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A világon elsőként engedélyezték
mesterséges „csirkehús” értékesítését
Szingapúrban

Meghatározták az Európából
száműzendő invazív fajok listáját

A Szingapúri Élelmiszerbiztonsági Hivatal (SFA) döntése
értelmében az Eat Just nevű San Franciscó-i startup megkezdheti a „tiszta” - vagyis élő állat levágása nélkül előállított
- hús árusítását.
A mesterséges húsból első körben „csirkehúsfalatkákat” fognak
készíteni, ám hogy a termék mikortól lesz elérhető, azt egyelőre
nem jelentette be a vállalat.
Az SFA szerint egy szakértői munkacsoport vizsgálta meg az Eat
Just gyártásellenőrzési és tesztelési adatait. „A tervezett felhasználási mennyiség az emberi fogyasztás szempontjából biztonságos,
ezért Szingapúrban értékesíthető a termék az Eat Just csirkefalatkáinak összetevőjeként.”
A hagyományos húsfélék alternatívái iránti kereslet növekszik,
mivel a fogyasztók egyre tudatosabbak a saját egészségüket, az
állatok jólétét és a környezetvédelmet illetően.
Az alternatív húsok piaca akár 140 milliárd dolláros (41 ezer milliárd forint) is lehet a következő évtizedben, ami a globális húsipar
nagyjából 10 százalékát jelenti.
A növényi alapú húshelyettesítők, például a Beyond Meat termékei ma már számos élelmiszeráruház és étterem kínálatában
megtalálhatóak.
Az Eat Just termékei azonban nem növényi alapúak, hanem
állati izomsejtekből állítják elő őket laboratóriumi körülmények között. Az eljárás során nem használnak antibiotikumokat.
A mesterséges hússal foglalkozó startupok legnagyobbjai, az
izraeli székhelyű Future Meat Technologies és a Bill Gates támogatását élvező Memphis Meats gőzerővel igyekeznek belépni a
piacra megfizethető és ízletes termékeikkel.
A szingapúri Shiok Meats jelenleg laboratóriumi körülmények
között próbál rákhúst előállítani.
A cégek nagy része a mesterséges húsok fogyasztásával járó
környezeti előnyöket hangsúlyozza, ám néhány kutató szerint
bizonyos körülmények között ez az alternatíva még akár ártalmasabb is lehet a klímaváltozás szempontjából.
-MTI-
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Az invazív fajok nemcsak megváltoztathatják más fajok
élőhelyét, de közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára. Bizonyos fajok már most nagy pusztítást okoztak egyes
régiókban, mások a jövőben okozhatnak és mind környezeti,
mind gazdasági hatásuk is lehet.
Az óriás almacsiga például
nagy gondot okoz az Ebro
folyó vízgyűjtő területének
mezőgazdaságában, az Ibériai-félsziget déli részén pedig
a közönséges vízijácint jelenléte fenyegeti pusztulással a
Guadiana folyó természetes
ökoszisztémáját.
A Newcastle-i Egyetem
és a Córdobai Egyetemmel
együttműködő Belga Természet- és Erdővédelmi Hatóság
vezetésével egy európai tudósokból álló nemzetközi szakértői
csoport értékelte a különböző betolakodó fajok európai felszámolásának prioritását - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
Az egyes forgatókönyvek tanulmányozásakor figyelembe vettek olyan invazív fajokat, amelyek még nincsenek jelen a régióban és olyanokat is, amelyek már erősödnek.
„Az lenne ideális, ha felszámolhatnánk az összes idegenhonos fajt,
de az anyagi keretek és a tudományos források korlátozottak, különösen most, amikor egyéb prioritást élvező tényezőkkel is meg kell
küzdeni” - mondta Pablo González Moreno, a Córdobai Egyetem
kutatója.
Az egyik ilyen kiemelt figyelmet igénylő invazív faj a seregélyfélék családjába tartozó pásztormejnó (Acridotheres tristis), amely
kisebb kolóniákat alakított ki Spanyolországban és Portugáliában
agresszív territoriális viselkedésének és alkalmazkodóképességének köszönhetően. Ez a madár elterjedhet nagyobb területekre is
és átveheti a helyi fajok helyét. Hasonlóan veszélyes fajok Európában a berbervarangy (Amietophrynus mauritanicus), az ormányos
medve vagy más néven vörösorrú koáti (Nasua nasua) és a kormos
bülbül vagy kafferbülbül (Pycnonotus cafer).
Egyes veszélyt jelentő fajok még nem érkeztek meg a kontinensre, de a jövőben várhatóak. Ezek közül nagyobb figyelmet kell
szentelni a szakértők szerint a Faxonius rusticus nevű édesvízi rákfajnak, amely kormoly problémákat okoz az Egyesült Államok északi részén és Kanadában. Szintén veszélyes a kígyófejű hal (Channa
argus), amely amerikai gyűjtőkön keresztül került ki Ázsiából és a
Cryptostegia grandiflora Madagaszkáron honos szőlőfajta.
A lista megalkotásához a nemzetközi csoport elvégezte a különböző fajok betelepedésének és elterjedésének kockázat- és hatáselemzését, felmérték kiiktatásuk hatásosságát, költségét, elfogadhatóságát, az ehhez szükséges időt és annak valószínűségét, hogy
a fajok idővel visszatérhetnek.
A tanulmány nemcsak segít a jelenleg Európában élő idegenhonos fajok kezelésében, hanem a jövőben alkalmazható menedzsment-forgatókönyvet is jelent a várhatóan bekerülő fajok kezelésére.
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Gyíkhíd épült Indiában
egy forgalmas autóút fölött

Karácsonyi hóesés

A hegyvidéki Uttarkhand államban emelt 27 méteres„ökohíd”
a világon elsőként bambuszból, jutából és fűből készült.

A Najnitalba, a forgalmas turistaközpontba vezető úton sok állatot gázoltak el. A szakemberek most kúszónövényeket és füvet
ültetnek, hogy az állatokat a híd felé tereljék.
Az átkelő mindkét oldalára kamerákat helyeztek el, hogy figyelemmel kísérjék az állatok mozgását - közölte Csander Sekhar
Josi, az állami erdőgazdaság képviselője a BBC-vel.
A híd turistalátványossággá vált, sokan állnak meg fotózni és
szelfizni a közelében, az erdészek azonban abban bíznak, hogy
hamarosan az állatokat is vonzani kezdi az építmény.
„A sűrű erdőből elefántok, leopárdok, őzek és más nagyvadak
tévednek erre, a sofőrök messziről észre veszik őket, lelassítanak,
de kígyók, gyíkok, varánuszok vagy mókusok miatt alig fékez valaki” - mondta el egy szakember az Indian Expressz napilapnak.

Az EU üvegházhatású gáz-kibocsátása
az elmúlt három évtizedben mért
legalacsonyabb szintre csökkent 2019-ben
A kibocsátások 24 százalékkal csökkentek az 1990-es
szinthez képest.
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése
terén 2019-ben elért uniós eredményeket bemutató jelentés rámutat, az unió 27 tagállamában az előző évhez képest 3,7 százalékkal csökkent az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása,
miközben a GDP 1,5 százalékkal nőtt.
Tavaly, az előző évhez képest 9,1 százalékkal, azaz mintegy 152
millió tonna szén-dioxid-egyenértékkel volt kevesebb a kibocsátás. Az indoklás szerint a csökkenést különösen a villamosenergia-ágazat idézte elő, ahol a kibocsátások közel 15 százalékot estek, elsősorban azért, mert a szénalapú energiatermelés helyébe
a megújuló energiaforrásokból és a gázerőművekből származó
energiatermelés lépett. Az ipari kibocsátások közel 2 százalékkal
mérséklődtek. A légi közlekedésből származó hitelesített kibocsátások visszafogott ütemben növekednek: 2018-hoz képest 1
százalékkal, azaz mintegy 0,7 millió tonna szén-dioxid-egyenértékkel nőttek. A közlekedésből, az épületekből, a mezőgazdaságból és a hulladékgazdálkodásból származó kibocsátások nem
változtak jelentős mértékben a 2018-as szinthez képest.
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Az ólomszürke ég alatt lehajtott fejű, fáradt, egykedvű emberek rótták útjukat, a téli hideg ürügyén a lehető legjobban magukba burkolódzva. Az első égi
jövevényt nem is vette észre más, csak egy kisfiú, akinek a pajkos hópehely az orrán landolt. A gyermek vidáman felkacagott, s kitárt karokkal felfelé nézett.

A parányi jégcsodák, mintha ezt biztatásnak vették volna, sűrű
rajokban kezdték el követni hírvivő társukat.
„Esik a hó!” - állapították meg magukban az emberek, s úgy érezték, hogy karácsonykor ez nagyon helyes, nagyon rendjén való. A
légköri vándorok minden sietség nélkül, finoman, puhán érték el
földi céljukat, fokozatosan szűziesen tiszta, fehér leplet vonva az
utakra, a házakra, a fákra, az egész tájra. A járókelők egy idő után
úgy érezték, hogy bennük is hullik a hó, gyógyítva régi és friss bántások okozta lelki sebeket, kiszabadítva jobbik énjüket a hétköznapok néha reménytelennek tűnő egyformaságából, feledtetve az
emberi világ pénz, hatalom, irigység által motivált kicsinyes egymásnak feszüléseit.
Már örömmel vették, ha a fehér csipkefüggöny mögül egy ismerős arc bukkant elő: „Hát elég jól esik!” -kurjantották elégedetten:
„Bizony jól!” -volt a válasz. Ez az egyszerű párbeszéd jólesett nekik:
megmelegítette a szívüket. Ahogyan a viseltes környezet ünnepi
külsőt öltött, az emberek is mindinkább ünnepi hangulatba ringatták magukat: kezdték szebbnek látni saját életüket és a körülöttük levő világot.
Minden irányból csilingelő gyermeknevetés hallatszott, amelyhez a hópelyhek alig érzékelhető zizegése szolgáltatott finom
háttérzenét: a teret átszövő lágy vattaszálak jóvoltából éles, bántó
hangok nem jutottak el az emberi fülekhez. Az érzékeny égi antennákkal megáldottak úgy érezték, hogy az ég és a föld közötti határ
nem csak a fizikai világ szintjén tűnt el, hogy mindaz a csoda, amit
átélnek, nem más, mint egy mindenkiért való, végtelenül szerető
Isten fantasztikusan megkomponált ünnepi ajándéka.
Közben a fényviszonyok is megváltoztak: az aláhulló miniatűr
lámpácskák jégkristályai szerteszét szórták a fényt, így a tompa
szürkeséget valamiféle földöntúli derengés váltotta fel.
A fény ismét legyőzte a sötétséget: beköszöntött a karácsony!
Zámbó Zoltán

Fűben-fában

Hogyan használjam az illóolajokat?
Hol tanulhatok a legtöbbet róluk?
Mostanában egyre többször
csörög a telefonom és kérdeznek
anyukák, nagymamák, aggódó
feleségek, hogy erre vagy arra a
bajra milyen illóolajat és hogyan
használhatnak. Van- e hajnövesztő? Mit csináljak a pattanásaimmal? Nem tudok elaludni!
A gyereknek folyton fáj a hasa!
Ezernyi kérdés!
Aztán vannak azok, akik már „mindent
tudnak” az aromaterápiáról, mert végighallgattak egy online 3 órás tanfolyamot, és
ezen felbátorodva magabiztosan szedik be,
adagolják a gyereküknek, párologtatják a
levegőbe a szereket. Ezek jó esetben hatástalanok, rossz esetben kockázatot is jelent- már nagyon kevesen birtokolják, mert a
gyógyszeripar elüldözte, eluralta, kiszorítothetnek fogyasztójuknak.
Végül vannak azok az impulzív vásárlók, ta ezeket a gyengédebben ható, összetett
akik a szomszédtól hallották milyen jó az szereket a forgalomból.
Hozzászoktunk, hogy csak bekapunk egy
illóolaj erre vagy arra, berohannak a boltba
és megveszik az első kezükbe kerülő „olcsó” pilulát és a hatás rögtön jön.
illóolaj feliratú terméket, ami minden csak
Indítottam egy online aromaterápiás
nem illóolaj, aztán dühösek, mert marja a
torkukat és allergiásak lesznek a mestersé- előadássorozatot tavaly. Az első részét, egy
kétórás alapozót Ön is könnyedén elérheti,
ges összetevőktől.
Elhatároztam, hogy ráállok a témára és megnézheti. Nem csúcsminőség a felvétel
igyekszem minden módon és eszközzel„ne- maga, de rengeteg hasznos információt
velni”, tudatosítani azokat, akik tényleg ten- megtanulhat belőle bárki, tele van érdekes,
ni akarnak egészségükért,- mint Ön is, aki izgalmas felfedezni valóval. Online ingyeépp ezeket a sorokat olvassa -, hogy tanulás, nes aromaterápiás előadássorozat kezalapos tájékozódás nélkül ne használja eze- dőknek - ezt a nevet kell beírni a keresőbe
ket a csodás szereket, mert veszélyesek is a Youtube-on.
Ha pedig valaki folytatni szeretné a talehetnek. Hiszen minden illóolaj 60-200 féle
kémiai összetevőt tartalmaz, ezek együtt nulást, akkor ott a 2.,3.,4. előadás, amit az
pedig a növényi immunitás alapeszközei és aromadoki.hu oldalon érhet el egy csekély
nem véletlenül pusztítják a vírusokat, bakté- összeg fejében!
És van, lesz folytatás, havonta -kéthavonriumokat.
Néha az az érzésem, a teremtő növények- ta jelentkezem ezentúl.
be rejtve nyújtja számunkra a
patikát, csak le kell tépnünk és
már gyógyulhatunk is vele, akár
Karácsonyi ajándékként csak a Zöld Újság
teaként fogyasztjuk vagy illóola- közönségének 10 % extra engedményt adok
jat desztillálunk belőle. Régen a minden illóolajból és termékből egészen
gyógyító füvesasszonyok őrizték a növények titkait, a patiku- január végéig! Ne feledje vásárlása végére
sok készítettek rengeteg kencét beütni a kódot: ZOLD2021
és egyebet, de ezt a tudást ma
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Terveim szerint készítek rövid infó-videókat is arról, hogyan készítsünk szappant,
sampont, krémet stb. illóolajokkal házilag.
Idén ez volt az utolsó cikkem. Köszönöm,
hogy velem voltak egész évben. Remélem,
segítettem megőrizni, visszaszerezni az
egészségüket, örömüket lelték az írásaimban! Bízom benne, hogy ismét örülhetünk
egymásnak, megölelhetjük barátainkat, rokonainkat.
Végezetül pedig szeretnék megosztani
egy jó receptet a karácsony idejére, ami
nyugtat, feltölt, melegít, fertőtleníti a levegőt:
Illóolaj diffúzorba tegyen 3 csepp fahéj,
vagy szegfűszeg illóolajat, kinek mi van,
valamint 8 csepp mandarint vagy 15 csepp
édesnarancsot. Egész nap mehet, a párásító, csodás illat lesz a helyiségben!
Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog új évet kíván!
Dr. Várnagy Emese

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

Egészség
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Gondolkodó

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
Wass Albert

A Karácsony
hangjai...
Kedves Olvasó!
Sorspróbáló időket élünk, okkal vagy
ok nélkül, de nem véletlenül! Nincsenek
véletlenek! Legfeljebb nem ismerjük fel az
események mögött rejlő pókháló vékonyságú rendszert. Az idő pedig csak pereg, s
a Karácsony is közeleg. De ha körbetekintünk környezetünkben, de főleg tágabb
környezetünkben, elég szomorú kép fogad. Méltán juthat eszünkbe Juhász Gyula
Karácsonyi ének című verse, melyben így
fogalmaz:

Forgácsok...
nemes fából...
„Szelíd, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek,
S üvöltenek vad emberek.
Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol,
És annyi viskó bús, sötét.
Jó pásztorok és bölcs királyok:
sok farkas és holló kóvályog,
S nem látjuk azt a csillagot!
Békés, derűs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel,
S mikor lesz béke és derű?”

Amit ma Európában találunk és ami körülvesz bennünket, nem véletlen. S okozói itt vannak, mi mindannyian. Csak hos�szú, kemény harccal, töretlen kitartással
és szövetségben tudunk ebből jól kijönni
vagy kimaradni. De a hosszú harc során
meg-meg kell állnunk egy szusszanásra.
Most eljött az ideje, itt van a Karácsony!
Emelkedjünk az események fölé, kapcsoljuk át a vevőinket és a fősodrású média
harsogása helyett belsőnkre, a szívünkre
hallgassunk. Emlékezzünk a Karácsony
üzenetére: „Szeressétek egymást!” Gondolhatunk merészet és nagyot, ahogyan
ezt Szabolcska Mihály megfogalmazta
Karácsony című versében:
„Egy nap meg egy este
Minden esztendőben:
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem!
Ha nem is, ha nem is
Valami sokáig:
Karácsony estétől
Karácsony napjáig.
Karácsony estéjén,
Hogy a csillag támad:
Kinyitnám aranyos
Gyöngyös palotámat.
Minden elhagyottat
Oda gyűjtögetnék,
Sápadozó árvát
Szárnyam alá vennék.
Ha koldus, ha bűnös:
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Nagy birodalmamba’
Szerető szó nélkül
Senki sem maradna.
Könnyet ahol látnék:
El azt sem kerülném,
Szép selyem kendőmmel
Szépen letörülném!
… Karácsony estéjén
Minden esztendőben,
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem!”
Jól tudom, hogy a vágyak szárnyalásához önmagában nem elegendő az elhatározás! Kell a környezet inspiráló hatása,
a család, barátaink szeretteink közelsége,
a lelket megnyugtató és vidító zene! Karácsony ezer csengettyűje, csilingelése,
harang zúgása, éneke, gyermekek dalai.

