöldhulladékból sokkal jobb táptalajt és tápanyagot
lehet előállítani. A munka nem lesz több, ha
komposztálunk, csak az iránya és eredményessége más. Ezt kellene elterjeszteni és tudatosítani, hogy divat legyen a zöldhulladék
komposztálásból. A tapasztalat, hogy a saját
maga által készített komposzt jobb a virágföldnél, hogy a komposzt nem büdös, és
nem foglal sok helyet és, hogy a komposztgiliszta is a Jóisten teremtménye, akárcsak mi.
Gondoljuk meg!
A következő számban az égetés helyett
ajánlok megoldást!
Pásztor József
Compastor E.V.

info@compastor.hu
www.compastor.com
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Kertészkedjünk!

A vakond nem alszik téli álmot!
Ahogy lecsengenek a kerti munkák, ritkábban fordítjuk tekintetünket a kertre. De az élet ilyenkor sem áll meg benne. Bizonyára Ön is találkozott már
azzal, hogy az őszi levélvesztések után
az erdei tisztások, rétek megtelnek barna buckákkal, jelezve, hogy ott bizony
jól érzik magukat a vakondok.
Nincs ez másképp a kertekben sem.

Sok ügyfelem kétségbe esve hív fel novemberben, hogy mit tegyen a vakonddal,
teljesen feltúrja a gyepet.
A vakond távoltartása kettős feladat.
Egyrészt ki kell tessékelni a betolakodót,
másrészt hosszútávon meg kell szüntetni
az okot, amiért Önnél vendégeskedik: a
svédasztalos ebédjét.
A vakond gilisztákat és rovarokat eszik
a talajban. A felkutatásuk során kiterjedt
járatrendszert épít, amiből a földet kisebb,
nagyobb túrások formájában kitolja a felszínre. Mivel a kedvenc csemegéi közvetlenül a gyökérzónában időznek a zsenge
gyökereket rágcsálva, akarva-akaratlanul is
tönkreteszi a gyepet.
A pajorok, lóbogarak és egyéb rovarok
ellen én az Esstence Bug Stop-ot javaslom
Önnek is. Ez egy gilisztahumusz alapú, vegyszermentes, bio minősítésű növénykondicionáló, ami aromás növények kivonatát
tartalmazza. Rendszeres alkalmazásával a
kártevők száma drámaian lecsökken.
Így pedig megszűnik a csalogatás, ami a
vakondot a kertjébe hívja.

Mit tegyen, ha
már ott a kis földtúró?

Ha ott van a kertben a vakond, lépni kell
ellene. Mivel védett állat, és egyébként sem
árt igazából, én a kíméletes távoltartást
javaslom.
Egyrészt a ricinus tartalmú Defenders
granulátumot, amivel akár a területre
leszórva, vagy csak a kertet határolva is
kívül tarthatja a vakondot. A ricinus illata
kellemetlen az állat számára, így gyorsan
tovább áll.
A granulátum egyetlen hátránya, hogy
ősszel és télen, csapadék hiányában nem
hatékony. Be kell oldódnia a talajba, úgy
tudja kifejteni áldásos hatását.

Ha már téliesítette az öntözőrendszerét,
válassza inkább a Biofume füstpatront
(azonnali kezelésként).
Szintén a ricinus illatával operál ez az eszköz, azonban instant hat, és nem kell hozzá
öntözőrendszer. A Defenders kiszórásának
hatása később fog jelentkezni csak.

Hogyan kell jól használni
a füstpatront?

Sokszor hallom vissza, hogy a drága füstpatron nem hatékony. Aztán, ahogy elkezdek beszélgetni róla az ügyfelekkel, hogy
is alkalmazták, mindig kiderül, hogy nem a
megfelelő módon.
A legfontosabb az előkészítés.
Minden túrásban 2 járat van, és mind a
kettőbe kell patront helyezni. Ha nem kerül
elő mind a két járat, nem érdemes beletenni
a patront.
Azt szoktam javasolni, hogy akár néhány
ásónyi földet még pluszba vegyen ki a túrás alól egy négyzet alakú léket kivéve a
földből, hogy előkerüljön a két járat. Ezután
érdemes őket egy kis vízzel megtisztítani,
hogy a füst végig tudjon áramolni rajta, ne
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akadjon el 10-20 cm után a beomlott föld
miatt. Ha nagyon közel van a felszínhez a
két járat, érdemes egy másik túrást is megnézni, ahol mélyebben vannak a lyukak. Az
lesz a fő járata a vakondnak.
Ha minden előkészülettel meg van, vegye le a zárókupakot, térdeljen a lyuk mellé
és az oldalra fordított műanyag házban található kanócot gyújtsa meg. Ezután rögtön
be kell tenni a patront a járatba. Ismételje
meg a lépéseket a másik járatban egy másik
patronnal, majd temesse vissza a gödröt.
Nagyjából 3 hónapos védelmet ad a füst
a járatokban, de ha nem gondoskodik az
élelem megszüntetéséről, egy másik vakond később birtokba veheti az ottmaradt,
szabad járatokat!
Sikeres vakondűzést és túrásmentes, szép
kertet kíván:
Molnár Gábor Éva
a füvesasszony

kertfuvesites.hu

Rejtvény
A VICC
POÉNJA 1.

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

RÓMAI
ÖSSZE
ESKÜVŐ

ANGOLUL
KÍGYÓ

FINN
NÉPI
HANGSZER

...MÓG

A 2020/9. számban megjelent rejtvény
megfejtése:
Matild, nem láttad valahol a vitamin
tablettámat?

GERMÁN
ISTEN

LITER
KOMIKUS
SZÍNÉSZ
VOLT

MELY
IDŐBEN?
SZOLM.
HANG
FOGGAL
TÉP
... CSUHAJ

BOLEK
TÁRSA

ILLETÉKÍV

MAGATOK
HIDROGÉN

A VICC
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KIÖNTÖGETŐ

OLASZ
RENDEZŐ

TÁVOLI
FELVÉTEL
BESZÉL
A LIBA

MAKÓ
FOLYÓJA

VAJDA J.
MÚZSÁJA

LAKOMA

IZOLDA
BETŰI

Gratulálunk!

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

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