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A jászkeszeg kapta a legtöbb voksot
„ Az év hala” közönségszavazáson

A cigánycsuk lett a 2021-es év madara

Az Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-ben indította el az „Év madara” akA jászkeszeg (Leuciscus idus) kapta a legtöbb szavaciót, melynek célja természetvédelmi problémákkal
zatot a Magyar Haltani Társaság által hagyományoérintett fajok, madárcsoportok társadalmi szintű besan meghirdetett és szilveszter napján lezárult „ Az
mutatása. A négy évtizede futó programban a lakosév hala” közönségszavazáson.
ság tavaly három fajra szavazhatott: a cigánycsuk
A szervezet honlapján rendezett közönségszavazásra decem- mellett a kis őrgébicsre és a sordélyra.

ber 31-én délig 7683 szavazat érkezett, ennek alapján alakult ki
a végeredmény. A közepes és nagyobb folyóink alföldi szakaszait kedvelő jászkeszeg 49 százalékos eredményével jelentős különbségű győzelmet aratott.

A három jelölt közül az ősi vonásokat viselő és napjainkra
erősen megfogyatkozott angolna (Anguilla anguilla) a voksok
20 százalékával lett a harmadik, míg a képzeletbeli ezüstérmet
31 százalékos támogatottságával a védett és viszonylag ritka,
hazánkban főként hegy- és dombvidéki patakokban élő, mindössze 8-10 centiméteres fürge cselle (Phoxinus phoxinus) érdemelte ki.
A jászkeszeget a világos pikkelyei miatt Herman Ottó által
még ónos jásznak nevezett halfaj ezüstös színű pontyfélénk.
Alsó úszói többnyire rőtes-pirosas színűek, ezért gyakran ös�szetévesztik a bodorkával vagy a vörösszárnyú keszeggel. A
jászkeszeg pikkelyei azonban apróbbak, ezért az oldalvonalán
mindig 55-nél több számolható, míg a másik két fajnál 50-nél
kevesebb.
Táplálékát zömmel az üledékben rejtőző gerinctelen állatok,
férgek puhatestűek alkotják. Áramláskedvelő, de gyakran frissülő állóvizekben, így például a Tisza-tóban is megtalálható, a
Balatonban ugyanakkor ritkaságnak számít. Ívási ideje a tavasz
későbbi időszakára tehető, ezért április 15-től május 31-ig fogási
tilalom védi.
A jászkeszeg közepes termetű hal, amelynek kifogható legkisebb mérete 20 centiméter, de a 30 centiméter fölöttiek sem ritkák. Húsa szálkás, de ízletes, Magyarországon eddig - 1995-ben
- horoggal zsákmányul ejtett legnagyobb példánya 3,86 kiló volt.
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A szavazáson győztes cigánycsuk a mezei verébnél kicsit kisebb méretű madár. A nászruhás hím feje, torka és háta fekete,
begye és melle rozsdavörös, széles nyakfoltja, keskeny szárnycsíkja és farkcsíkja fehér.
Apró rovarokból, pókokból, hernyókból álló táplálékát a növényzet csúcsáról lerepülve többnyire a talajon fogja meg.
A sík, domb- és hegyvidékek nyílt, gazos-bokros területek jellegzetes madara. A zárt erdőkből és a monokultúrás agrártájból
hiányzik. Száraz növényi szálakból álló fészkét a tojó a talajra, fűcsomó tövébe építi. Évente kétszer is költ. Fészekalja alkalmanként 4-7 tojásból áll.

Rövid távú vonuló, a telet az európai és észak-afrikai
Mediterráneumban tölti. Az őszi vonulás nagy része szeptemberoktóberben zajlik, a fiatalok kóborlása már augusztusban elkezdődik. Tavasszal az első példányok korán, február végén és márciusban megérkeznek, egyes példányok át is telelhetnek.
A természetvédők közleménye szerint a magyar állomány az
1999-2019 közötti 21 évben 54 százalékkal csökkent, napjainkban 195-210 ezer párra tehető. Megfogyatkozása hátterében a
nagyüzemi mezőgazdaság élőhely-átalakítása, a gazos-bokros
élőhelyek megszűnése, beszántása, továbbá a növényvédőszerek
okozta rovartáplálék-hiány áll.
Annak érdekében, hogy ez a folyamat megállítható és megfordítható legyen, elsősorban a nagyüzemi mezőgazdaság keretein
belül is alkalmazható olyan természetkímélő gazdálkodási módszereket kell szélesebb körben alkalmazni és az Európai Unió agrártámogatási rendszerén belül finanszírozni, mint a szegélyélőhelyek
meghagyása és ezek területének növelése a mezőgazdasági táblák
szegélyének kezeletlenül hagyásával, a gyepek és gazosok égetésének további tiltásával.

Aktuális

Olvadó gleccser vizébe veszett
a gleccservédő kínai influenszer
Vang Hsziang-csün népszerű kínai influenszert és
környezetvédőt a közösségi médiában Glacier Bro
becenéven emlegettek a gleccserek védelme iránti
elkötelezettsége miatt.