Készülődés Karácsonyra
A Karácsonyi Ünnepekre ne csak sebtében megvásárolt ajándékokkal készüljünk! Vegyük elő csecsebecséinket, kedves tárgyainkat, hangkeltő eszközeinket!
Pengessünk meg egy húrt, üssünk meg finoman egy hangtálat, szólaltassunk meg
egy csengettyűt. Ezek a hangok segítenek
a stresszel teli hétköznapok feszültségeinek elengedésében, belső békénk mielőbbi megtalálásában. Ne feledd: „A zene
segít újrahangolni a lélek ellazult húrjait.”
Hallgassunk karácsonyi zenét!
A zene hallgatása egy passzív dolog,
még akkor is, ha együtt hallgatjuk párunkkal, kedvesünkkel, szeretteinkkel vagy barátainkkal. De van egy olyan kincsünk, ami
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ugyancsak nem kerül semmibe, ez pedig
a mosoly! A mosolynak külön kultúrája
van, ebben az indiaiak élen járnak. Szerte
a világban sok helyen elterjedt, és ismerik
a „három mosoly” technikáját. Semmilyen
nagy dologra nem kell itt gondolnunk,
csak annyira, hogy naponta háromszor
mosolyogjunk. De ne csak úgy felszínesen
dobjunk valaki felé egy mosolyt, hanem
az szívből fakadjon. Mosolyogva hallgass
zenét! S közben kezed járhat, készítheted
az ajándékokat, sütheted a finom illatú
karácsonyi sütiket! S lassan észre fogod
venni, melegség és öröm tölti el szívedet!
Miközben serénykedsz, gondolj azokra is, akik nehezebb helyzetben vannak,
mint te. Ne feledd el az ajándékozást, az
adakozást. De azt se feledd, amikor a tulajdonodból adsz, keveset adsz. Igazán
akkor adakozol, vagy ha neked ez jobban
tetszik, ajándékozol, amikor önmagadból
adsz! Tehát az ajándékozás nem a pénzednek más számára esetleg értéktelen
tárgyakká való átváltása! Gondolj arra,
hogy van-e valamid, amit meg kell tartanod. Nagyon sok dolgodat, legyen az
praktikus eszköz, avagy szép tárgy, azért
tartottad meg, hogy hátha egyszer majd
szükséged lesz rá. ...és egyszer minden
átadatik..., miért ne Te adnád át?! S ha
örömmel ajándékozol és nem megszokásból vagy elvárásból, akkor ez az öröm
a Te jutalmad lesz! Nézz rá a természetre,
bőségre van teremtve, s tanúja lehetsz az
önzetlen adakozásnak. Csak gondolj az
akácfára, illatáért semmit nem kér és értékes nektárját ingyen adja a méheknek.
Karácsony egyben a szeretet ünnepe is.
De mi is a szeretet? A szeretet a tudásnál is
nagyobb hatalom! Ne gondoljátok azonban, hogy útját irányíthatjátok!
„Mert a szeretet, ha méltónak talál rá,
maga irányítja majd a ti útjaitokat. A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem
vesz el semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert
a szeretetnek elég a szeretet. A szeretet nem
vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok.”
Khalil Gibran
Ezért amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt...
Áldott Karácsonyi Ünnepeket!
Erdei István

Novella

Kocsma a mennyországban
A „Hozsannához” címzett csehó – amit még tán az első vértanúk ütöttek össze – közvetlen a Menedékkérő Hivatal
sarkánál rogyadozott. Joszele a kocsmáros, már a kezdet kezdetén engedély nélkül hozzáragasztott egy nagyobb
termet is; – jól tette, mert az Igazak csak jöttek és jöttek, s már nem lett volna ülőhely a törzsvendégeknek sem.
Joszele meg nem bírta volna elviselni, hogy kocsmájából talponálló legyen. Igaz, hogy a Jóisten vagy jó ezer éve elrendelte a mennyország főterét csúfító épület szanálását, de az a határozat, azóta talán valamelyik hanyag hivatalnok fiókjában hányódik – ha ugyan már rég meg nem ették az angyali egerek.

De ezeknek a bürokratáknak még a
Jóisten is hiába beszél. – Egyébként a
Mindenható mentségére legyen mondva,
hogy már egy ideje Gábriel arkangyal vette át a mennyország és a föld adminisztratív irányítását, mint ügyvezető igazgató; –
ugyanis az Úrnak igencsak elszaporodott
a munkája a többmilliárd galaxissal.
– Talán kevesebb is elég lett volna? – de
ezt az ügyvezető sem merte tőle megkérdezni.
Sokan úgy vélték, hogy a csapszék
azért dacolt a hatalommal, mert közkedvelt helye volt a tisztviselőknek. Reggelente, munka előtt még sokan beugrottak
egy felesre vagy kávéra. Bandi is bekapta
a deci snapszot, s már maga is kezdte elhinni, hogy emiatt maradt még mindig
másodosztályú betanított segédangyal.
Biztosan valamelyik kartársa bemószerolta főnökénél, Szent Miklósnál. – Csoda,
hogy még mindig csak segéd. Pedig már
azt is elfelejtette, hogy hogyan került az
alosztályra, s mióta is hordja a kopott, már
használtan kapott szürke szárnyait.
A munkájában sem talált sok örömet.
Avval kezdték a műszakot, hogy az éjjel
érkezett lelkek egy részét, egy-két millió
évre átirányították a purgatóriumba, de
a férgesét azonnali hatállyal a pokolba
küldték. – Az elkárhozottak között aztán
rögvest „lett légyen sírás, és az fogaknak
nagy csikorgatása” –, de nem volt fellebbezés. Hiába is gondolták egyesek, hogy
csak vicc az egész, mert hiszen mindegyik
lélek angyalnak érezte magát. De mikor
rájöttek, hogy itt nincs kecmec, szitkozódva fogták a motyóikat, és hagyták, hogy
a lángpallosos őrangyalok visszatereljék
őket Szent Péter strázsahelyére.
A kapuból aztán egy markos – illetve
erőslábú – angyal egy focikapust megszégyenítő üleprúgással megkönnyítette
a bűnösök távozását. Onnan aztán röhög-

ve vitte az egész bagázst a vörös farkú ördögbanda.
– Aznap megint ők nyerték a lélekhalász versenyt…
Benn a mennyország udvarában, a
rostán még fennmaradt kevésnyi igaz
embert azonban rögvest teljes jogú angyalnak nyilvánították; - nem csoda, hogy
ajkukon azonnal felszárnyalt a hálatelt
hallelúja.

A mennyországi kocsma, mint mindig,
röviddel az esti Angelus után is tömve
volt. Telemann befejezte a mostanság járó
divatos zsoltárt, majd lecsapta a kopott
harmónium tetejét.
– Na, mára elég volt. Végül is ez a
mennyország, vagy mi? – dünnyögte, de
aztán üdvözült arccal egyhajtásra lehúzott egy korsó sört, amit valamelyik jótét
lélek küldött neki. A vendégek észre sem
vették, hogy a mester már rég abbahagyta a játékot és félrevonult, mert csak harsányan nótáztak tovább.
– Ácsi! – ordított valaki a hátsó asztal
felől.
– Azt húzzad, hogy „Felszántom a császár udvarát!” – Vivaldi atya, aki eddig a
harmónium lapján kottát javított, dühösen felkapta a fejét a hang irányába, hogy
odaszóljon valami zaftosat, jó velencei
módra. De még szerencsére meglátta az
öreg Bach mester pirospozsgás parókás
fejét, amint derűsen integetett feléje. Erre
csak visszamosolygott, intett a vonóval, s
a vállához emelte a hegedűt. A következő
pillanatban a felriasztott alvó húrok érthető, hogy felzokogtak.
Még jajongott a hegedű, mikor káromkodva bebotlott Bandi. Nagyívben az álló
ruhafogasra dobta glóriáját, s rögvest a
söntéspulthoz loholt. Ott Joszele a poharakat maga törölgette, mert a csaposa sábeszkor sosem jött be dolgozni. – Egyéb10

ként a derék kocsmáros azért kapta az
üzletet, mert annak idején a Genezáreti
ivóban nem kért pénzt a tizenkét Apostoltól. – Pedig egyébként drágán mérte
az erjesztett kecsketejet és a karmeli kóserbort.
Bandi hamarjában lehajtott egy kupa
libanoni fröccsöt, majd miután újratöltette a poharát, odaült a négy kártyázó
kardinális közé. Éppen Mazarin osztott,
de egy szemhunyorintással jelezte, hogy
később beszélni akar vele. Bandi elnézte
egy darabig a lapjárást az atyák kezében,
de elunta, és inkább átült a szomszéd
asztalhoz. Egy pálinkát rendelt – mert
erős volt az a libanoni lőre – majd komoran bámult maga elé. Még mindig dühös
volt, mert letolta Szent Miklós. Szemére
hányta – már tán századszor –, hogy szabotálja rengeteg lélek pokolba toloncolását. Ugyanis egy váratlan rovancsolásnál
kiderült, hogy több ezer kiutasításra ítélt
aktája lapult még a fiókja mélyén. Ráadásul reggelente már nemcsak az irodáját,
hanem még a folyosót is betölti a törkölyillat.
Bandi nem védekezhetett. Nem mondhatta, hogy mindezt Mazarin atya parancsára teszi – na, a pálinkaivást nem – és azt
sem említhette, hogy titkos küldetéssel
küldi őt a hamarosan a főpap a pokolba. –
Persze az ügyvezető főigazgató tudtával.
Egy idő után Bandi elunta az ücsörgést;
az atyák még mindig az ördög bibliáját
forgatták.
A fene vár tovább! – gondolta. Éppen
felállt, hogy a fogasról kikeresse a glóriáját, mikor lezökkent melléje a bíboros.
Mazarin rögtön – in medias res – a lényegre tért, mert sietett; sokat nyert, és a kollegái revánsot követeltek.
- Bandi, holnap reggel mész a pokolba.
Gábriel igazgató úr kirúgat a hajnali csoporttal, mert a mennyei okmányodban

Novella
valami nem lesz kóser. Ezt én terveltem ki.
Ne dicsérj, nem jár érte köszönet. A konspiráció miatt kell. Csak Belzebub és Fuché,
a tanácsosa tud rólad. Tárt karokkal fognak várni.
Bandi rosszat sejtett, és figyelmesen
nézte a mennyei diplomatát.
– Ha sikerül a közös együttműködési reformterv a pokol és a mennyország
között, aranyglóriás főangyal leszel itt az
égben. Na persze, ha meg is egyeztünk
Belzebubbal, akkor is csak akkor lesz érvényben, ha az Úristen ratifikálja a szerződést. Tulajdonképpen, arról van szó, hogy
már túl sokan vagyunk itt, és alig van már
hely az újaknak. Egy közös megoldást kell
találnunk a pokollal. A mennyországban
még nem olyan aggasztó a helyzet, de a
gyehennában dolgozó ördögöknek már
maga a szolgálat is egy pokol. A helyszűke miatt a bűnösöket sem tudják már
szakszerűen sanyargatni. Ezért Fouché –
Belzebub jobbkeze – azt javasolta, hogy
legyen egy második pokol. Mondjuk a
Plútón. Persze, csak átmenetileg, talán
csak pármillió évig. Belzebub, úgy hallom,
hogy elfogadja a javaslatot. A tárgyalás
után persze Fouché kitoloncol téged a pokolból. Avval fogja indokolni, hogy valami
marha égi bürokrata, tévedésből küldött
hozzájuk. A papírjaid nem egyeznek avval
a bűnössel, akinek a kiadatását követelték. Nem te vagy az a várt náci tömeggyilkos. Egyébként ne menj bele Fouché
követelésébe. Elő fogja hozni, hogy tiltsuk
meg a papoknak, hogy a népirtóknak és
az aberrált gyerekgyilkosnak is megadják a papok az abszolúciót; az ilyenekkel
ugyanis maga Belzebub akar foglalkozni.
Evvel Mazarin megveregette Bandi vállát, és rendelt neki Joszelétől egy jerikói
kóser snapszot.
– Sok sikert a pokolban – vigyorgott,
aztán vidáman visszament a szomszéd
asztalhoz, mert már a lapok szédültek a
keveréstől.

Bandi még mélyen aludt, mikor már
hajnalban érte jöttek Beríja bőrszárnyas
angyalai. Torquemada tartogatta őket,
mint a „Karácsonyi Játékkészítő Kisipari
Szövetkezet” fedőnevű cég alkalmazottait. Bandit hozzácsapták a reggeli pokolba
utaltakhoz. A kapus angyal prímán konspirált, mert a segédangyal is ugyanakkora
üleprúgást kapott, mint a társai.
A pokolban már nem volt gond. A szelektálásnál, Mengele doktor rutinosan
kiemelte a tömegből, és bekísérte egy

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
terembe. Ott már várta Fouché. Barátságosan üdvözölte, miután kizavarta a lengeruhás lányokat. A két diplomata rögtön
elkezdte a tárgyalást. A többórás érvelés,
ellenérvelés, egyezkedés után Fouché
fáradtan, de azért elégedetten dőlt hátra
a hintaszékén. Bandi is boldog volt, még
ha a hokedlin is ült. Igaz, a segédangyal,
Mazarin utasítása ellenére, beleegyezett,
hogy a kért népirtókat és a gyerekgyilkosokat akkor is kirúgják a jövőben a
mennyországból, még ha a földön meg is
kapták az utolsó kenetet. Sőt, még arra
is rábólintott, hogy ezentúl az új lelkek
további sorsáról, egy Arkangyal és egy
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pokolbeli megbízott közösen döntsön.
Fouché még sietve megírta a kiutasítási végzést és a segédangyal zsebébe
nyomta. Mellesleg azért megjegyezte,
hogy őszerinte tényleg homályos Bandi
ittlétének a jogosultsága. Azt hiszi, hogy
ő még meg se halt teljesen. – Na, de
odaát a Gábriel apparátusban tényleg élhetetlen marhák ülnek. Még lefizetni se
hagyták magukat a földi életben. Azért is
ülnek a mennyországban. Egyébként ez
őt személy szerint nem érdekli; nem az ő
tésztája.
A baráti búcsúpohárra a lányok is vis�szalibegtek. Bandinak nagy kedve lett

Novella
volna egy gyors tréfálgatásra valamelyik
ördöglánnyal; – Fouché még mondta is,
hogy, csak rajta, kolléga! –, de sajnos az idő
sürgetett. Aztán bejött az ördögök főfejedelme, maga Belzebub is. Egyszerűen vállon veregette Bandit.
– Számítok rád fiam, ha eljön az ideje
– súgta a segédangyal fülébe, mert nem
nagyon bízott a sokszínű diplomatájában.
Barátságosan intett, majd néhány lánykával és pár üveg borral visszavonult.

Bandi, ahogy megérkezett, óvatosan
elvegyült az új lelkek beérkező csoportjában. Már alig várta, hogy jelentést tehessen Mazarinnak. Nagyon remélte, hogy
maga Gábriel személyesen tesz jelentést
róla az Úrnak, és beszámol majd a titkos
küldetés sikeréről. A kellemes ábrándozás
közben elszenderedett. Álmában éppen
leborult a Mindenható lába elé, mikor egy
istentelen rúgás riasztotta vissza a jelenbe.
Rémülten felpillantott. Torquemada az
inkvizítor magaslott föléje, és szigorú, szúrós szeme szinte égette az arcát.
– Belzebub kutyája! Krisztusáruló! – ordította. – Fouché mindent jelentett! Mazarin
már örök parázson sül a mennyei titkos
serpenyőn.
– De kérem – vacogta Bandi a félelemtől; – Fouché is azt mondta nekem, hogy
én még nem haltam meg teljesen!
– Nem tesz semmit – mosolygott Tamás
atya. – Ezen változtatunk. Parázsra az árulóval, hogy legalább a lelke tisztuljon! –
üvöltötte.
Erre hátulról megragadta Bandit két pribékördög, akiket jó pénzért csupán ilyesfajta célra hívtak át a pokolból. Az egyik
szikár, rosszkedvű alak volt, de a kollégája
egy mosolygós, joviális ördög volt.
– Ne vegye a szívére – nyugtatta, a segédangyalt – legalább nem fog fázni –
majd rákötözte egy hosszú sütőlapátra. A
kopasz kartársa pedig szép lassan, élvezettel tolta a kemence gyomrába. Bandi lábát
már megcsapta a parázshegy izzó lehelete.
Erre tüdeje végső erejével az Úrhoz sikoltott.
– Segíts Atyám! – avval utolsó görcsbe
rándult a teste.
*
– Hurrá! Rúgott a papa! – ordította Józsika, és letörölte apja lábáról a meleg
levest. A doktor bácsi megengedte neki,
hogy megegye, amit behozott a nővér.
– Élsz drágám? Szóljál valamit! – sírt fel
örömében az asszony, mikor férje felordí-

tott, de a besiető orvos arrébb tolta és a
sztetoszkópot Bandi mellére tette.
Józsika csak azért öntötte ki a levest,
mert elfelejtette, hogy tányér van a kezében; csak úgy kibámult a kórteremből.

Később mikor Bandi magára maradt a
kórteremben, hálát adott az Úrnak. Szívét
felszabadult melegség öntötte el. Boldog
volt, hogy felébredt zűrzavaros álmából.
Most már emlékezett a sikoltozó roham12

kocsira, ahogy száguldott vele valahová.
De mielőtt megérkeztek volna a kórházba,
semmibe zuhant. Hirtelen felvillant előtte
Torquemada álombeli képe. Összeborzadt.
– A fene fog még egyszer pálinkát inni.
Csak még azt nem tudja, hogy fogja
megmagyarázni a feleségének, hogy mért
a titkárnője lakásáról hozta be éjjel a mentő – és pizsamában.
Kisslaki László

Életmód

Több mint egy csésze fekete:
zöld kávé

A zöld kávé rendkívüli egészségügyi hatásairól csak pár évvel ezelőtt kezdtek el beszélni. Rövid időn belül jelenséggé vált, nem csak a speciális orvoslással foglalkozók körében. A zöld kávé kétszer annyi koffeint és antioxidánst tartalmaz, mint a „fekete” pörkölt kávé. Épp ezért alapvetően jobb súlycsökkentő, stimuláló és méregtelenítő hatású
fekete társánál. A zöld kávé nagy mennyiségű klorogénsavat tartalmaz (CGA).
A zöld kávészemek magasabb CGA
tartalmuk miatt alaposan megtornáztatják a zsírpárnákat, javítják az emésztést
és segítik az anyagcserét. Az antioxidánsoknak, a klorogénsavnak és a koffeinnek
köszönhetően pár hét fogyasztás után
könnyebbnek, életerősebbnek érezhetjük
magunkat.
A klorogénsav és közeli rokonai nevükkel
ellentétben nem tartalmaznak klórt. A név
a görög „világoszöld” szóból származik, és
az oxidálódott klorogénsav színére utal. A
zöld kávészemek különösen nagy men�nyiségben tartalmazzák. Az elfogyasztott
klorogénsav könnyen felszívódik, azonban
igen hamar át is alakul a szervezetben kávésavvá és ferulasavvá. Ennek alapján feltehető, hogy a klorogénsav tartalmú zöld
kávénak tulajdonítható hatásokat nem kis
részben a ferulasav váltja ki.

Segíthet a fogyásban?

A zöldkávé-kivonatokat gyakran állítják be úgy, hogy képesek csökkenteni a

testsúlyt. Ezt állatkísérletekben valóban
kimutatták, azonban egy humán vizsgálatokat összegző elemzés az emberen végzett, ilyen tárgyú vizsgálatokkal szemben
komoly kritikákat fogalmazott meg.

Fő hatásai a következők:

- stimulálhatja az anyagcserét
- kiegyensúlyozhatja a vércukorszintet
– minimalizálhatja a cukor felszívódását, ami azt eredményezi, hogy a szervezet nem tárolja el a felesleget a zsírszövetekben, hanem egyszerűen kiüríti azt
– felgyorsíthatja a zsírégetést
– lassítja a sejtek öregedését

csökkentheti a cukorbetegség és az epekövek kialakulásának kockázatát
– kiváló méregtelenítő képességgel
rendelkezik, amely étkezés után 15 perccel már jelentkezhet.
A zöld kávé kivonatot tartalmazó 100%
arabica instant kávé - MAKKA Coffee Vitalis
zöld kávé (30 db) termékünkről további
információk elérhetők
www.vitalvar.hu oldalon!

A zöld kávé másik fontos
összetevője a koffein:

- növelheti a mentális és fizikai frissességet, javíthatja a rövid távú memóriát,
enyhíti a fáradtságot, és segíthet a stressz
kezelésében
- támogathatja a jó hangulatot
- a zöld kávé erős antibakteriális hatású,
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Tel: +.: 061 238 0742
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Ajánló
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Bio-logikus

BIOkarácsony 2020
Az idei karácsony biztos nagyon-nagyon más lesz, mint a „békeidőkben”. Elmaradnak az ádventi vásárok, a kézműves csecsebecsék nézegetése, és forralt borozni is csak szűk körben adódik lehetőségünk. Nap mint nap szembesülünk sebezhetőségünkkel, testi-lelki jólétünk törékenységével. A nehéz
idők értékes hozadéka lehet azonban az igény és az elhatározás, hogy többet tegyünk egészségünkért.
A nagy traktával járó rokoni, baráti látogatások valószínűleg elmaradnak, a
mértékletesség pedig eleve könnyebbség szervezetünknek. A mennyiség
mellett ugyanakkor a minőség is éppolyan fontos tényező, és itt jutunk el a
BIOélelmiszerekhez. Nyilvánvalóan olyan
ételekre van szükségünk, amelyek a lehető
legtöbb értékes tápanyagot és egészségvédő anyagot tartalmazzák, miközben a
számunkra káros dolgokból a lehető legkevesebbet. A BIOtermékek előállításáról,
az ebből származó előnyökről rendszeresen olvashattak az előző lapszámokban.

BIO ≠ REFORM

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a
bioélelmiszer nem azonos a reform élelmiszerrel. Aki az évtizedeken keresztül
megszokott ízeket keresi karácsonykor, az
is főzhet BIO alapanyagokból, de érdekes
gasztrokaland lehet valami újdonságot is az
asztalra tenni, a megszokott fogások mellé.

Gasztroajándékok
BIOminőségben

jó

Enni szinte mindenki szeret, ezért
választás lehet karácsonyra egy

gasztroajándék, vagy akár egy válogatás
a BIOfinomságokból. Ha jól ismerjük az
ajándék várományosának ízlésvilágát, izgalmas feladat elkészíteni vagy összeválogatni a meglepetést.
Csak egy ízelítő abból, amit „kész”
BIOajándékként adhatunk: mézeskalácsok, aszalványok, magok, kekszek, borok, különleges sajtok, mézek, lekvárok…
Ha vállalkozunk arra, hogy magunk készítsük el a meglepetést, akkor még jobban szárnyalhat az alkotókedvünk.
Pár ötlet: magok és aszalványok mézbe merítve, hosszú ideig elálló kekszek,
fűszerolajok, olvasztott csokoládéba mártott aszalt gyümölcsök, fűszeres olajban
pácolt sajtok, trüffelgolyók, házi szaloncukrok…

Hol vásárolhatok be
BIOélelmiszerekből?

Bár az országban sok helyen kínálnak
BIOalapanyagokat, a legnagyobb választékot a Biokultúra Ökopiacon találja.
Kövesse a Biokultúra Ökopiac Facebook
oldalát, tájékozódjon a kínálatról és keresse receptjeinket, ajándék ötleteinket.

A Magyar Biokultúra Szövetség minden kedves Olvasónak békés karácsonyt,
sikerekben gazdag új évet kíván!
Az új esztendőben is várjuk
Önöket elérhetőségeinken:

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

Biokultúra Ökopiac - ahol minden bio!
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A méregtelenítésről
Az ünnepek közeledtével sokunknak eszünkbe jut a jövő évi fogyókúra vagy szervezetünk tisztító,
méregtelenítő kúrája. Egyre többet lehet erről hallani, olvasni, ecsetelve ezek fontosságát vagy akár
szükségtelenségét is.
Egy azonban biztos: májunk az egyik legnagyobb szervünk, melynek sokrétű feladata van, többek között a szénhidrátanyagcsere
keretében a normális vércukorszint fenntartása. A fehérjeanyagcsere során részt vesz a
plazmafehérjék és véralvadási faktorok előállításában, de a zsíranyagcserében betöltött szerepe is szerteágazó. A máj legfőbb
feladata a szervezet méregtelenítése, vagyis
a bekerülő toxinok eltávolítása.
Mindezek ismeretében évente egy
vagy két alkalommal végzett tisztítókúra
hasznos lehet, segítségével tehermentesíthetjük szervezetünket a salakanyagoktól. Hívjuk segítségül a gyógynövények
erejét, használjuk ki a természetben rejlő
kincseket.
Ne feledkezzünk meg azonban arról,
hogy a gyógynövények használata mellett érdemes egy egészséges, főként növényi alapú táplálkozást folytatni, illetve a
megfelelő mennyiségű víz bevitele is nélkülözhetetlen, hogy a salakanyagok távozása biztosított legyen. Gondoskodnunk
kell a szükséges vitaminokról és ásványi
anyagokról is.

A máriatövis termésében található
silymarin kivonatot májbetegségek kezelésében is használják, regenerálhatja
a májsejteket, így segíthet a májbetegségek utókezelésében vagy az alkohol
okozta májkárosodás esetén is.

Termékajánló:
Az articsóka a mediterrán konyha kedvelt növénye. Jótékony hatású az emésztésre, csökkenti a puffadást. Gyógyír lehet
az epeproblémákkal küzdőknek: stimulálja az epehólyag összehúzódását, ezáltal segítve az epe zavartalan kiáramlását.
Jelentős a cinarin-tartalma, mely a máj
regenerálódásáért is felelős.

Néhány gyógynövény,
mely segíthet:

A Freetox® étrend-kiegészítő 12
féle gyógynövényt és C-vitamint
tartalmaz. Összetevői között
van a gyermekláncfű, máriatövis, csalán, articsóka, kurkuma
és gyömbér, melyek javíthatják az anyagcserét, segíthetik
a bélrendszer megtisztítását,
fokozzák a kiválasztószervek
hatékonyságát, a salakanyag
eltávolítását, a méregtelenítést.
Öntsön 12,5 ml Freetox® étrendkiegészítőt 1,5 l vízbe, majd a
nap folyamán fokozatosan fogyassza el!

A csalánnak is számos gyógyhatása
van: kiváló vértisztító, vérképző és vizelethajtó. Máj-epe- és gyomorbántalmak
esetén használatos, de akár csökkentheti
a vércukorszintet és kedvező hatása lehet
a képződő vesehomok ellen is.

A gyermekláncfű vagy más néven pongyola pitypang gyökere vagy levele hasznosítható a májműködés serkentésére és
az epetermelés fokozására. Csökkentheti
a vérzsírt, javíthatja az emésztést, vizelethajtó hatású. A növény levele ásványi
anyagokban és vitaminokban gazdag,
akár önmagában is fogyasztható.

Forgalmazó: Sal-Bert Kft.
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Tel: 36/431-001,
mobil: 20/974-28-10
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Együk rendszeresen!
A párolt vöröskáposzta az egyik
legegészségesebb köret

A vöröskáposzta jellegzetes lilás színét az antocián adja. Kevesen tudják, hogy akár 6–8-szor is több C vitamint
tartalmaz, mint a fehérkáposzta. 36 különböző antocianin található benne, melyek táplálkozáskutatók
szerint védelmet nyújtanak a legtöbb daganatos megbetegedéssel szemben. Emellett hozzájárulnak a jobb
agyműködéshez és a szív egészségét is védik. A kutatás során kiderült, hogy dupla olyan antioxidáns hatással
védi a szervezetet, mint a C-vitamin.

A vöröskáposzta jótékony
hatásai:
- segít kiüríteni az ízületekben felhalmozódott méreganyagokat
- gyulladáscsökkentő hatású
- serkenti a májműködést
- magas a vastartalma
- a bőr egészséges állapotát őrző
U-vitamint tartalmaz
- véralvadáshoz szükséges K-vitamin is
megtalálható benne
- csökkenti a magas triglicerid-, és koleszterinszintet is.
Nyersen fogyasztva, igazi gyógyszer az
emésztés számára.
Azok, akik gyomorproblémákkal küzdenek, fogyasszanak minél több vöröskáposztát, mivel segíti a bélműködést és tisztítja a
beleket.
A fogyókúrázóknak is ajánlott, fogyasztása hamar teltségérzetet okoz és nagyon
nagy a tápértéke.

Káposztakúra
Három hétig tartó káposztakúrát tarthatunk úgy, ha naponta ebédkor és vacsoránál egy tányér (125 gramm) nyers
káposztasalátát eszünk.

Párolt vöröskáposzta
• 1 fej vöröskáposzta
• 1 nagy fej lilahagyma
• kevés balzsamecet és borecet
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• só, bors, őrölt fűszerkömény
• 1 kk fahéj
• 1 dl vörösbor (elhagyható)
• természetes édesítő
• kevés zsiradék - (pl. kókuszzsír, kacsazsír, sertészsír)
A káposztát lereszeljük, besózzuk, állni
hagyjuk minimum 30 percig, hogy megpuhuljon és levet eresszen.
A hagymát is felszeleteljük, kevés zsiradékon megdinszteljük, majd hozzáadjuk
a kinyomkodott káposztát, és átforgatjuk
a hagymával. Az elején elég annyi víz rá,
amit a káposzta enged, majd adjunk hozzá vizet, kb 2 ujjnyit, amit folyamatosan
pótolni kell, miközben elfő, de ne tegyünk
rá többet, mert a végén vizes marad. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük és ráöntjük a
vörösbort, illetve fehérborecettel és balzsamecettel ízesítsük. Sokkal finomabb,
mint a sima ecet. A végén, amikor elkészült, édesítsük ízlés szerint.

Ajánló
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Fűben-fában
Az ókortól kezdve a gyógynövényeket természetes gyógyírként használják különböző betegségek, köztük vírusfertőzések esetén. Az erős
növényi vegyületek koncentrációja
miatt számos gyógynövény segíthet
a vírusok elleni küzdelemben.

Rozmaring

A rozmaringot gyakran használják főzéshez, de számos növényi vegyülete, például
az oleanolsav miatt terápiás célra is alkalmazzák.
- Az oleanolsav állat- és kémcsőben végzett
vizsgálatokban vírusellenes hatást mutatott
herpeszvírusok, HIV, influenza és hepatitis ellen.

Bodza

A bodzabogyóból különféle termékek készülnek, például elixírek és tabletták, amelyeket természetes módon olyan vírusfertőzések kezelésére használnak, mint az influenza
és a nátha.
- Egereken végzett vizsgálat megállapította,
hogy a bodza koncentrált leve elnyomta az influenza vírus replikációját és stimulálta az immunrendszer válaszát. Sőt, egy 180 emberben
végzett 4 vizsgálat áttekintése során a bodzakiegészítők jelentősen csökkentették a vírusfertőzések által okozott felső légúti tüneteket.

Borsmenta

A borsmentáról ismert, hogy erős vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik, ezért
sokszor adják hozzá a vírusfertőzések természetes kezelésére szánt teákhoz, kivonatokhoz és tinktúrákhoz. Levelei és illóolajai aktív
komponenseket tartalmaznak, beleértve a
mentolt és a rozmarinsavat, amelyek vírusellenes és gyulladáscsökkentő hatásúak.
- Egy kémcsőben végzett vizsgálat során a
borsmenta-levél kivonat erős antivirális aktivitást mutatott a légúti syncytialis vírus (RSV)
ellen, és jelentősen csökkentette a gyulladásos
vegyületek szintjét.

Édesgyökér

Az édesgyökeret évszázadok óta használják a hagyományos kínai orvoslásban és más
természetes gyakorlatokban. A glicirrhizin,
a liquiritigenin és a glabridin csak néhány
az édesgyökér hatóanyagai közül, amelyek
erőteljes vírusellenes tulajdonságokkal rendelkeznek.
- A kémcsőben végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az édesgyökér kivonata hatékony

a HIV, RSV, herpeszvírusok és a súlyos akut respirációs szindrómával összefüggő koronavírus
(SARS-CoV) ellen, amely súlyos tüdőgyulladást
okoz.

Bodorrózsa

Örökzöld törpe cserje, ami a száraz
mediterrán régióban honos. Fő aktív
fitokomponensei a flavonoid fenol-vegyületek, beleértve a gallusavat, rutint és más
kvercetin, kaempferol és miricetin alapú
flavonol glikozidokat, erős antioxidáns. A
legújabb tudományos kutatások megerősítették ezen ismeretek érvényességét.
- Tanulmányok kimutatták, hogy a levélkivonatok erőteljes antibakteriális, vírusellenes,
biofilm-törő tulajdonságokkal rendelkeznek
és gombaellenes hatást mutatnak. „A SARS,
MERS és madárinfluenza esetében a bodorrózsa-kivonat irányítja az úgynevezett citokin
vihart, tehát egy súlyos immunreakciót, amely
során a megtámadott emberi szervezet immunsejteket és proteineket termel, melyek más
szerveket károsíthatnak. Egyes szakemberek
szerint éppen ez az immunreakció lehet a fiatal
COVID-19 betegek halálának az okozója.”
- A gyógynövényből készült tea az első csésze
elfogyasztása után körülbelül 2 nap alatt enyhítheti a megfázás és az influenza tüneteit.
A gyógynövényeket az ókortól kezdve természetes orvosságként használják.
A fent említett növényeken kívül, az
ánizsnak, a bazsalikomnak, a zsályának, az
oregánónak, a gyömbérnek és a fokhagymának is vírusellenes hatása van.
Azonban a legtöbb kutatást kémcsövekben végzik koncentrált kivonatok
felhasználásáva, ezért nem világos, hogy
ezek a gyógynövények kis adagokban is
ugyanolyan hatásosak-e.
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Kivonatként vagy táplálék-kiegészítőként
való alkalmazásuk előtt forduljunk tanácsért
természetgyógyászhoz vagy orvoshoz a biztonságos használat érdekében! Akut betegségek, gyógyszeres kezelés esetén és várandósság ideje alatt kérjük ki orvosunk véleményét!
Az étrendkiegészítők nem helyettesítik a változatos, vegyes étrendet!

Termékajánló:
Bálint Cseppek

Virulitás csepp

21 gyógynövény - köztük a bodorrózsa,
édesgyökér, rozmaring, zsálya - együttes hatása segít megelőzni az őszi-téli
vírusos megbetegedéseket.

linabio.hu
E-mail: info@linabio.hu
Tel.: +36(70)882-1212

Életmód

Ha fázik a lélek…
Amikor a világ színtelenné válik és
nyomasztóan telepszik ránk a téli napok hosszú sötétsége, semmi másra
nem vágyunk, csak hogy elbújjunk a
világ elől. Nincs kedvünk semmihez,
úgy érezzük, nincs ami felvillanyozna bennünket. A karácsony egy kicsit
kizökkent minket ebből a melankóliából: az ünnep fényei, a szeretteink
jelenléte, a szeretetteljes miliő jobb
kedvre derítenek. Az ünnepek után
ezért sokan még erősebb depresszióba esnek, amikor visszatérnek a szürke téli hétköznapok.
A probléma sokakat érint, a felmérések
szerint az emberek 4-6%-a tapasztal szomorúságot, lehangoltságot, csökkent
vitalitást és alvászavart az őszi-téli hónapokban. A pszichológiában ezt úgy hívják,
Szezonális Affektív Zavar, angol rövidítéssel
SAD. A tudósok úgy vélik, hogy ezt a mentális zavart a napfény csökkent mennyisége okozza, mely egy sor biológiai változást
indít el a szervezetünkben, összekuszálva
a biológiai óránkat. A fényviszonyok változása ugyanis kihat a melantonin termelésünkre, amelynek az alvás szabályozásában
van szerepe. A SAD leggyakoribb tünetei az
állandó fáradság, aluszékonyság, levertség,
lassabb anyagcsere, kedvetlenség, az öröm
érzésének hiánya.

Mit tehetünk
a téli depresszió ellen?
Attól, hogy a világ most hideg, a léleknek nem kell feltétlenül fáznia. Néhány
természetes módszer segíthet a lelked
felmelegítésében, a depresszió tüneteinek
enyhítésében.
Napfény hiányában mesterséges fén�nyel is befolyásolhatjuk melatonin termelésünket. Ha kivilágítjuk a lakást, csökkenthetjük a melatonin szintünket, ezáltal
kiegyensúlyozottabbá válhatunk és javulhat az alvásminőségünk.
Kutatók úgy vélik, hogy a természettel
való közvetlen kapcsolat és a friss levegő

hangulatjavító hatású. Öltözz fel és kirándulj egyet a természetben vagy sétálj a közeli parkban minden nap!
Melengesd lelkedet a természet nyújtotta gyógynövényekkel! Számos gyógynövény létezik, melyeknek illóolaja vagy teája
antidepresszáns és hangulatjavító hatású.
Ha ezeket a gyógyfüveket egy vidám külsejű, tetszetős párnába csomagoljuk, az
otthonunkat is vidámabbá tehetjük és a
gyógynövények nyugtató, lélekmelengető
hatását kedvenc tevékenységünk közben
élvezhetjük: tévézés, olvasás vagy kézimunka közben, vagy amikor álomra hajtjuk a
fejünket.
A Csipke és Herba natúrpárnák segíthetnek a téli depresszió csökkentésében.
A szép, csipkével díszített Balzsam a léleknek herbapárna portalanított tönkölypelyvát, levendulát és rózsaszirmot tartalmaz. A
levendula messzeföldön híres nyugtató és
alvást segítő hatásáról, melyet a tönkölypelyva feszültségoldó tulajdonsága és a rózsa
finom, meghitt illata tovább erősítenek. Elegendő alvás közben a fej közelébe helyezni, a
felszabaduló illóolajok segítenek a fáradt test
és elme lecsendesítésében.
A vintage stílusú, egyedi Álomszép
herbapárna nem csak a hálószoba dísze
lehet. A nyugtató hatású komló és kamilla,
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valamint a görcsoldó és fejfájást csillapító
tönkölypelyva töltet segíthet abban, hogy
az éjszakák egészséges és pihentető alvással teljenek. Mindezt a hárs kellemes illata
teszi még nagyszerűbbé, amely meghűléses
panaszok esetén is javíthatja a beteg közérzetét. Helyezd a fejedhez közel vagy öleld
magadhoz, és máris élvezheted a testmeleg
hatására felszabaduló illóolajok áldásos hatását!
Az Anti-stressz herbapárna szívecskés
mintázata önmagában is lélekvidító. A 12
féle lazító, feszültségoldó, alvást segítő
gyógynövény csodás keverékét tartalmazó
párna, kiváló választás alvászavarok, szorongás, idegesség vagy fejfájás esetén.
Az Alpesi nyugalom herbapárna fő hatását a cirbolyafenyő biztosítja, mely pihenteti,
ellazítja a testet és a szellemet, optimalizálja a
szervezet működését, miközben nyugtatja a
szívet. A levendula segíti a nyugodt, mély alvást, a rózsaszirmok pedig felvidítják a lelket.
Kellemes illata betölti a szobát.
A Csipke és Herba natúrpárnák megvásárolhatók a www.mariatrebenpatikaja.hu
webáruházban.

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Egészség

Az epesavak jelentősége epekövesség és az epehólyag
műtét utáni emésztési problémák enyhítésében
GALLMET epesav kapszulák

Hogyan előzhető
meg az epekövesség?

Az epekőképződés megelőzésének egyik
legfontosabb eleme, hogy a máj termeljen
elég epét és segítsük az epeürülést. Fontos
a tartalmas, kiegyensúlyozott étkezés. Reggelire érdemes lágytojást, szalonnát, vajas
pirítós kenyeret enni, ezek „megszólítják” az
epehólyagot és kiürül belőle az éjszaka folyamán termelődött epe. Reggel étkezzünk
úgy, mint a királyok, délben, mint a polgárok, este pedig, mint a koldusok.

Mitől alakul ki az epekövesség?

• Az epekőképződés okai: genetika, étrend, életrend és életmód, stressz
• Nők esetében a terhesség időszakában
is gyakran előfordul.
• Egyik ok lehet a napi 3, de minimum 2
liternél kevesebb szénsav és egyéb adalék
mentes vízbevitel.
• A túlsúly és a magas koleszterinszint is
hajlamossá teszi az embereket az epekövességre.
• A diétázóknál is kialakulhat az epekövesség, mert nem fogyasztanak elegendő
mennyiségű zsíros, olajos ételt, amely megfelelő epetermelésre serkentené az epehólyagot.

Az epekövesség főbb tünetei:

• puffadás,
• görcsölő has,
• világos széklet
• székrekedés,

• jobb oldali bordaív alatti fájdalom,
• hátba kisugárzó, szúró fájdalom.

Mit tehet, akinél már
kialakult az epekövesség?

• Epesavat tartalmazó készítményeket
szed és gyógynövényeket tartalmazó epeteákat iszik.
• Epesavak fogyasztásával tünetmentesíthető, sőt feloldható a legfeljebb 10-15
mm-es úgynevezett puha koleszterinkő.
• A stresszes életmód is hozzájárulhat az epekövességhez (alkalmanként a
NOSPA, görcsoldó segíthet ezen).
• Megfelelő étrend és a napi 2-3 liter
szénsav és adalékmentes víz elfogyasztása.

A GALLMET étrend kiegészítők természetes epesav (és gyógynövény) tartalmúak
és epepótlással, okozati alapon képesek az
epekörforgás zavarait kompenzálni, illetve
enyhíteni úgy, hogy a gyomorsavnak ellenálló intesztinoszolvens kapszula csak a patkóbélben esik szét, ott, ahova az epevezeték
is becsatlakozik.
Mindkét GALLMET termék OÉTI regisztrációjával, mint étrend kiegészítő készítmény
került forgalomba 2012-ben. A két készítmény hatékonysága egyéni állapottól, érzékenységtől és reagálástól is függ. A vásárlói
visszajelzések mind a GALLMET-M, mind
pedig a GALLMET-N termékkel kapcsolatban rendkívül pozitívak, azok jótékony
hatásáról, a panaszok enyhüléséről, illetve
megszűnéséről számolnak be az esetek
több, mint 90%-ában.
Mindkét GALLMET termék hasonló
mennyiségben tartalmaz epesavakat, de
a GALLMET-M még gyógynövényeket is
tartalmaz, melyek kiegészítik az epesavak
emésztést támogató hatását.
A GALLMET termékek minden gyógyszertárban kaphatók vagy megrendelhetők
honlapunkon: www.gallmet.hu

Mit tehetünk az epehólyagműtét után fellépő emésztési
panaszok esetén?

Az epe és az epesavak fő feladata a zsírbontás. Ha eltávolítják az epehólyagot,
akkor a termelődő epe folyamatosan csordogál a patkóbélbe, és zsírosabb ételek
fogyasztása esetén nem áll rendelkezésre
kellő mennyiség belőle az étel lebontásához, így a zsír bontásának hatásfoka csökken és az emésztés romlik, ami puffadáshoz,
székrekedéshez, jobb oldali bordaív alatti
fájdalomhoz vezethet.
Az epehólyag eltávolítása után ugyanolyan emésztési zavarok léphetnek fel, mint
a műtét előtt, azonban az étkezéskor fellépő
epehiány pótlása a GALLMET epesav tartalmú készítmények adagolásával lehetséges.
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Többet megtudhat a honlapon:

www.gallmet.hu

GALLMED Kft., 6500 Baja, Szarvas G. u. 3.,
+36-79-326581, gallmed@gallmed.hu

Egészség

A Golden Yacca igazsága

Az ősi tudás segíthet a modern kor egészségügyi problémáinak kezelésében is
„Crescit sub pondere palma.”
Az ókori bölcsesség szerint teher alatt
nő a pálma. A rómaiak által megismert
világtól távol, de a közmondás igazságát
bizonyítva virágzik a Yucca schidigera
pálmaliliom a kietlen észak-amerikai sivatagokban. A szélsőséges körülmények szívós túlélővé edzették, a nagy
nehézségek árán megszerzett és
elraktározott értékeit mégis önzetlenül osztja meg azokkal, akik jó szándékkal fordulnak hozzá segítségért.
A navaho őslakók gyógyító rítusaik
során megadták neki a kellő tiszteletet, így olyan tudás birtokába jutottak,
amely segítette megmaradásukat és javította életminőségüket. A „sápadtarcú”
hódítók tűzzel-vassal irtották a sivatagi
gyógynövényt, mivel – nagyon helyesen
– az ellenálló indiánok életerejének forrását látták benne. Tervük szerencsére nem
járt sikerrel, mivel az emberiség (túl)civilizált felének a huszadik század végén már
égető szüksége volt a természetből nyert
gyógyító anyagokra, még akkor is, ha erről sokan nem tudtak vagy nem akartak
tudomást venni.
A Yucca schidigera növény hatóanyagaival (resveratrol, szaponinok) kapcsolatos legújabb kutatásokat a PubMed nyilvános tudományos adatbázisból gyűjtötte ki az amerikai
gyártó. A naturalyuccaproducts.com/yuccaresearch címen egyelőre angol nyelven hozzáférhető összefoglaló anyag alapján a Yucca
növény értékes vitálanyagai laboratóriumi
körülmények között (in vitro) hatásosan gátolják a vírusok replikációját, erősítik az immunrendszert és finomhangolják a szervezet immunválaszát, és ezen felül számos más
egészségvédő hatásuk is van. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a Yucca schidigerából készült Golden Yacca termékek étrend-kiegészítők, nem pedig gyógyszerek! Ugyanakkor
tartalmazzák az említett hatóanyagokat, és
orvos vagy természetgyógyász javaslatára
alkalmazhatóak kúra részeként vagy betegség-megelőzés céljából.

Teher alatt nő a pálma...

A Golden Yacca közel három évtizedes
magyarországi jelenléte sem mentes hasonló nehézségektől, mint amilyeneket a Yucca
shidigerának kellett elszenvednie. Eleinte

a meg nem értés falaiba ütköztünk, hivatalos és privát szinten egyaránt. A sivatagi
környezetet a fogyasztói társadalom egyre
embertelenebb és zavarosabb világa és az
ebből eredő szellemi-érzelmi sivárság jelentette. Komoly szakmai érvekkel és sok-sok
türelemmel, jó szóval és gondolattal sikerült
téglánként lebontani a falakat, így cégünk és
a Golden Yacca étrend-kiegészítő termékcsalád általánosan elfogadottá vált. Ezután
jöttek a „hódítók”: a Golden Yacca sikere és
szakmai presztízsének növekedése számos
gyorsan meggazdagodni vágyó egyént és
céget arra csábított, hogy a mi étrend-kiegészítőinkhez nevükben és csomagolásukban
kísértetiesen hasonlító, ám hatásukban azokat meg sem közelítő utánzatokkal árassza
el a magyar piacot. Ezeket a fél- vagy éppen
negyedáron kínált termékeket sok esetben
az általunk kidolgozott érvrendszerrel hirdették. Tevékenységüknek a fogyasztóvédelem vagy a piaci hitelvesztés vetett véget.
Évről-évre feltűnnek ügyeletes„csodaszerek”,
gyorsan felfutó hálózatok, melyek egy-másfél éves tündöklés után eltűnnek a piacról,
átadva helyüket az újabb bombasztikus ígéreteknek.

Nekünk az éveink az érveink!

A Golden Yacca 1991 óta stabilan jelen
van a magyar és az európai piacon, állandó
minőséget képviselve és elégedett fogyasz-
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tók, partnerek, barátok sokaságát, valamint
az orvos-természetgyógyász-gyógyszerész
szakmai közvélemény elismerését maga
mögött tudva. Mozgásterünk az általunk vallott morális elvek miatt jóval szűkebb, mint
a gátlástalanul, törvénytelenül és embertelenül érvényesülőké. Mégsem kell bennünket félteni: nagy tanítónk, a magyar természetgyógyászat atyja, dr. Oláh Andor szerint
ugyanis „a növény tulajdonsága megöröklődik az emberbe”, így a túlélés és az életerő
megőrzésének technikái, valamint a tudás
továbbadása biztosítják a Golden Yacca és a
benne bízó emberek jövőjét.

Ez a Golden Yacca igazsága!

További információ a Golden Yacca
éttrend-kiegészítő termékekről
a www.egym.hu
weboldalon található vagy
a 83/51-51-51-es telefonszámon
(munkanapokon 8-16 óra között) kérhető. Termékeink webáruházunkból és
telefonon keresztül is megrendelhetőek.
Amennyiben Ön a Zöld Újságban megjelent cikkre hivatkozik, 20% kedvezményt
adunk a megrendelt termékek árából.

Ayurvéda

Ayurvedikus immunerősítő, stresszmentesítő,
szattvikus növényi étrend
Ayurvedikus megközelítésből a
táplálkozás minőségileg kiegyensúlyozott, mennyiségileg mértéktartó kell hogy legyen! Illeszkednie
kell továbbá a genetikus alkathoz
– születési doshákhoz - valamint
érdemes figyelni az évszak-specifikusságot is. Mindenképp fordítsunk
figyelmet a megértésre!

Az ayurvédikus életmód szattvikus
A szattva a jóság kötőereje. Tiszta, könnyű,
nyugtató, harmonizáló. Kinyitja az elmét,
segíti az éberséget. A szattvikus étrendet
eredetileg a jóga gyakorlásához, az elme fejlesztéséhez dolgozták ki. Általa magasabb
tudatállapot érhető el, de tisztító kúrák utáni
felépítő étrendként is kiváló (pl. raszájana).
A szattvikus étrend könnyű, enyhén hűvös
energiájú, hogy ne zavarja a tudat működését (nem tompít). Az életerőben - pránában
- bővelkedő ételek tartoznak e csoportba
(pl. friss, organikusan termesztett zöldségek,
gyümölcsök, természetes lelőhelyükön termő növények)
A szattvikus kategóriába nem tartozhatnak olyan ételek, melyek alapanyagait más
élőlény bántalmazása során készülnek. Szintén nem alkalmazhatóak túlzott műtrágyával, permetszerrel kezelt növények, illetve
nem lehetnek szattvikusak az állott, több
napos, felmelegített ételek.
A szattvikus étrend minden dosára nézve
egészséges, kiegyensúlyozó. Fontos szempont azonban, hogy ez az étrend főképp az
elme szempontjait tartja szem előtt, ezért
lehet, hogy nem lesz elég tápláló fizikai munkát végzők számára.

Szattvikusság keresése
az élelmiszerekben:
Gyümölcsök: Általában minden gyümölcs kedvező a jógikus étrend és az elme
fejlesztése szempontjából.
Tiszta szattvikus természetűek. Édesek,
könnyűek. Nagymértékben tartalmaznak
ÉTER-t.
Nyugtatják a szívet, vízzel látják el a tes-

tet, gyomor-harmonizálóak, javítják az érzékelést.
Tisztítják a testnedveket. Legjobb, ha friss
gyümölcsöt fogyasztunk (banán nehéz, tömíti a srotákat - csatornákat)
Zöldségek: A legtöbb zöldség megfelel
a szattvikus étrendnek, de kevésbé, mint
a gyümölcsök (van köztük keserű, fanyar).
A gombák a tudatlanság kötőerejéhez, a
Tamaszhoz, a csípősek, (pl. chili, hagymák,
retek) a szenvedélyhez, a Radzsaszhoz és
Tamaszhoz tartoznak.
A K-betűsök a puffasztó hatásuk miatt
megzavarhatják az elmét, azonban nem soroljuk ártó kategóriába, hiszen egyénenként
változhat a szervezetre gyakorolt hatásuk. A
zeller a legkedvezőbb az agyi- és a mentális
folyamatokhoz.
Gabonafélék: A leginkább szattvikus természetűek. Kiemelten fontos a basmati rizs,
de a búza, zab, árpa, szintén jelentős.
A gabonák tisztábbak, mint a lisztjeikből
sült, vagy főtt tészták, kenyerek, de maga a
kenyér is szattvikus. Mondhatnánk, hogy a
gabonák az elsőszámú szattvikus minőségek, melyek egész napra kiegyensúlyozott
étrendet biztosítanak.
Hüvelyesek: A szenvedély kötőerejét hordozzák (radzsasz), ingerlékennyé tesznek, felfújnak. Kivétel: mungó bab, adzuki bab, tofu.
Magvak, csonthéjasok: A magvak, diófélék szattvikusak. Frissen, vagy enyhén pirítva
fogyasztandóak, de csak kis mennyiségben,
mert emésztésük nem könnyű.
Olajak: A legtöbb olaj nehéz, nem ajánlott
nagymértékű fogyasztásuk.
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A ghí (tisztított vaj) szattvikus, fejleszti az
intelligenciát, az érzékelést.
Édesítőszerek: A finomított cukrok eltompítanak! Az édes íz mértékkel szattvikus.
A fenti táplálkozással nagymértékben segítjük saját immunvédekező rendszerünket!
Mentálisan pedig a kiegyensúlyozott, békés,
nyugodt állapotot!
Ayurvédikus
szerek
közül
kiváló
szattvikus termékek: Spirulina, Amla,
Gotu Kola, Brahmi, Ashwaganda, Zest
multigyógynövény készítmények
Csizmadia Ágnes (Ayu.phil.tud..)
szakértő - Magyar Ayurvéda Gyógyászati
Alapítvány Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász Oktató és
Egészségnevelő Kp. www.aryan.hu
Tanfolyamok, előadások, tanácsadás
Ayurvédikus szemlélettel

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

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Életmód

A kenderméz elkészítése és előnyei
A méz jó. De mi történik, ha más
természetes és hasznos alapanyagok dúsításával tovább javítunk rajta? A CBD-olajat felhasználhatod vaj, gumicukor,
méz előállítása során is. A kenderméz a CBD olajjal kevert mézre utal. Minek költenél hát rakás
pénzt külön a kendermézre, amikor saját magad is elkészítheted
otthon?
A méznek és a kendernek leküzdhetetlen egészségügyi előnyei vannak, és
ezek kombinálása varázslatos és egyben
ízletes kombinációt eredményez. A végterméket felhasználhatod receptjeidben,
szépségápolási termékeidben és számos
más mellett hatékony szorongáscsökkentőként is. Mielőtt megnéznénk az előnyöket, tudnunk kell, hogyan lehet kendermézet készíteni.

Hogyan készítsünk
kendermézet házilag
A házilag készített kenderméz segít a
végtermék minőségének és tisztaságának ellenőrzésében, mivel pontosan tudod mit teszel bele. Ettől eltekintve a méz
vízben jól oldódik és ezáltal a CBD olajunk
biohasznosulása is javul. Célszerű megbizonyosodni róla, hogy a vásárolt CBD olaj
ellenőrzött minőségű, vagy egyszerűen
vásárolj olyan helyen, ami ezt elvégzi helyetted.
Hozzávalók:
• Lehetőség szerint házi méz
• CBD olaj vagy CBD izolátum
• Víz
Elkészítés:
Készítsünk forró fürdőt a méznek oly
módon, hogy az edényt vízzel töltjük a
bele helyezendő mézesbödön mézszintjéig. Helyezd a vizet a tűzhelyre, és hagyd,
hogy az felmelegedjen, de ne forrjon. A

mézet közvetlenül nem szabad melegíteni, mert a hő tönkreteszi egyes fontos
tápanyagokat.
A mézet a befőttesüvegben helyezzük
néhány percre (3-5) az előmelegített vízbe. A méznek ennek hatására hígulnia
kell. Kezdd el hozzáadni a CBD koncentrátumot a híg állagú mézhez miközben
folyamatosan kevered azt, annak érdekében, hogy az összetevők egyenletesen
elkeveredjenek.
Hadd, hogy a keverék körülbelül fél
órán keresztül álljon, közben alkalmanként kevergesd, hogy megbizonyosodj
arról, hogy a CBD-olaj és a méz megfelelően elkeveredett. Az így kapott kenderméz szobahőmérsékleten akár fél évig is
eláll. Mennyiségeket nem véletlenül nem
adtunk meg ez szabadon választható, ízlés és pénztárca igényeinek megfelelően
módosítható.

Hogyan használjuk
a kendermézet
A házilag elkészített CBD mézet használhatod a kávéd ízesítésénél, de legjobb
hasznosulás akkor érhető el, ha apró dózisokban, napi többször, kiskanál segítségével teszünk a szánkba és azt hosszan
élvezzük, szopogatjuk.
Italokon kívül salátákban is használha-

26

tod a keveréket, hogy még több ízt kölcsönözz neki. Borecettel tarkítva a vendégek
sem hagyják szó nélkül ezt az ételkülönlegességet. A gyümölcssaláták, turmixok,
zabpehelytálak és házilag készített cukorkák összetevőjeként is kiváló. Mint már
említettük, a kendermézet önmagában is
fogyaszthatod, a biohasznosulás növelése érdekében, de akár kenheted kenyérre
és egyéb péksüteményre is.

Mire számíthatsz a kenderméz
használatát követően?
1. Köhögéscsillapító
A méz kihagyhatatlan kellék a köhögés
és a légúti fertőzések kezelése során. Alvás előtt 2 teáskanállal kell elszopogatni
belőle. Javul tőle az alvás minősége, mivel a kenderméz többek közt nyugtatja a
torkod. A botulizmus veszélye miatt azonban ezt a gyógyszert nem szabad 1 évesnél fiatalabb gyermekeknél alkalmazni.
2. A magas vérnyomás kezelése vagy
gyógyítása
A kannabidiol segíthet a magas vérnyomás enyhítésében. A CBD szabályozza a
glükózszintet is, megakadályozva ezzel az
érkárosodást. A két összetevő kombinációja számos előnnyel jár a szíved és más
létfontosságú szervek számára.

Életmód
A kenderméz számos vitamint, ásványi
anyagot, aktív enzimet tartalmaz és antibakteriális tulajdonságokkal bír.
A mézben található ásványi anyagok
közé tartozik a réz, vas, szelén, magnézium, cink, foszfor, nátrium és a mangán.
B- és C-vitamin is található benne. Az ásványi anyagok és a vitaminok kulcsfontosságúak a test immunrendszerének fellendítésében. A C-vitamin, a vas és a kalcium
felgyorsítják a sebek gyógyulását.

Elérhetőségek

3. Fájdalomcsillapító
A CBD gátolja az idegsejtek közötti információ áramlás azon útvonalait, amelyek a fájdalomérzetet az agyba terelik. Ez
a folyamat segít csökkenteni a krónikus
fájdalmat, a gerincfájdalmat, az izomfájdalmat, az ízületi gyulladást és az SM fájdalmait. A CBD gyulladáscsökkentő tulaj-

donságokkal is rendelkezik, amelyek jól
jöhetnek a fájdalom csökkentése során.
4. Antioxidánsok és a tápanyagok
A méz számos vitamint és ásványi
anyagot tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet számára. A CBD
önmagában is nagyon erős antioxidáns.
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és további információ a CBD-ről:
cbdmag.kenderter.hu
+36 (30) 553 4223;
info@kenderter.eu

Életmód

Minden, ami benned van,

az mindenben megvan
Ha egy tényezőben változás áll be, az
minden további tényezőre hatással van, s
azokban is elmozdulást eredményez, beszéljünk akár szellemi, akár fizikai irányú
„elmozdulásról”.
„A minket körülvevő anyagi világ, az ásványoktól, növényektől, állatoktól kezdve
a csillagokig és galaxisokig, kémiai elemek
alapján épül fel… Az emberi test a kémiai
elemek atomjainak szintjén maga a Föld
összetételének mikrokozmosza, ahonnan
származik, de egyben a csillagoké is.”
Az élet „történéséhez” bizonyos kémiai
elemekre van szükség, mint például szénre,
hidrogénre és oxigénre a test megszilárdításához, tömegének kialakításához, nitrogénre
pedig a fehérjék létrehozásához.
„Testtömegünk 99%-át így primer hidrogén
(H) és öt további kémiai elem, szén (C), nitrogén (N), oxigén (O), kalcium (Ca) és foszfor (P)
alkotja, amelyek másodlagosan képződtek a
csillagok belsejében. Az emberi test tömegének
több mint 60%-a víz.
Minden állati és növényi entitásnak naponta vagy rendszeres időközönként szervezete
karbantartásához és kiegyensúlyozott működéséhez 17 alapvető nyomelemre és 10 fémion
bevitelére van szüksége. Ezeket az elemeket a
test főleg az élelmiszerláncon keresztül biztosítja vagy külső alkalmazásuk révén, különböző
módon szívja fel azokat.”… (NEXUS/Dimitrios
Hatzopoulos 2020, Görögország)
A ThétaHealing® modalitáson belül a létezés „szintekre” bontott, ahol az első három
szintet a „szervetlen” (ásványok), a „szerves
mozdulatlan” (növények), és a „szerves mozgó” (állatok, ember) alkotják, amelyeket a
„szellemi”, a „végső dualitás”, a „törvények”,
valamint a „teremtést mindent felölelő tiszta
energia” szintjei „követik”.

A test és a lélek táplálása
egyidejű szükséglet

Bármelyik elhanyagolása az egyensúly
megbomlásához vezet. Önmagunk minőségi támogatása többszintű, amelynek egyik
alapköve, hogy megértsük és elfogadjuk,
lehetünk fontosak és fontosak vagyunk önmagunk számára.
Testünk támogatása a megfelelő men�nyiségű és minőségű tápanyag bevitelnél
kezdődik. Lelkünk támogatása többek között az én-idő megadásával, valamint érzéseinkre, vágyainkra, örömünkre, szellemi
táplálék igényünk kielégítésére vetítetten
jelenhet meg.
Tudományosan képesek vagyunk megmagyarázni és megérteni az anyagi világot
alkotó elemek nagyszerű „kavalkádját”, mégis elveszettek vagyunk (többségében) a bennünk zajló gondolatok és érzések, érzelmek
„kavalkádjában”. Pedig mindkettő egyszerre
van jelen bennünk és körülöttünk.

Mindig érdemes rendszerben
gondolkodni,

hiszen minden mindennel kapcsolódik
valamilyen módon, formában. Ha egy tényezőben változás áll be, az minden további
tényezőre (kisebb, nagyobb mértékben), de
hatással van, s azokban is elmozdulást eredményez, beszéljünk akár szellemi, akár fizikai
irányú „elmozdulásról”.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válas�szunk önmagunk számára, hogy figyelembe
vesszük a test, mint egész működését, az
esetleges gyógyszeres kezelések vonatkozó
hatásait.
Az Epigenetics réz tabletta vegán,
gluténmentes, laktóz- és fruktóz mentes, valamint magnézium-sztearát, szilícium-dioxid,
színezőanyagok, ízesítőszerek és tartósítószereket sem tartalmazó készítmény.
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A vas és a cink
után a harmadik leggyakrabban előforduló
fém az emberi
szervezetben a
réz, amely egy
létfontosságú
nyomelem.
Részt
vesz
a
szervezetre ható káros
oxidációs
folyamatok semlegesítésében.
Mégsem szokták az antioxidánsok között
említeni, pedig legalább olyan kiváló munkát
végez, mint az E-vitamin vagy a béta-karotin.
Immunrendszerünk szempontjából nem lényegtelen, hogy a réz jótékony vírus-, baktérium- és gombaölő képességgel rendelkezik,
valamint hozzájárul a következőkhöz:
*a normál kötőszövet fenntartásához,
*a normál energiaháztartáshoz,
*az idegrendszer megfelelő működéséhez,
*a normál haj és bőr pigmentáció fenntartásához,
*a vas szállításának normál folyamatához,
*az immunrendszer normális funkciójához a sejtek oxidatív stressz elleni védelme
mentén.

ThétaHealing®:
elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497
Termékrendelés:
www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803

Életmód
Sokszor halljuk Hippokratész szavait: „amit eszel, azzá leszel”. Mégis, tegyük a szívünkre a kezünket, ezt szem
előtt tartva éljük a mindennapokat? Be kell látnunk, jó közérzetünk leginkább táplálkozásunkon múlik.

Tudatosság, önuralom, kitartás!

Nagy varázsszavak ezek! Kimondhatjuk,
hiába is van akármilyen elméleti tudásunk,
célkitűzéseink eléréséhez, testi-lelki egyensúlyunk megtartásához e három szó a kulcs.
A többi, csak ez után jön. De miért nehéz a
saját egészségünkért folytatott küzdelem?
Termék- és információ dömping. Bizony egyáltalán nem könnyű kijelölni a helyes utat, és
azon haladnunk előre.
Legtöbben tisztában vagyunk azzal, mivel
ártunk egészségünknek leginkább, pl.: rendszeres mozgás hiánya, nagyarányú finomított
pékáru- és cukorfogyasztás, többször felhasznált olajban sült ételek, stb. Az igazság viszont
az, hogy a jól megszokott ízek és az elfogyasztott mennyiség megváltoztatása, lecserélése
nagy kihívás! Meglehetősen elkényelmesedtünk és elszoktunk a természetes ízek világától. Édes-édes-édes! Sokan a főzelékeket
is kissé megédesítve készítik, sőt már a savanyúságok is egyre édesebbek. Be kell látnunk,
ez nem jó irány! Bizony szükségünk van savanykás és keserű anyagokra is és a természet
adta ízkavalkádra! Használjuk a természet
kincsesládáját egy marék pirula helyett!

STOP! Lassítsuk az idő
kerekének pörgését!

A szervezetünk nincs könnyű helyzetben!
Segítsünk neki! Napjainkban a megnövekedett káros környezeti hatások – légszennyezés, élelmiszer adalékok, sugárzás és stressz
– következtében szervezetünkben a szabadgyökök koncentrációja általában magas.

A szabadgyökök egyre nagyobb aránya a
szervezetben gyulladások, gyors öregedés,
allergiák és bőrproblémák, sőt a rák kialakulásáért felelősek. Szinte nincs olyan betegség, ahol a szabadgyökök károsító hatását
ne mutatnák ki. Ez ellen - antioxidáns vegyületek segítségével – folyamatosan védekeznünk kell. A gyulladás szervezetünk egyik
alapvető reakciója a hibás életmódunkra.
Megjelenési formája szerteágazó, akár egy
egyszerű pattanásról a súlyos bélgyulladásig.

MEGOLDÁS?

Kiváló eszköztárat biztosítanak például a
hazai manufaktúra által gyártott HerbaClass
termékek: gyógyhatású növényekből készült koncentrált kivonatok és Omega-3-ban
gazdag hidegen sajtolt olajok kúraszerű fogyasztása! Kiváló támogatóink a készítmények akkor is, ha nincs sok idő önmagunkkal
foglalkozni! Pici adag elfogyasztásával is ellátjuk testünket nagy mennyiségű, jól felszívódó bioaktív hatóanyagokkal! A HerbaClass
termékek kiváló eszköztárat biztosítanak
azoknak, akik természetes anyagokkal szeretnék immunrendszerüket erősíteni, erőnlétüket javítani, gyulladásos folyamatokat
megállítani, vagy egy betegség után visszanyerni önmagukat. Ez a természet ereje palackba zárva!

HerbaPharm technológia
– hazai innováció!

• Minőségi, tiszta, ismert forrásból származó helyi alapanyagok
• Kíméletes, egyedi, hideg feldolgozási
technológia
• Etanol - a hatóanyagok legjobb oldószere, és konzerválója – a molekulák sértetlenül,
eredeti állapotukban maradnak a készítményekben
• Az etanolban oldott értékes anyagok
gyorsan hasznosulnak, mielőtt a gyomorsav
károsítaná azokat.
Jó hír, hogy nem nekünk kell kitalálni
mindent, hogy a szervezetünknek mire
van szüksége! Erről a természet tökéletesen
gondoskodott, nekünk csak élni kell vele! A
természetes formában bevitt hatóanyagok
hasznosulása, beépülése sokkal jobb, hatásuk hosszabb ideig tart, mint szintetikus
társaiké. A többek közt hazai termesztésű
kender-, máriatövis-, len-, homoktövis
magokból készült kivonatok igazán komplex
egészségvédő és erőnlétfokozó hatást nyújtanak számunkra.
Éljünk a lehetőséggel, amit a természet
tálcán nyújt felénk!
A HerbaClass termékek megvásárolhatók a
Vitaldepo Webáruházban, kuponnal olcsóbban
akcióban is, orvosi tanácsadással:

vitaldepowebaruhaz.hu
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Egészség

Létezik természetes gyógymód a gyomorégésre?
Ezt a fogalmat talán mindenki ismeri. A gyomorégés egy erős fájdalom a torok környékén. Gyakran sav kerül a szájüregbe, ami keserűséget és kellemetlen ízt okoz. A gyomorégés meglehetősen gyakori probléma, amely időről időre - egy jó étkezés után -, talán mindenkit meggyötör. A probléma az, ha rendszeresen visszatér.

Hogyan keletkezik és mi okozza?

A gyomorégés oka az ún. reflux - a gyomorsav visszaáramlása a
nyelőcsőbe. A gyomorsav az ételek emésztése során nagy men�nyiségben termelődik.

A túl sok sav okozza a gyomorégést?

Sokan, ha „ég a gyomruk”, azt mondják, hogy „túl savasok“.
De ez nem teljesen igaz. A gyomornak a megfelelő működéshez
savas környezetre van szüksége. Nélküle nem lennénk képesek
megemészteni az élelmiszert és az a gyomorban maradna. A
gyomorsav képzése az emésztéshez a gyomor fő funkciója. Ezért
nem számíthatunk arra, hogy a gyomornak ne savas környezete
legyen. A gyomorégés akkor fordul elő, amikor ezen gyomorsavak termelése hirtelen megnő. Miért történik ez? Ennek több oka
is van.
1. Az étel összetétele
Ha a test egyszerre sok, magas szénhidráttartalmú ételt fogad
be, a gyomor szenved a lebontásuk miatt. Nagyon sok savat kell
képeznie ahhoz, hogy meg tudja emészteni az ételt.
Ez gyakran olyan étkezés után történik, amely a következő ös�szetevőket tartalmazza: majonéz, hagyma, túl fűszeres vagy csípős ételek, zsírdús húsok, például kolbász. A gyomorégés a kelt
tésztákból készült ételek fogyasztása után is megjelenhet (például lángos, pizza, kalács)
Mellőzze e nehéz ételek fogyasztását, főleg az esti órákban.
2. A záróizom legyengülése
Előfordulhat, hogy a gyakori gyomorégés oka fiziológiai probGyomorégés – akut segítség
léma, amikor a nyelőcső és a gyomor közötti záróizom legyenAbban a pillanatban, amikor elkezdődik a gyomorégés, kiprógül, és nincs megfelelően bezárva. Ekkor a záróizmon keresztül bálhatja az alábbi házi gyógymódokat, amelyek gyorsan enyhüelindulhat a gyomorsav magasabb területekre, egészen gégéig lést hozhatnak:
juthat.
- Útifűmaghéj (Psyllium) őrlemény – fogyasszon el egy kanállal és öblítse le egy pohár vízzel. Amint a psyllium áthalad a
3. Terhesség
gégén, a sav felszívódik. Gyors megkönnyebbülés ad.
A várandós anyukák gyakran panaszkodnak a gyomorégésre.
- Fokhagyma – rágcsáljon meg egy egész cikk fokhagymát az
Ez a probléma a terhesség után megszűnik. A gyomorégést ter- akut fájdalmak esetén.
hesség alatt a hasüregben megnövekedett nyomás okozza.
- Szegfű – rágcsáljon meg 2-3 szegfűt legalább pár percig, utána köpje ki, azonnali megkönnyebbülést hoz.
4. Túlsúly
Ha túlsúlyos, akkor nyomás nehezedik a gyomorra és ezért a
Hogyan szabaduljunk meg tőle véglegesen?
gyomorsav képződésére is.
A gyomorégés oka a lengyengült gyomor. Ha a gyomor megfelelően működik, rendszeresen elegendő gyomorsavat termel, így
5. Baktériumok a gyomorban
ez a visszatérő kellemetlen érzés nem jelenik meg. Ha a gyomor
Néhány baktérium a gyomor legyengülését okozza, amelynek hosszantartóan gyengélkedik (akár étkezés vagy baktériumok
az egyik tünete a gyomorégés. Ilyen baktériumok közé például miatt), meg kell gyógyítani.
a helicobacter pylori tartozik. Ahhoz, hogy meg tudja állapítani,
A gyomorpanaszok leghatékonyabb természetes kezelései
hogy fertőzött-e ezzel a baktériummal, célszerű ellátogatni egy közé tartozik a híoszi mastich. Ez a gyógyító gyanta Híosz szigetégasztroenterológushoz vagy egy otthoni helicobacter tesztet ről származik, nemcsak megújítja a gyomor egészséges környezemegcsinálni. Ha a teszt pozitív, akkor kezelni kell.
tét, gyulladásellenes és antibiotikus hatású.
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Életmód
Született egyszer (1888-ban) Amerikában egy „őrült” tudós (Dr. Royal Raymond Rife), aki addig ismeretlen
technológiákat fejlesztett ki és úttörő felfedezéseket tett az orvostudomány terén. Egyik legismertebb találmánya egy ún. univerzális mikroszkóp, amely hatvanezerszeres nagyításra és többféle megvilágításra
volt képes, pl. polarizált, monokromatikus, réslámpás, sötét látóteres, ultraibolya és infravörös!

Rezgésekkel a vírusok ellen

Dr. Royal Raymond Rife és a frekvencia generátor
Munkásságáért összesen 14 tudományos díjat és egy tiszteletbeli doktori címet kapott. Ennek ellenére nincstelenül
és megkeseredve hunyt el, mert egy sokkal fontosabb felfedezését nem csak hogy
nem ismerték el, de az Amerikai Orvosi
Szövetség (AMA) mindent megtett annak
érdekében hogy tönkretegye.

Húszezer sikertelen kísérletet követően
azonosította azt a vírust, amely képes rákot okozni. Megfigyelte, hogy a vírus úgy

változtatja alakját és anyagcseréjét, hogy
mindig megfeleljen annak a szövetnek
amivel táplálkozik - így hozva létre a különböző szövettípusú daganatokat.
Összesen 411 laboratóriumi állatot oltott be ezzel a vírussal, 411 daganatot
hozott létre és szüntetett meg! Hogyan?
Felfedezte, hogy a mikroorganizmusok
rendkívül érzékenyek bizonyos fény-hullámhosszokra, másszóval rezgésre vagy
frekvenciára. Minden vírus és baktérium
számára létezik egy olyan frekvencia,
amely szinte azonnal elpusztítja. Idővel
Dr. Rife és munkatársai összeállítottak
egy frekvencia generátort amely segítségével kezelni tudták a betegeket. 1934ben a Dél-Kaliforniai Egyetem orvosi kutatócsoportjának is bebizonyította, hogy
akár a halálosan beteg (rákos) páciensek
is meggyógyíthatók. 16 páciensből 14
gyógyult meg kb. 4 hét alatt mellékhatások nélkül. A maradék 2 páciens pedig a
gép továbbfejlesztett verziójával történt
kezelés után gyógyult meg. A kezelés
csupán napi 3 perc volt! De még ezt is
csökkenteni kellett (3 naponta 3 perc),
mert a betegek szervezete nem bírt

Mikroszkópjának legnagyobb előnye az
volt, hogy lehetővé tette a baktériumok,
vírusok és rákos sejtek viselkedésének
megfigyelését az élő szervezetekben.
Kutatásai során rájött arra, hogy a baktériumok vírusokká változhatnak*, valamint
arra, hogy a vírusok formája is meg tud
változni - mutálódhat.
*Bizonyos vírusok baktériumokat fertőznek
meg, majd reprodukálódnak és kipukkasztva a baktérium falát kiszabadulnak - Dr. Rife
valószínűleg ezt figyelhette meg mikroszkóp
alatt.

Rife készülékének modernkori megfelelője bárki számára elérhető
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Életmód
olyan gyorsan megszabadulni az elhalt
mikroorganizmusoktól.
Néhány amerikai orvos ezek után saját
klinikát nyitott, ahol 10-20 éven keresztül
kezelték sikeresen betegeiket ezzel a készülékkel, ám a készülék mégsem terjedt
el. Ennek legfőbb oka a már említett Amerikai Orvosi Szövetség (AMA) volt, amely
először próbálta megvásárolni a Dr. Rife
által létrehozott vállalatot, és amikor az
nem sikerült, beperelték azt, a gépeket és
iratokat elkoboztatták. Később a vállalat
irodája rejtélyes körülmények között kigyulladt, és néhány a terápiát támogató
orvos is elhunyt. A maradék hívő orvost
pedig más úton módon félemlítették
meg. Végül ez a kezelési mód majdnem
teljesen megszűnt és a ma is jól ismert drága, hosszadalmas és fájdalmas kemoterápiás kezelés váltotta fel.
A technológia viszont nem veszett el!
Sőt, a számítógépek elterjedésével leegyszerűsödött és mindenki számára elérhetővé vált. A kifejlesztett program (amely
10 ezer rezgésmintát tartalmaz) nagyon
egyszerűen a számítógép hangkártyáján keresztül generálja a frekvenciákat. A
rezgéseket pedig egy fejhallgatóval vagy
más testre csatlakoztatott eszközzel tudjuk átvinni a testre. Használata teljesen
biztonságos, hiszen egy adott frekvencia
csak az adott sejtekre hat.
Természetesen ez fordítva is működik,
az elemző készülék segítségével meg tudjuk vizsgálni, hogy egy adott szerv rezgései mennyire térnek el az egészségestől és
azt is, hogy milyen baktériumok, paraziták
és vírusok vannak jelen a szervezetben.
Ez a készülék elsősorban természetgyógyászoknak és holisztikusan gondolkodó orvosoknak ajánlott.
Nem orvostechnikai eszköz, semmilyen
orvosi kezelést és terápiát nem helyettesít, de bizonyos esetekben azok kiegészítője lehet.

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

Hibás tudás a konzerv zöldségekről

Egyáltalán van-e még tápanyag a konzerv zöldségekben, és le kell-e őket mosni?

Egy országos felmérésből kiderült, hogy a magyarok mindössze
37%-a fogyaszt naponta friss zöldséget. Étkezéseink nagy részét a
fehérlisztből készült pékáruk, húsok és húskészítmények, valamint
tejtermékek teszik ki. A lakosság több mint 60%-a csak hetente vagy
annál is kevesebbszer fogyaszt friss zöldséget.
A zöldségeket legtöbben főzve, sütve, párolva vagy savanyúságként visszük be a
szervezetünkbe, a nyersen bevitt vitaminforrások nagy része csupán a például szendvics mellé elfogyasztott paprika-paradicsom-uborka hármasból áll.
A válaszadók fele kedvenc zöldségeit szezonon kívül is megveszi konzerv vagy fagyasztott formában, így ők a változatos vitaminbevitelt a téli időszakban is biztosítják.
Tanulmányok készültek már arról, hogy a fagyasztás és egyéb tartósítási folyamatok
segíthetnek a tápanyagmegőrzésben. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a feldolgozott
termékek hőkezelése során elveszhetnek olyan tápanyagok, mint a C- vagy B-vitamin.
Jó hír viszont, hogy ezek a tápanyagok viszonylag stabilak maradnak a későbbi konzerves tárolás során, az oxigénhiány következtében.

Mindig öblítsük le a konzerv zöldségeket!

Az öblítés fontos, mégpedig azért, mert a konzervek sok sót tartalmaznak, és ez fokozottan igaz arra a lére, amiben a zöldségek állnak. A konzervek tartósításánál ugyanis
sóoldatot is használnak. Ráadásul nemcsak a tartósítás, hanem az ízfokozás miatt is kerül só a konzerv zöldségekbe.
A túl sok só fogyasztása magas vérnyomáshoz és veseproblémákhoz vezethet, sőt a
stroke kockázatát is növelheti. Ezért alaposan meg kell gondolnunk, mennyit viszünk
be belőle a szervezetünkbe, sőt érdemes minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy
kerüljük a felesleges só-fogyasztást.
A konzervek kapcsán van megoldás arra, hogyan küszöböljük ki a túl sok sót: öntsük
a konzerv tartalmát egy szűrőbe, és főzés előtt mossuk le a zöldségeket vízzel. Így a
mesterséges sótartalom akár 20 százalékától is megszabadulhatunk.

Összességében kijelenthetjük, hogy

a konzerválás okozhat enyhe tápanyagvesztést, például a C-vitamin esetében, aminek a mennyisége néhány gyümölcsben, zöldségben lecsökkent a hőkezelés hatására.
A tápanyagérték viszont stabilan megmarad.
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Egészség

A koleszterinről közérthetően és őszintén
A szív- és érrendszeri betegségek fő okának – régebben – a táplálékkal bevitt koleszterint gondolták, ezért azt javasolták egészségügyi szakemberek, hogy ne együnk tojást vagy szalonnát, mert sok koleszterin van benne.
Ma már tudjuk, hogy a koleszterin 90%-át, vegetáriánusoknál 100%-át, a szervezet maga állítja elő - többek között a máj segítségével -, méghozzá egy olyan feedback-mechanizmus szabályozása által, hogy csak annyi termelődik, amennyit a sejtek kérnek. A probléma ott kezdődik, ha ezt a megtermelt koleszterint a sejtek valami miatt
nem tudják felhasználni.
Dr. Horváth István professzor
szerint a szív-érrendszeri betegségeket nem a jelenlegi, elfogadott elmélet szerinti hatások
alakítják ki, így nem a mostanság
alkalmazott gyakorlattal (koleszterincsökkentőkkel) kell kezelni.
Elmélete szerint a szív- és érrendszeri betegségeket a koleszterin
anyagcsere-problémája okozza,
nem pedig a magas koleszterinszint.
A 2000-es évek óta a magas
koleszterinszintet okolják az érelmeszesedésért. Ezzel szemben Horváth professzor az
állította, hogy ez csak egy következmény, a felborult koleszterin-anyagcsere következménye, hisz ha a sejtek a koleszterint kóros folyamatok miatt nem képesek felhasználni,
egyre többet termeltetnek a májjal, persze hogy megemelkedik a koleszterinszint.

A normál koleszterinszint érték egyénenként eltérő!
A populációban a fiziológiás érték hasonló a testmagassághoz. Így előfordulhat,
hogy valakinek 4,2-es értékkel is kórosan magas a koleszterinszintje, míg másnak a 9-es
érték teljesen normális.
A magas koleszterinszint egyetlen kivétellel nem jár látható
tünetekkel. Ez a kivétel pedig a
szemhéj bőrén látható koleszterin-lerakódás. Ezek a sárgás, a felszínből kitüremkedő sárga foltok
a xantelazmák, amelyekről ismert,
hogy nagy mennyiségű koleszterint tartalmaznak. Ugyanakkor
nem minden magas koleszterinszinttel rendelkező személynél
fejlődnek ki ezek a látható foltok.

Mi a baj a koleszterincsökkentőkkel?
A koleszterincsökkentőnek „csúfolt” sztatinok nem közvetlenül a koleszterin mennyiségét csökkentik, mivel nincs olyan enzim, ami képes lenne azt lebontani, hanem az azt
előállító enzimeket mérgezik meg. Emellett mérgezik a májsejteket, az izmokat - van,
aki a szedése során alig bír járni. Rengeteg káros mellékhatását ismeri a szakirodalom,
de nem beszél arról, hogy a valódi okot nem szüntetik meg. A koleszterint a sejtek továbbra is igénylik, viszont nem képesek felhasználni azt. Ha nincs szaporodás a nemi
hormonok hiánya miatt, nincs gondolkodás receptorstabilizáció lehetetlensége miatt,
és nincs jól működő sejtmembrán, akkor nincs élet – tehát koleszterin nélkül nincs élet.
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Dr. Horváth István a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, 40 évig vezette az Országos
Bőr- és Nemikórtani Intézet (OBNI)
szerológiai osztályát. A nyolcvanas
évek közepén jött rá, hogy az érelmeszesedés és érszűkület egyik kiváltó
oka nem az egyébként létfontosságú
koleszterin termelődése, hanem az
azt a szervezet számára felhasználhatóvá tevő antitestek hiánya, azaz
az érelmeszesedés oka a koleszterin
anyagcserezavara. Ezért kifejlesztett
egy antitest-termelést fokozó oltóanyagot, találmányával 2005-ben
Genfben a találmányi világkiállításon
aranyérmet is nyert. Az általa feltalált
vakcinát ugyanakkor sosem sikerült
engedélyeztetnie, az ehhez szükséges
– embereken végrehajtandó – tesztekhez sikertelenül pályázott állami
pénzre.
2011 szeptemberében a rendőrség
házkutatást tartott a professzornál
„kuruzslás” gyanúja miatt. Elkobozták a kutatásával kapcsolatos dokumentációt és mintákat. Horváth
professzor ellen végül vádat emeltek.
A vádirat szerint engedélyek nélkül,
illegális szerekkel kezelt érelmeszesedésben szenvedő betegeket. A per ítélet nélkül, a tudós halálával ért véget
2018 májusában, másfél éves meghurcoltatás után.

Életmód

Hegyikristályokkal teszi jobbá életünket
az Orgon technológia
A műszaki tudást és a betegektől összegyűjtött tapasztalatot összegyúrva jött létre az Orgon technológia, ami rezgések útján képes beindítani a test öngyógyító folyamatait. A technológia kitalálójával, Kavalkó János természetgyógyásszal, orgon-fejlesztővel beszélgettünk. Aki elmondta hogy a fejlesztés során nagy segítségére volt kolleganője Bőhm Mária.
– Hogyan épül fel pontosan egy
Orgon gép?
- A berendezés hegyikristályokból, mint
aktív elemekből épül fel. A terápiás gépnek
két aktív eleme van. Az egyik a fejegység,

azaz sugárzó, ami gyakorlatilag a csúcsán
sugározza ki azokat a hullámformákat, amire az élő szervezetnek szüksége van. Azért,
hogy az energia szabályozva legyen, hozzá
kell csatlakoztatni a géphez egy plusz elemet. A gépben nagy tisztaságú hegyikristályok vannak, a gép minden egyes eleme
ki van töltve hegyikristállyal. A csúcsa, ahol
az energia kijön belőle, aranyozva van, így
a régi alapkészüléknek körülbelül 20-25
százalékkal tudtuk növelni a teljesítményét.
Azt fontos tudni, hogy az eszköz gondosan
le van zárva, szétszedhetetlen, ami azért
fontos, hogy az ember ne tudja fizikailag
megérinteni a kristályokat, mert abban a
pillanatban a kristály lehangolódik, és megszűnik a gép működése. Az Orgon nem szúr,
nem ráz, nem kell gyógyszert bevenni és
mégis képes a szervezetet segíteni abban,
hogy az öngyógyító folyamatok elinduljanak.
– Hogyan működik a rendszer?
– A szerkezet előállítja azokat a magas
frekvenciájú jeleket, ami számítások szerint
nagyjából 200 Terahertz. Ez a rezgésszám

már takar egy olyan nagyon kicsi hullámhosszat, amit össze lehet mérni a sejtek
méretével. Ez a sejtekben rezonanciát fog
létrehozni, ezáltal a sejt jobban fogja érezni magát, tehát többletenergiához jut. Egy
hagyományos rádió-, vagy televízióadóhoz
szoktam hasonlítani, csak nem hangot vagy
képet ad, hanem olyan rezgéseket, amelyek
jó hatással vannak az élő szervezetre. Az eszközt arra a helyre kell állítani, ahol a panasz
van, például váll, láb, belső szervek, de az
sem baj, ha nem pont oda irányul, mivel az
egész testre kihat. Ajánlott az orgon készüléket naponta használni 30 percet, súlyos
esetekben 2x30 perc délelőtt délután.
– Milyen visszajelzéseket kapott eddig
a páciensektől?
– Van aki azt mondja, hogy a kezelés alatt
azt érzi, mintha lebegne, más bizsergést,
vagy erősödő fájdalmat érez a problémás
helyen. Mindenki másképp reagál. De például a nagyobb méretű sebeknél, fekélyeknél szinte rögtön látszódik a rendszer hatása.
Olyan 10-15 perc után csökken a fájdalom,
ezzel együtt pedig egy meleg, bizsergető érzést éreznek a páciensek. A seb szélei pedig
elkezdenek kivörösödni, betódul a vér, tehát
él az egész terület. Ezt a típusú gépet két
évig tesztelték a Honvéd Kórház bőrgyógyászati klinikáján, ahol nagyon jó tapasztalatokat írtak le, elősegítette a gyógyulást,
adott esetben kevesebb gyógyszer kellett.
A vizes gépünk esetében a növényeknél is
megfigyelhető volt, hogy életre kelnek az
energiával dúsított víztől.
– Az Orgon technológián belül víz
aktivátort is kifejlesztett. Miért volt erre
szükség?
– Az Orgon rendszert is elválasztottuk két
részre, mert rá kellett arra jönnünk, hogy az
emberek aránylag kevés vizet fogyasztanak.
Némelyik víznek a minősége is megkérdőjelezhető. Az volt a cél, hogy olyan vízkezelő
egységet hozzunk létre, ami megtisztítja a
vizet és egyben visszarendezi az ősi struktúrájához, amit az élő szervezet szinte abban
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a pillanatban felismer, és tudja hasznosítani.
Nagyon fontos, hogy a víz milyen rendszeren keresztül jut el a poharamba, mennyi
energiát veszít közben, mert ha sokat, akkor
tőlem fogja elvenni, hogy kiegyenlítődjön.
Viszont ha energiadús vizet iszom, akkor

azzal töltekezni tudok. Egyébként nem csak
ivásra lehet használni ezt a vizet, hanem
főzésre, de a növényeknek és állatoknak is
lehet adni belőle. Minden élőlény szereti ezt
a vizet.
– Ugyanúgy kristályok adják az energiát?
– Igen. Egy alumíniumhenger közepén
van a kristályos mag, ekörül van egy spirál
alakú cső,. Ebben a csőben folyik végig a
víz, közben a kristályok feltöltik, és mire a
cső végén kijön, megváltoznak a fizikai paraméterei. Ennek a tetejére még kerül egy
szűrőház is, így gyakorlatilag egy jól átszűrt,
energiadús vizet kapunk.

www.egeszsegescsapviz.hu
E-mail: orgon@orgon.hu
Tel.: +36 20/364-1277

Ajánló
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Életmód

Jobb megelőzni, mint gyógyítani!
Ez a szállóige mindnyájunk előtt
ismert, s mégis csak alig-alig
vesszük figyelembe. Az egészséget sok ember nem ajándéknak,
hanem egy magától értetődő
adottságnak véli. Hivatásnak,
pénznek és presztízsnek gyakorta
lényegesen magasabb az ázsiója,
sokak számára ezek tűnnek egyedül kívánatosnak. Az azonban,
hogy mindeme érthető „külsőségek” eléréséhez mindenekelőtt
egészséges test szükségeltetik,
legtöbbjüknek csak akkor válik
világossá, ha betegség tünetei
jelentkeznek, amikor valami nincs
rendben. Ne hagyjuk, hogy idáig
fajuljanak a dolgok!

Az Isten kertjéből származó valamennyi
gyógynövény hatalmas adomány. Gyógyerejük egyetemes, nem csupán a betegségek leküzdésében merül ki, hanem támogatják és fokozzák testünk védekező erejét,
s ezáltal megvédenek bennünket minden
lehetséges betegségtől.
Aki saját testén tapasztalta már egy tavaszi
salaktalanító gyógynövénykúra felszabadító,
könnyítő hatását, az - saját tudásának hála
- természetes kapcsolatot alakít ki gyógyfüveinkkel.
Mindezen gondolatok jegyében úgy döntöttem, hogy megvalósítom álmomat: egy
olyan dolgot alkossak, ami marandandó,
kézzel fogható, és a vásárlók bizalmát elnyerhetem. A névadáskor olyan fantáziaszót próbáltam választani, ami könnyen
berobban a köztudatba. Így született meg
a Herbárbioshop név, majd a névhez igazítottam a termékek palettáját. Folyamatosan
kerestem azon hazai gyártó cégeket, amik
megfelelnek cégünk profiljának: természetes alapanyagokból, természetes forrásokból
eredő, bio-, vegán-, és herbár termékek, amik
hozzájárulnak egészséges életmódunk javításához.

Ma már büszkén elmondhatom, hogy weboldalunk vásárlóbarát, könnyen kezelhető.
Fennállásunk óta a weboldal látogatottsága
mára meghaladta az 52 ezret, és több mint
20 hazai gyártó céggel állunk partneri szerződésben, akik folyamatosan megújulva, új
termékekkel rukkolnak elő, ezzel is színesítve
a palettát. Ha nagyobb a választék, akkor a
vásárlók igényeit jobban kitudjuk elégíteni,
másrészt pedig a vásárlói kedv megnő.
A termékpalettánk elsősorban gyógynövényi alapanyagokból készült termékekből
áll, ilyen pld: - gyógyteák, natúrkozmetikumok, étrendkiegészítők, vegán-, tejmentes-,
gluténmentes-, bio-, reformélelmiszerek,
100% bio gyümölcslevek, gyógyhatású s terápiás termékek. Nagy hangsúlyt fektetünk,
arra hogy webáruházunkban forgalmazott
termékek kiváló minőségű védjeggyel rendelkezzenek, másrészt pedig, hogy az adott
termék könnyen kezelhető, leírása érthető
legyen a vásárló számára.
De nem állunk meg itt! Szeretnénk bővíteni
a jelenlegi termékpalettánkat és szeretnénk
egy kis üzletet is nyitni, ahol a vásárlói igényeknek kényelmesen tudunk eleget tenni,
kézzel fogható áruinkból tudnak válogatni.
Cégünk életében fontos tényező a jótékonykodás. Az egyik partnercégünkkel a Lépés Rádióval közösen, a rádió fennállásának
11. évfordulója alkalmából nyereményjátékot hirdettünk a kedves rádióhallgatók felé,
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és a Herbárbioshop mint jótékonysági támogató vett részt közösen a partner cégekkel Hancossy Digital, a Zafír Közösségi Szociális
Szövetkezet valamint a Zöld Újság . A helyesen tippelők között értékes nyeremények
lettek kisorsolva. Itt szeretném megköszönni
mindezen cégek vezetőinek, hogy szívből
jövő emberies gesztusukkal hozzájárultak e
jótékonysági kezdeményezéshez.
Kedves olvasó!
Miközben e sorokat végigolvasta, biztos
elgondolkodott rajta, hogy mennyire él
egészségesen. Ne csak máról-holnapra éljünk, hanem gondoljunk arra, hogyha egészségesebben táplálkoznunk, szervezetünk
kiegyensúlyozottabbá válik, s ezáltal megváltozik a gondolkodásmódunk, és igenis
szükségünk van mindarra, amit a természet
ajándékoz nekünk. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak jó
egészséget!
Nagy István
Cégvezető

www.herbarbioshop.hu
Ügyfélszolgálatunk telefonszáma:
+36 20/315 3516

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 160. rész

I

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

Isiász (ülőidegzsába)
Váradi Tibor

Az isiász, más néven ülőidegzsába vagy
ülőideg-gyulladás nem önálló betegség,
hanem különböző egészségügyi problémák összefoglaló neve. Egyfajta működési
zavar, amely sokféle tünetben nyilvánulhat
meg. Túlnyomórészt negyvenéves kor felett fordul elő, húszéves kor alatt csak ritkán, vagy balesetből kifolyólag.
Az ülőideg a gerinc ágyéki szakaszán a
gerincvelőből kilépő idegekből áll, így a
panasz főleg a gerinc érintettségével magyarázható. A gerinc menti szakaszon, a
csigolyák és porckorongok között az ülőideg könnyen nyomás alá kerülhet, különösen a csigolyák kopásos elváltozása,
gerinccsatorna-szűkület, csigolyaelcsúszás
vagy gerincsérv következtében. Nyomás
hatására az ideg sérülhet, becsípődhet,
begyulladhat és ez éles, kisugárzó fájdalommal jár. Az esetek kisebb százalékában
a háttérben szervi betegség vagy pszichés
ok áll, ilyenkor szakember feladata a moz-

gásszervi érintettség kizárása és a probléma okának tisztázása.
Tünetek: Az isiász fő tünete az éles fájdalom, amely ülés közben, felálláskor és
hirtelen, reflexszerű mozgás esetén (pl.
tüsszentéskor, köhögéskor) fokozódik. A
fájdalom a gerinc ágyéki szakaszán, deréktájon jelentkezik, és kisugározhat a comb
és a lábfej irányába. Előfordulhat zsibbadásérzés, érzéskiesés vagy tűszúrásérzés. A
kiváltó októl függően megjelenhet inkontinencia, székletürítési zavar, súlyos esetben végtagbénulás is.
Diagnózis: Az egyszerű isiász jóindulatú
betegség; felhívhatja a figyelmet a háttérben meghúzódó, derékfájdalommal nem
járó problémákra is. A szakember által
végzett részletes kikérdezés, alapos fizikai vizsgálat és a képalkotó eljárásokkal
nyert információk is jelentősen hozzájárulnak a pontos diagnózis felállításához, ami
elengedhetetlen a hatékony terápia kiválasztásához és ezáltal a gyors felépüléshez.

Terápiás lehetőségek

A legtöbb esetben a komplex kezelés a
célravezető. Fontos az ágynyugalom kemény matracon, a gyógytorna, melynek
célja a fájdalom enyhítése, az izmok megerősítése és a mozgástartományok helyreállítása. Sokat segít a masszázs és olyan
mozgásformák alkalmazása, amelyek erősítik az izmokat, javítják a test tónusát, rugalmasságát és a terület regenerálódását.

Gyakorlatok

Mechanikai érintettségnél a nyújtások,
kimozgatások és a szakszerű torna az elsődleges és leginkább célravezető tennivaló. Gyulladás esetén annak csökkentése
ajánlott, és csupán finom nyújtások és a
periférián végzett masszázsok jöhetnek
szóba. A gyulladás lehúzódását követően lehet tornát és intenzívebb manuális
technikákat is alkalmazni. A gyakorlatok
és a nyújtások összeállítása szakember
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feladata, nincsenek minden helyzetre érvényes „jolly joker”-gyakorlatok.
Általánosságban jótékony hatású lehet a háton fekve végzett nyújtózás: a
karokat tenyérrel felfelé, míg a sarkakat
lefelé tolva, minden kilégzésnél ellazítva
az izmokat. Fél perc nyújtást pihenés követ, így ismételve párszor a gyakorlatot,
naponta két-három alkalommal. Jót tesz
a függeszkedés és a lógás is, ami után
óvatosan, fokozatosan történjen a talajra
érkezés.
Két másik gyakorlat is ajánlott: háton
fekve az egyik térdünket felhúzzuk a mellkasunkhoz és mély légzéssel egybekötve
20-30 másodpercig ott tartjuk. A másik
láb közben nyújtva marad a földön, majd
csere következik. Egy perc pihenés után
megismételhető a mozdulatsor. A másik
gyakorlat során háton fekvésben az egyik
térdet derékszögbe hajlítjuk, felhúzzuk és
leengedjük az ellentétes oldalon. Ebben
a helyzetben – légzéssel lazítva – benne
maradunk, majd csere és pihenés.
A gyógyulás többnyire 4–6 hétig tart;
súlyosabb esetben ez akár több hónap is
lehet. Egyes tanulmányok szerint a munkából fakadó hajlamosító tényezők, a
pszichés zavarok (pl. depresszió) és a nem
megfelelő társadalmi-szociális-gazdasági
viszonyok nagyobb eséllyel vezetnek krónikus, visszatérő isiászhoz.
Porckorongsérvnél elsődleges a sérv
kezelése; ha már annyira előrehaladott,
hogy konzervatív módon nehéz kezelni,
műtét is szóba jöhet. A megelőzés és a
konzervatív kezelés a cél, ehhez elengedhetetlen a szakember és a beteg szoros
együttműködése.

Fitoterápia

A fitoterápia ajánlott enyhe és közepes fokú fájdalom esetén, a nem szteroid gyulladáscsökkentővel történt kezelés
folytatásaként és a krónikus gyulladás

Öngyógyítás abc-je
kezelésre. A gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatást kifejtő gyógynövények közül teaként a fehér fűzfakéreg
fogyasztása ajánlott naponta háromszor.
Egy evőkanálnyi fűzfakéregteát néhány
percig főzünk, állni hagyjuk, majd elfogyasztjuk.
A gyömbér hatékonyságát tudományos kutatások is bizonyítják. Javítja a
vérkeringést, segít a gyulladások kezelésében. Fő felhasználási formája a gyömbértea, melynek elkészítéséhez lereszelünk egy ujjbegynyi gyömbért, leöntjük
egy csésze forró vízzel és 10-15 percig
állni hagyjuk. Ha nem okoz gyomorpanaszokat, napi több csészével ajánlott
fogyasztani.
A kurkuma legfontosabb hatóanyaga,
a kurkumin révén szintén hatékony a gerinc- és az ízületi fájdalmak kezelésében,
a gyulladáscsökkentésben. Curcuminkivonat formájában vagy illóolajként kapható. Utóbbit használhatjuk belsőleg (egy
csepp olajat 120 ml folyadékban oldva)
vagy külsőleg, az adott területre kenve (a
bőrirritáció elkerülése érdekében hordozóolaj, pl. mandulaolaj használandó).

Homeopátia

A tünetek enyhítésére, az izomfeszülés
oldására a homeopátiás szerek közül leginkább a Rhus toxicodendron, az Arnica
és a Nux vomica ajánlott: D30-as vagy
C15-ös erősséget választva elszopogatunk napi 5 golyót az egyikből reggel, a
másikból délben, a harmadikból este. Ha
zsibbadás társul a fájdalom és a mozgáskorlátozottság mellé, kiegészíthetjük napi
3×5 golyó C9-es erősségű Hypericum
használatával.

Schüssler-sók

Heveny fájdalmak esetén a Ferrum
phosphoricum D6 bevétele javasolt akár
negyedóránként, tartós, erős fájdalom
esetén pedig 4×5 tabletta Magnesium
phosphoricum D6 forró vízben oldva.
A Silicea, a Calcium fluoratum, a
Calcium phosphoricum, a Calcium
carbonicum és a Magnesium phosphoricum sók hatásterülete a csontok, a szalagok, az inak és a kötőszövet rendszere.
Szedésük a felépítő és a regenerációs szakaszban, hosszabb ideig ajánlott. Az említett sókból naponta 2×1 tabletta javasolt
(akár egyszerre is), 2-3 hónapon keresztül.

Bach-virágterápia

A tünetek mellett megjelenhetnek pánikszerű, akár a rettegésig fokozódó félelmek, reménytelenség, a kiszolgáltatottságból fakadóan szégyenérzet, bűntudat
stb. is. A félelmek kezelésére javasolt a
napvirág és a bohócvirág, reménytelenség esetén a sülzanót, a szégyenérzet
kapcsán pedig az erdei fenyő esszenciája. Ezen esszenciák szedése akár egy keveréken belül is történhet, napi 2-3 alkalommal 3–5 csepp formájában.

Lelki háttér:

Isiász esetén meg kell vizsgálni, milyen valódi vagy képzelt túlterheltség
van jelen az életünkben; mi az, ami az
„idegeinkre megy”; de érdemes foglalkozni a kisebbrendűségi érzés, a félelem,
a túlzott felelősségvállalás, illetve a belső
szorongás témájával is. Gyakran megbújik
a háttérben az anyagiak miatt érzett aggodalom is. Az isiász által kikényszerített
nyugalmi időszak értelmes kihasználása a
valódi probléma és a testi fájdalom megszűnését eredményezheti.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

NAPFÉNYES ÉLET A LAPÍTVÁNY
 Budapest, Belgrád rakpart . • Tel.:   - vagy   -

napfenyes . hu • webaruhaz.napfenyes.hu

ÚJ! Allergiás betegségek

megelőzése és szelíd gyógymódjai
Napfényes egészségkalauz 2.
ÍZELÍTŐ A TÉMÁKBÓL:
• Az allergia és az immunrendszer
• Az allergia és az emésztés
• Az allergiás betegségek
lelki hátteréről
• Holisztikus terápiás megközelítések
160 oldal •16,8 X 23,5 cm

AKCIÓ VÁRADI TIBOR ONLINE ELŐADÁSAIRA!

3 különböző normál hosszúságú előadás vásárlása esetén
a 4. előadás ajándék! 2 egész napos előadás vásárlása esetén
a 3. normál hosszúságú előadás ajándék!
webaruhaz.napfenyes.hu

MEGJELENIK DECEMBERBEN!

Pajzsmirigy-betegségek

2012–2013

megelőzése és szelíd gyógymódjai

DECEMBER–JANUÁR
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Mérleg – csípőtájék – „Én megmérek és kiegyenlítek.”

Szilveszter

hétfő

V
b

ÍZELÍTŐ A TÉMÁKBÓL:
• A pajzsmirigy betegségei
• Vizuáldiagnosztika
• A pajzsmirigy-betegségek lelki háttere
• Holisztikus terápiás megközelítések

F

1

ÚJÉV

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA, BÉKE VILÁGNAPJA

Szűz – alsó hasi tájék – „Én dolgozom és szolgálok.”

Fruzsina

kedd

V
b 18:34 c

F

2

JÉZUS NEVE

Oroszlán – szív és gerinc – „Én uralkodom.”

Ábel

szerda

V
c

FJ

3

Rák – mellkas – „Én érzek.”

Genovéva, Benjámin

csütörtök

92 oldal • 16,8 X 23,5 cm

V
c

FJ

webaruhaz.napfenyes.hu
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2021-ES NAPTÁR
2021
az évkör ünnepeihez

a KAPCSOLAT

témájában –
versekkel, imákkal,
képekkel, holdnaptárral
és még sok más hasznos
információval
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Wellness az otthonunkban
Elérkeztek idén is a hidegebb, zordabb napok. Ilyenkor jól esik otthonunk ölelő melegében kényeztetni magunk. Annál is inkább, hiszen fura időket élünk, nincs
most helye az utazásoknak, a téli vakációkat leginkább
szűk környezetünkben kell megvalósítanunk. Ehhez
ad illatos tippeket, lélekemelő, és erősítő praktikákat a
Napvirág Manufaktúra.

Gyógynövényes fürdő testnek, léleknek, szellemnek

Az illatos fürdők története visszanyúlik az ókori időkbe. A régiek is
tudták, hogy a meleg, tisztító fürdőket, ha aromás-, gyógynövényekkel kombináljuk, nagyon jó hatást érhetünk el, javul a keringés, erősödik az immunrendszer, emelkedik a lélek. Ha a fürdőhöz sót adunk,
lehetőséget biztosítunk, hogy a vízben feloldott ásványi anyagok
felszívódhassanak a bőrünkön keresztül. A Napvirág Manufaktúra
kétféle fürdősót ajánl, mindkettőt magas minőségű sókkal: az orvosi
levendulásat holt-tengeri sóval, a rózsásat pedig parajdi sóval.
Az orvosi levendula szárított virágaival és prémium minőségű levendula illóolajjal illatosított fürdősóban élmény egy nehezebb nap
után a lazítás. A levendula kisimítja az idegrendszer ráncait, nyugtató
észtereinek köszönhetően bizonyítottan oldja a stresszt, csökkenti a
szorongást. Ezen tulajdonságai kifejezetten fontossá válnak ezekben
a zavaros időkben. A rózsás fürdősó rózsa-geránium illóolajával illatosított, mely esszencia a nők legjobb barátja. Mérsékli a feszültséget,
harmonizál, egyensúlyt teremt, derűt és békét hoz, miközben gyengéden ápolja a bőrt. A szárított rózsaszirmok lebegését figyelve a víz
színén könnyű kikapcsolni a napi káoszból.

Fürdőgolyók az egész családnak

Kevesen vannak, akik ellen tudnak állni a fürdőgolyók kényeztetésének. A lágy pezsgés közepette szabadulnak ki lassan az illatok, és
a finom olajok, melyek simogatóan ápolják a bőrt, nyugtatják a szellemet. A gyermekek különösen szeretik a fürdőgolyókat, vidámmá,
könnyeddé és élvezetéssé teszik az esti tisztálkodást. A Napvirág Manufaktúra prémium minőségű fürdőgolyóival nem csupán mosolyt
fakaszthatunk, de az egész család, még a legkisebbek bőrét is hidratáljuk. Számukra a legideálisabb választás az organikus kecsketejes

fürdőgolyó ilang-ilang és édesnarancs illóolajjal. A felnőttek számára pedig bio levendulával vagy az édes naranccsal illatosított
fürdő hozhatja el a megnyugvást. Mindhárom fürdőgolyó alapja az
organikus shea vaj, mely az egyik legtökéletesebb bőrápoló szer, mely
majdnem minden bőrtípus számára ideális választás.

Illatos fürdőzés okosan

Akár fürdőgolyót akár fürdősót adunk a fürdővízhez, érdemes pár
egyszerű szabályt betartanunk, hogy érvényesüljön terápiás hatásuk.
A víz hőmérséklete ne haladja meg a 37 fokot, és legalább húsz percig tartózkodjunk a fürdőben. Ne használjunk a fürdés alatt és után
szappant, vagy tusfürdőt, csak merüljünk el a kádban, és engedjük
el a problémákat, a napi gondokat. A fürdőből kilépve érdemes lezuhanyozni egy kicsit hűvösebb vízzel. A törölközővel csak tapogatva
szárítsuk fel a vízcseppeket a bőrről, hogy az értékes hatóanyagok fel
tudjanak szívódni és hidratálhassák száraz bőrt. A kádat a fürdés után
érdemes kimosni, ügyelve arra, hogy az olajok, vajak miatt csúszóssá
válhat a kád felülete.

Csakis környezettudatosan

A Napvirág Manufaktúra alapvetően lebomló, környezetbarát
csomagolásban ajánlja termékeit. Fürdősóit visszaváltható, üveg tégelyekben kínálja, így csökkentve a hulladékot, mely még nagyobb
mértéket ölthet karácsony idején. Bőrünk védelmében, egészségünk
megőrzéseképpen használjunk Napvirág natúrkozmetikumokat, melyek 100%-ban természetes, valódi összetevőkkel szeretettel, szívvel
lélekkel készülnek.
A Napvirággal magadért, és a bolygóért egyaránt
teszel. Ajándékozz környezettudatos Napvirág
ajándékcsomagot karácsonyra!
Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu
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Wellness ajándék ötletek
Ahogy az összes karácsonyünnepi szokásról, az ajándékozásról is
többféle történet létezik. Visszavezethető akár a Napkeleti bölcsekig,
akik ajándékokat vittek Jézus születésére. Egy másik legenda szerint az
ajándékozási szokást Luther Mártonnak köszönhetjük, aki emlékezetesebbé szerette volna tenni a gyermekek számára a jászolban fekvő
Kisjézus ünnepét. Eleinte csak olyan
apró ajándékokat kaptak, mint
alma, dió, pénzérme. Egy harmadik
történet az ókori Rómába vezet a Jézus előtti időkre. Az őszi vetés befejezését hivatott megünnepelni, december 17-én kezdődött és akár több
mint egy hétig is tartott.
Ma már kicsit könnyebben jutunk játékokhoz, mint az előző századokban. Sokunkban
él az igény, hogy szeretteinknek örömet szerezzünk karácsonykor valamilyen formában.
Érdemes megfontolni mind gyermekeink,
mind felnőtt szeretteink esetén, hogy a saját
kezünkkel készített ajándékkal semmi se veszi fel értékben a versenyt.
Mégis mindig fejtörést okoz, hogy mit
adjunk karácsonyra szeretteinknek, főleg,
ha már mindene megvan. Mennyivel kön�nyebb az, amikor tudjuk, mi a konkrét kérés.
Ráadásul ez az év több szempontból is korlátozott volt, nem tudtunk utazni, wellness
programokon részt venni, így véleményem
szerint egy otthoni wellness ajándékkal biztos nem lövünk mellé.
Egy jól kiválasztott fürdősó, fürdőbomba,
fürdőolaj, testolaj, testradír igazi wellness élményt nyújt az ajándékozott számára.
Ha még van rá időd, hogy rendelj a web
shopunkból, szívesen teljesítjük azt számodra, a kellő időben. De ne felejtsd, ajándékozni nem csak karácsonykor szokás, hiszen
örömet szerezni valakinek bármikor lehet.
Azon kívül, hogy nálam is megvásárolhatod a wellness termékeket, segítek, hogy Te
otthon magad is elkészíthess pár apróságot,
ami örömet fog okozni. Adok néhány na-

gyon egyszerű ötletet, receptet, nem kell
semmi bonyolult alapanyag, mindent fel
tudsz lelni a konyhában.
1. Fürdősó • Hozzávalók: 200 g só vagy
epsom só, 2 g szárított növény, virág (pl. levendula, körömvirág), 1 g illóolaj (javaslom:
levendula, geránium, ylang-ylang, narancs,
fenyő). Elkészítése: egyszerűen keverd össze
a sót a szárított növényekkel, és az illóolajjal
2. Illatos fürdő olaj vagy testolaj • Hozzávalók: 50 g kókusz olaj, 50 g olíva olaj, 1 g
illóolaj, kevés szárított növény, mint rózsaszirom, levendula, körömvirág. Elkészítése:
melegítsd fel folyékonyra a kókusz olajat,
keverd össze az olívával és tedd hozzá az illóolajat, töltsd csinos üvegbe, és tegyél bele
egy-egy szál szárított virág szirmot.
3. Fürdőbomba (gyerekeknek kiváló
ajándék) • Hozzávalók: 100 g szódabikarbóna, 50 g citromsav, 2 g só, 5 g olaj (kókusz,
olíva, napraforgó), 1 g illóolaj (ajánlott: levendula, narancs, geránium). Elkészítés: keverd össze a szódabikarbónát, a citromsavat
és a sót, az olajokkal és az illattal, és egy-két
csepp vízzel, hogy állaga olyan legyen, mint
a vizes homok, majd jó alaposan tömd bele
valami formába. Hagyd picit állni, nyomd
ki a formából, hagyd száradni pár napig, és
csomagold be celofánba. Tehetsz bele virágszirmokat is. Színezheted is, egy csepp
ételfestékkel.
4. Epsom sós testradír • Hozzávalók: 100 g
epsom só, 20 g kókusz olaj, 2 g illóolaj (aján-
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lott: levendula, geránium, citromfű). Elkészítése: melegítsd fel a kókusz olajat, és keverd
össze a hozzávalókat, tedd csinos tégelybe
és írd rá: élmény a zuhanyban.
Természetesen ezek nem a mi profes�szionális termékeink receptjei, hanem azok
otthon is elkészíthető, leegyszerűsített változatai.
Fürdősóink parajdi sóval készülnek, normál és habzó változatban. Fürdőbombáink
pezsegnek, habzanak, illatosak. Testolajaink
a legjobb minőségű olajokat tartalmazzák.
Egy illatos élményfürdő, egy kis lazítás bizony mindenkire ráfér, és ne feledjük, nem
csak az ünnepek alatt.
Kívánok Nektek szeretetteljes békés karácsonyt! Hozzon az Új év sok örömet, boldogságot és főleg egészséget.
Hornicsek Károlyné Mária

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

Környezetvédelem

8+1 bolygómentő gyorstipp a mindennapokra
Környezettudatosan élni ma már
nem trendiség, hanem kötelesség.
A gazdaságos és fenntartható tényezők mellett azonban olykor nem
egyértelmű, melyik választás a zöldebb megoldás. Georgina WilsonPowell brit újságíró 12 éve kutatja a
környezetkímélő élet gyakorlatias
részleteit, hogy az otthonokban,
munkahelyeken, illetve a hétköznapokban felmerülő kérdésekre
okos, megalapozott és kiegyensúlyozott választ adjon. Hazánkban
is megjelent könyve, amelyet tudatos embereknek szán az élhető, de
fenntarthatóbb mindennapokhoz,
143 dilemmára ad megfejtést. Íme
8 ökotipp a Tényleg zöld? -ből szemezgetve, plusz 1 karácsonyi tanáccsal megspékelve.

1. Szappanozz! A folyékony szappanok, tusfürdők, samponok előállításához
5x annyi energia és 20x annyi csomagolás
kell, mint a szilárdhoz. Ráadásul egy szappan 7x annyi ideig kitart, mint ugyanakkora tömegű folyékony társa.

2. Ha gyorsan megvagy, zuhanyozz, ha
nem, irány a kád! Átlagos tusolási időnk 9
perc. Ha 7 percnél többet töltesz a rózsa
alatt, akkor inkább engedj magadnak egy
kád vizet, úgy leszel környezetkímélőbb.
3. Inkább mosogatógép, mint kézi mosogatás. Gondoltad volna, hogy egy jól
megnyitott csapból percenként 9 liter víz
folyik ki, az újabb gépeknek viszont elég
mindössze 25 l? Energiatakarékos programmal, előöblítést elfeledve ráadásul
20% áram is megspórolható.

4. Felejtsd el a folpackot, úgyis összeragad... A frissentartó fóliát szinte esélytelen újrahasznosítani, nyúlós tulajdonsága
miatt eltömi a feldolgozógépeket. Pedig
csak Nagy-Britannia éves folpack eladásával 30-szor lehet körbetekerni az Egyenlítőt! Ennél a választásnál még az alufólia is
jobb, de a viaszos kendő a legtutibb!
5. A műanyagot csak tisztán dobd be
a szelektívbe! Ez ugyan vízpazarlásnak
tűnhet, de egy-egy durvább ételmaradék
akár a teljes szelektíven gyűjtött szeméthalmaz kárára is mehet, és a szemétégetőben vagy egy hulladéklerakóban végzi.
6. Komposztálj! Már szuper, lakásban
használható, dizájnos verziók is vannak.
7. Engedd el a papírtörlőt! Egy tekercs
előállításához 30 liter víz szükséges, míg egy
konyharuha kimosásához mindössze 1,7 l.
8. Kerüld a tisztítószereket! Az ecet,
a citromsav vagy a szódabikarbóna mindent megold.
+1 karácsonyi tipp: ajándékozz inkább élményt, mint tárgyat! (egy felmérés szerint 2018-ban Ausztráliában 10
millió ajándéktárgynak nem örültek...) Ha
pedig csomagolsz, csomagolj újságba, az
menő és környezetbarát!
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Komposztáljunk!
Amióta az ember elkezdte
használni a tüzet, lételemévé
vált az égetés. A tűz meleget,
fényt biztosított, védett a
vadállatoktól, a sütés és
főzés által ehető élelmiszerek
mennyisége is nőtt, vagyis az
életben maradás esélyei nőttek.

Égetés helyett…
A zöld- és szerveshulladék égetés azonban nem tartozik a tűz hasznos alkalmazási módjai közé. Sem a meleg, sem
az élelem, sem a világítás előállításában
nem mérhető a szerepe, ugyanakkor mint
energia, a hatékonysága igencsak megkérdőjelezhető.

Az égésről

Az égés a levegő oxigénjével történő
egyesülés. Az égéshez három alapfeltétel
együttes megléte szükséges:
–az éghető anyag,
– az égést biztosító közeg (ami főként
az oxidációt lehetővé tevő oxigén),
– az anyag gyulladási hőmérsékletét elérő hőmérséklet.
Az égés nem jöhet létre, ha nem egy
időben és térben van jelen a három alapfeltétel. De létrejöhet akkor is, ha nincs
gyújtóforrás ill. láng az éghető anyag közelében (pl. öngyulladás).
Az égés eredményét tekintve kétféle
égés van:
- tökéletes égés: a jelenlévő összes
komponens oxidációjához elegendő oxigén áll rendelkezésre.
- tökéletlen égés: a rendelkezésre álló
oxigén mennyisége nem elegendő a tökéletes égéshez, így gyakran további éghető égéstermékek keletkeznek.
Az égéshő az anyagok égésekor felszabaduló energia jellemzője. Egységnyi
mennyiségű éghető anyag tökéletes égésekor felszabaduló energia.
A füst diszperz rendszer, azaz egymástól független részecskékből áll.
Tiszta égéskor (pl. száraz szén vagy

fa) a szénből szén-dioxid, a hidrogénből
vízgőz, az égéslevegő többi részéből nitrogén és nemesgázok szabadulnak fel.
Ez esetben a füst szilárd részeket alig tartalmaz, és tulajdonképpen láthatatlan a
füstgáz, amíg a vízgőz ki nem csapódik pl.
télen.
Tökéletlen égéskor (fa‑, szén‑, olajtüzelés, benzinégés stb. esetén) a felszabaduló gázokkal együtt számottevő szilárd
anyag is kerül a levegőbe, s részben e
diszperz részecskék révén a füst láthatóvá válik. Színe az égés során egymással
kölcsönhatásba lépő elemek fizikokémiai
tulajdonságaitól függ: a száraz fa vagy a
faszén füstje fehér, a nedves fáé vagy a kőszéné világos- vagy sötétszürke (az ilyen
füst később lerakódó szilárd részecskéi
képezik a kormot), az érctartalmú kohófüst átlátszatlan fekete színű stb.

Miért káros
a szerveshulladék égetés?

- Azt a látszatot kelti, hogy a hulladék
eltüntethető. A zöld- és szerveshulladék
nem tűnik el, hanem részben koncentrált,
káros anyaggá alakul. Az égéstermékek
jelentős része a levegőbe kerül.
- A keletkezett káros anyagok elsődlegesen a keletkezés helyén súlyosan károsítanak, de a légtérbe kerülve nagyon
messzire eljutnak.
- A legjobban mérhető károsítás az
egészségkárosítás: nő a rákos megbetegedések száma (bőr és tüdőrák), a légzőszervi megbetegedések, valamint a kromoszóma mutációk száma is.
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- A nagy távolságba eljutó füstgázok az
esővel a növényeken telepednek meg, és
onnan az élelembe kerülnek.
- A gázoknak, többek között a széndioxidnak rengeteg másodlagos hatása
van. Befolyásolják felszínre jutó napsugárzás mennyiségét, a levegő hőmérsékletét
(üvegházhatás).
- A zöld- és szerveshulladék égetés
során nem lehet tudni, hogy az éghető
anyagok vegyi reakciója milyen, eddig
nem ismert méreganyagokat juttat a levegőbe, vagy mi keletkeztet salakként. A
keletkező anyagok kiszűrésére nincs mód,
sem elfogadott mintavételi lehetőség.
- A keletkező salak jelentős része nem
végleges égéstermék, hanem veszélyes
hulladék, amelynek lerakási költsége szintén jóval magasabb, mint egy egyszerű
hulladéké.
A januári számban folytatjuk!
Az égetés problémájára a megoldás a
Compastor® technológia,
mert a Compastor® komposztoltó
a komposztálás kovásza!
Ez úton kívánok minden Kedves Olvasómnak áldott, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag füstmentes
Újévet!
Pásztor József
Compastor E.V.

www.compastor.com
info@compastor.hu

Tudatos gazdi

Mit ehet a kutya az ünnepek alatt?
10 tiltott és 10 veszélytelen étel a karácsonyi asztalról
Év végével minden család nagy sürgés forgásba kezd. Van, aki szolidan és vannak, akik beleadnak
apait-anyait, hogy felejthetetlen
Karácsonyt varázsoljanak a család
apraja-nagyja részére. Kedvenceink ezt az időszakot ugyanúgy élik
meg, mint bármilyen átlagos hónapot, kivéve, hogy ilyenkor minden
családtag rohan és izgatott körülötte. Egyre természetesebb dolog,
hogy kedvencünknek is jut ajándék
a fa alá, vagy meglepetés falatokat
veszünk vagy készítünk. De az ünnepi menüsort ne kóstoltassuk végig velük!

Miért nem ehetnek mindent,
amit mi?

A fűszerek, színezékek, adalékok, édesítőszerek, cukrok, és zsírok ártanak kis állataink
emésztésének, vagy akár végzetes is lehet
számukra. Sok esetben komoly gyomorrontást, hányást-hasmenést, nyáladzást, bőrirritációt okozunk a nagymama kedvenc spéci
töltött káposztájával vagy süteményeivel!
Sok-sok kutyás cikk dolgozta már fel ezt a témakört, Én igyekszem az erre az időszakra és
ünnepkörre leszűkíteni a házi kedvenceknek
ártó, és hasznos csemegék rangsorolását!

Kezdjük a TILOS élelmiszerekkel:

1. Csoki - A csokiban megtalálható
teobromin nekünk nem káros, a kutyáknak
viszont toxin.
2. Sós ételek – A só nátriummérgezésnek
nevezett állapothoz vezet.
3. Vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, erős paprikák – Kis mennyiségben még nem okoz problémát, de rendszeres fogyasztása a vörös vérsejtek pusztulását,
ezáltal vérszegénységet okozhat.
4. Cukros élelmiszerek, sütemények,
nyírfacukor, édesítőszerek– az édesítőszerek fogyasztása már kis mennyiségben is sürgősségi ellátást igényel.

5. Nyers/kelt tészta – A gyomorban a
tészta kelésnek indul, a kutya felpuffad az
élesztőtől.
6. Kávé – A pulzusszámot növeli, ami heves rohamokkal járhat, egy bizonyos men�nyiség elfogyasztása pedig visszafordíthatatlan károkat okoz!
7. Nyers disznóhús – A sertéshúsban
előfordulhat - az emberre amúgy ártalmatlan – a sertés minden testnedvével terjedő
herpeszvírus fajta is, mely az álveszettséget,
vagyis az Aujeszky-féle betegséget okozza.
A betegség tüneteit tekintve igen hasonló a
veszettséghez, ám az agresszív fázis itt elmarad. Ellenszere, gyógymódja nincs és minden
esetben a kutyák életébe kerül, így érdemes
megelőzni a bajt és minden esetben kerülni
a sertéshúst.
8. Alkohol – Legyünk óvatosak, mert a támolygáson kívül hányáshoz, hasmenéshez,
veseproblémákhoz, kómához vezethet.
9. Burgonya – A burgonyagumóban
természetes módon termelődő szolanin
egy emlősök számára erősen mérgező,
szteránvázas glikoalkaloid, mely a hányástól
a remegésen át a komolyabb idegrendszeri
tünetekig bármit okozhat.
10. Makadámia dió – Fogyasztást követően előfordulhatnak a következő tünetek: hányás, hőemelkedés, izomgyengeség, izom-
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görcs, szapora szívverés és levertség.

EHETŐ finomságok

Ezek az ételek nem ártanak és lehet kicsit
bűnözni az Ünnepek alatt. Ezek elsősorban
kiegészítőnek használt magvak, idénygyümölcsök, és -zöldségek szintén megtalálhatóak a Karácsonyi ételeink készítése során, de
ha ezekből esetleg 1-2 szelet vagy darabka
„leesik” vagy esetleg eltűnik a spájzból, nem
kell kétségbe esni. MEGFELELŐ mennyiségű fogyasztás esetén kellemes nasi, sőt van,
amelyik jótékony hatású!
1. Mandula: Vigyázzunk viszont, ha nagyon kistestű kutyánk van, mert emésztési
problémákhoz vezethet, ha nem rágja meg
rendesen.
2. Alma – Ásznak számít a gyümölcsök
között, hiszen magas a rosttartalma, rengeteg benne a tápláló vitamin. Nem véletlenül
szerepel az almás-csalános és a téli szezonális
sütőtök-fahéjas alma My Bulldog Snack kutyakekszekben is ez az összetevő. Ha nyersen
adunk kutyánknak almát, ügyeljünk, hogy a
magokat távolítsuk el előtte.
3. Banán – káliumban és magnéziumban
gazdag, ami jótékony hatással van a szívre.
Kiváló karotinoid-forrás, ami egy antioxidáns,
amely védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. A Tripofán nevű összetevőjének köszön-

Tudatos gazdi
hetően nyugtató hatása is van, nem véletlenül fő alapanyaga egyik
banános-kurkumás My Bulldog Snack kutyakeksznek, melyet minden
kutya nyálcsorgatva vár.
4. Datolya – Néhány szem nem okozhat gondot, de a túlzott fogyasztása hasmenéshez vezethet.
5. Narancs – Néhány cikknél ne adjunk többet, ugyanis túlzott gyomorsav termelődést okozhat.
6. Körte – tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és rostokkal,
tehát jótékony hatású lehet kutyánk számára, viszont ennél is, mint
mindegyik gyümölcsnél, vigyázzunk, hogy ne adjunk túl sokat belőle.
A magját el kell távolítani, mielőtt odaadjuk.
7. Kivi – A kivi kiváló forrása a C-, E- és K-vitaminoknak és az élelmi
rostnak, melyek miatt egy meglehetősen egészséges csemege a kutyák számára.
8. Sütőtök – A tök alapvetően egy csodaélelmiszer rengeteg bétakarotinnal, amely a szem egészségéhez nélkülözhetetlen. A tök gazdag rostban, cinkben, káliumban és vasban is.
9. Édesburgonya – C-, B5-, és B6-vitamin tartalma igen nagy. Magas a rost-, a kálium-, és a magnézium tartalma. Kíméletes az emésztőrendszerhez, így az érzékeny gyomrú kutyák is fogyaszthatják.
10. Sárgarépa – Magas antioxidáns tartalmú, A-,C- és K-vitaminban is gazdag, hozzájárul a kutya egészséges látásához, -szívéhez és a
-vércukor szintjéhez is. Egészben adva pedig a rágcsálással a fogukat
is tisztítják.
Minden családban más hagyományok alapján folyik az Ünnepi készülődés. Bármilyen receptet használunk, ügyeljünk, hogy kutyánktól mindig biztonságos távolságban legyenek a számára mérgező
ételek. Így mindenki számára kellemesen és nyugodtan telhetnek
az ünnepek!
Kívánok az egész családjuknak Áldott Ünnepeket!
Magyari Detti kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com

Egy élőlény, ami egyáltalán nem öregszik, sőt, akár örökké élhet!
Vannak élőlények, amelyek akár száz évig is élnek, de valószínűleg nincs
még egy olyan, amely lényegében halhatatlan. Az apró édesvízi hidra (Hydra
magnipapillata) ilyen. Ez a polipszerű élőlény olyan titkot hordoz, aminek
megfejtésére minden halandó kíváncsi.
A Hydra magnipapillata névre hallgató
állatról 1998-ban egy biológus kimutatta,
hogy folyamatosan megújítja sejtjeit. Így,
mondhatni a regeneráció bajnoka,ez a csalánozók közé tartozó, polipszerű élőlény. Testének bármely darabkájából képes regenerálni
az egész testét. Még akkor is életben marad,
ha az összes idegsejtje eltűnik.
Svájci kutatók kutatták e kivételes képesség hátterét. Megállapították, hogy az
állat bizonyos sejtjei úgy módosítják genetikai programjukat, hogy átveszik a hiányzó
idegsejtek funkcióját. A felfedezésnek nagy
jelentősége lehet a neurodegeneratív betegségek, például az Alzheimer-kór gyógyításában. Brigitte Galliot és csoportja a hidra
őssejtműködését és sejtjeinek működését
vizsgálta.

– Az állat idegrendszere szabályozza az ös�szehúzódásokat, a táplálkozási viselkedést,
a mozgást vagy úszást” – mondta Galliot.
– Amennyiben az ennek megújításáért felelős őssejtek kimerülnek, a Hydra még mindig
képes fejlődni, még akkor is, ha az összes idegsejtje eltűnik. Azt akartuk megérteni, hogy lehetséges ez.
A kutatók észrevették, hogy ha az állat
idegsejtjei eltűnnek, akkor a Hydra hámszövetét alkotó epiteliális sejtekben 25 gén kezd
el a normálisnál erősebben működni. E gének közül egyesek a különféle idegi funkciókban – például az idegsejtképződésben és
idegi átvitelben – játszanak szerepet.
A hidrában felfedezett néhány gén jelentős szerepet kap a sejtek újraprogramozásában, illetve az idegsejtképződésben az em-
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lősöknél is. Ezért felmerül a lehetőség, hogy
a neuronok degenerációja esetén talán az
emlősökben is részben helyre lehet állítani
ezek funkcióját más sejttípusok módosításával.
Messze vagyunk attól, hogy teljesen megértsük az édesvízi hidrák „trükkjét”, ám azt
kijelenthetjük, hogy biológiai értelemben
halhatatlanok. Ám nem minden egyed! A
laboratóriumi körülmények között vizsgált
populáció öt százalékára igaz, hogy még
1000 év múlva is életben lesznek.

Kertészkedjünk!

A fenyő második és harmadik élete

- avagy a karácsony illatáról nem kell lemondani
A karácsonyi ünnepkörhöz szervesen hozzátartozik a fenyő finom
gyantás illata, ami belengi az egész
házat napokon át.
Enélkül nem is igazán ünnep az ünnep.
Persze az elmúlt években egyre inkább
erősödnek a környezetvédelmi érvek is,
hogy inkább műfenyőt díszítsünk az otthonainkban. Én úgy vélem, hogy a direkt
erre a célra nevelt, folyamatosan pótolt
fenyőknek töredéke a környezeti terhelése, mint egy műfenyőnek, aminek a lebomlása ki tudja meddig tart.
És valljuk meg őszintén, azért a 3.-4.
évben már nem annyira szép a sokadszor kihajtogatott műfenyő: elgörbülnek
az ágai, a tűleveleket imitáló műanyag
részek koszolódnak, ragacsossá, összetapadttá válnak, ahogy öregszik az anyag.
És még csak finom erdő illatot sem áraszt.
Ezért én inkább Önt is arra bíztatom,
hogy vegyen cserepes, gyökeres fenyőt az
ünnepekre. Így a fenyő második életében
csodaszép, illatos éke lesz az otthonának,
a harmadik életében pedig díszítheti a
kertjét vagy egy környékbeli iskola, óvoda udvarát.
Gondoljon csak bele milyen jó érzés
lesz minden tavasszal megsimogatni a
pihe-puha ecseteket a hajtásvégeken,
gyönyörködni a fácska formás cseperedésében.

Ha kicsi a kert

Nagyon szép formás karácsony- és fenyőfák lehetnek kis méretben:
- a törpe cukorsüvegfenyő,
- a törpe fészekfenyő, és
- a törpe luc is.
Mind nagyon szép, tömött formájú fenyőféle és nem nőnek túlontúl nagyra
sem.
A gyökeres fenyőket cserépben vagy
földlabdával is meg lehet venni az ünnepek előtt. Ha nincsen cserépben, mindenképp ültesse egy megfelelő méretűbe.
(Ne legyenek összenyomva a gyökerei túlságosan, de nem is kell sokkal nagyobbnak
lennie.)

Karácsony után érdemes mielőbb kirakni a kertbe őket, a cserepet leásva a talajba. Így a föld meg fogja védeni a fagyoktól
a növényt, és tavasszal véglegesen el tudja ültetni tápanyagokkal. (Ha télen ültetné
ki, lehet a talaj nem lesz ideális állapotban.)
Ha Ön is az ezüstfenyőt szereti jobban,
azzal is bátran tegyen így! Igaz, hogy nem
illatos, mint a luc, de csodaszépen mutat
az ünnepek alatt. Kifejezetten szereti a
homokos talajokat, töretlenül fejlődik
benne.
Az örökzöldek, így a fenyők is jól bírják a
formázást, metszést. Ha kicsi a kertjében a
hely, bátran csipegesse meg időről időre a
növényt. Ettől szépen be fog dúsulni.

A cserepes fenyő karácsonya

A cserépben lévő fenyő attól, hogy szobanövénynek tűnik, nagyon is kintre való.
A legjobb, ha csak karácsonyra viszi be
és néhány nap múlva már vissza is viszi a
teraszra, vagy egyből a neki előkészített
gödörbe. (Az új évet már semmiképp se
várja meg benn.)
A díszítésnél érdemes vigyázni rá, hogy
ne törjenek meg az ágak, nehogy visszafagyjon rajta keresztül majd a fácska.
Öntözni módjával kell csak, de érdemes a radiátoroktól, klíma befúvóktól távolabb elhelyezni, hogy ne érje hősokk.
Vásárláskor érdemesebb kicsi vagy közepes termetű példányt nézni. A nagyok-
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kal sokkal nehezebb bánni, könnyebben
sérülnek meg.

A fenyőfa harmadik élete:
az udvaron

A teleltetésről már esett néhány szó,
ezért most nézzük meg, mit tegyen a
fával tavasszal. Az ültetéskor alapos tápanyagozásra van szüksége a növénynek
(az Örökzöld rutint ajánlom ehhez és a
DCM Vivimus ültetéshez való talajjavítót).
Ez segíti a szabadon engedett gyökerek
növekedését. Általános szabály, hogy
a gyökérzet méreténél 1,5-2x nagyobb
gödröt kell előkészíteni, hogy a gyökerek
a laza talajban gyorsan növekedésnek indulhassanak.
Rendszeres tápanyagozással az első évben jól meggyökeresedik a fa, csak eztán
indul növekedésnek. Nem foghat mellé,
ha az Örökzöld rutin lépéseit követi a fenyő rendszeres ápolásában is!
A Rutin csomag tartalma: Prohumin,
Smaragd Extra Mg, Amalgerol.
Illatos karácsonyt, és jól megeredő fenyőt kíván:
Molnár Gábor Éva
kertészmérnök

kertfuvesites.hu
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A Zöld Újság megrendelhető
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4401 Nyíregyháza,
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E-mailben:
megrendel@zoldujsag.hu
illetve telefonon:
06 20 366 6500
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2021. január 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.

A beküldők közül
Kakuk Balázsné (Budapset)
Kántor Gyuláné (Tiszaföldvár)
Somogyi Ferencné (Hatvan)
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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