Géczy Gábor 1963-2021

„Levetette a bőrkabátot!”
A 30 éves férfi egy gleccservízesés megtekintése közben az
olvadó gleccser jeges vizébe zuhant december 20-án Tibet
északi részén, Lhari megyében. Holttestét nem találták meg, de
közösségimédia-beli profilján gyászjelentés tűnt fel.
„Fivérem immár örökre kedvenc vízesésében nyugszik. Egész életében megszállottja volt a gleccsereknek, az életét adta értük. Ez a
legjobb végső nyughely számára” - olvasható a nekrológban. Egy, a
kínai közösségi médiában terjedő videón látszik, amint Vang egy
sziklára felmászva elveszíti az egyensúlyát egy vízesés lábánál,
majd a gyors sodrású jeges vízbe esik.
Az influenszert jól ismerték a gleccserek világát bemutató és
a figyelmet a klímaváltozás következményeire felhívó videóiról.
A keresésére indult mentőcsapat egyik tagja azt mondta, Vang
Hsziang-csün valószínűleg egy jégtábla alá sodródott, ahonnét
„szinte lehetetlen” élve kikerülni.
A szecsuani születésű influenszer gleccserek tucatjait járta be,
videói, amelyeken jégmezőkön botladozva lelkendezve számol
be gleccserbarlangok és
-alagutak felfedezéséről,
gyorsan népszerűek lettek a világhálón.
Vang
Hsziang-csün
hét év alatt több mint 70
gleccsert fotózott le, és
felszólalt egy klímaváltozással foglalkozó ENSZkonferencián is
„Csak a helyszínen lehet
igazán látni, milyen gyorsan olvadnak a gleccserek”- mondta korábban
egy interjúban, amelyet
a Hszinhua kínai hírügynökségnek adott.
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Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Gábor nincs közöttünk már. „Levetette a bőrkabátot!” - ahogy ő
mondaná. Nehéz ilyenkor bármit is írni, a veszteség döbbenete még annyira friss.
Bízunk benne, hogy most letekintve ránk, összegezve élete
megannyi tettét, tanítását, elégedett, hogy nem múlt el léte
nyom nélkül. Hiánya fájó űrt hagy maga után, hiszen annyi
minden van még, amit nem tudtunk tőle megtanulni.
Olvasóink Géczy Gábort a MAG közösség megalapítójaként
ismerhették. Hosszú éveken keresztül publikálta nálunk írásait, amelyekben a hagyományokon alapuló egyetemes tudást
osztotta meg velünk.
Saját szavaival búcsúzunk tőle:
„Mi lenne, ha újra felismernénk, amit minden természeti nép
ősidőktől fogva vall, hogy minden a testvérem? Mi lenne, ha újra
így néznénk az állatokra, a növényekre, a minket éltető tájra,
egymásra? Mi lenne, ha elhinnéd: a teljesség részeként te IS én
IS meg akarom váltani a világot, hiszen ez közös vállalásunk, ősvallásunk! Mi lenne, ha a turáni átok kiszebábját elégetve együtt
szabadítanánk meg kővé vált testvéreinket?
Valamit tudnod kell: a rosszra nem az ellentétes rossz a helyes válasz, a jó ezek felett áll. Jótett helyében jót várj… Mindent
visszakapsz és cselekedeteid nem majd, hanem most térnek vis�sza a forrásukhoz! Mindegy, hogy engem bántasz, vagy magadat. Mindegy, hogy tőlem lopsz, vagy magadtól. Mindegy, hogy
engem emelsz, vagy önmagadat. Mindegy, mert én Te vagyok!
Mindegy, mert MindEgy vagyunk – ugyanabból a Forrásból!”

Forgácsok

BÚÉK

Jelentése mindenkinek
szíve szerint legyen!

Forgácsok...

BÚÉK: Boldog Új Évet Kívánok!
avagy,
BÚÉK: Bízd Újra Életed Krisztusra!

„Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz’ örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a kővetője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten
Boldog Újesztendőt nékünk!”
Székely köszöntő
Szívemet kitárom, könnyem is kicsordul, miközben olvasom e verset, s hozzá
többet nem tehetek! Kedves Olvasó, tárd
ki Te is szívedet, s meséld el gyermekeidnek, unokáidnak ezt a verset! Ne hos�-

nemes fából...
szan, csak rövidítve, korához, értelméhez
igazítva! S ha ez nehezedre esnék, csak
annyit mondj: ...2021. évre azt kívánom,
„Hogy törvények közt az első a szeretet
legyen.” és „Az igazság előtt hajoljon meg
a fegyver, s élhessen szabadon e földön
minden ember.”
Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.

Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végből van az élet.
Arasznyi kis idő csak,
mely ajtódig vezet.
De előre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.
Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.
Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.
...
Rémségek éjszakáját
váltsad föl virradatra.
Az emberi világot
szebbre és igazabbra.
Hogy törvények közt az első
a szeretet legyen.
Üljön jóindulat
a kormányszékeken.
Az igazság előtt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.
...

6

Forgácsok
Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.
Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol sem voltanak.
Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!
...
Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.
Wass Albert, A bujdosó imája,
részletek (Bajorerdő, 1947)
Véget ért egy kör a Nap körül: a szellemieket a kör vége előtt Karácsonykor,
az inkább anyagi dolgokat az új kör kezdetén, Újévkor ünnepeljük. Az új év első
napja, az új lehetőségek megfogalmazásának és egyben az új ígérteknek napja
is. Mindenki valami újat vár, pedig a Nap
körüli keringésünk - így a Földi élet, a
Természet élete – folyamatos, és egy-két
adminisztratív lépéstől eltekintve az élet
a maga medrében folyik tovább. Az új év
a Földön 24 óra alatt körbejár. Folytonos
haladás, az időzónánként azonban máskor ünneplik az ÚJ ÉV beköszöntét!
Az egyén kívánságait gyönyörűen fogalmazza meg Nagy László, Adjon az Isten
c. versében:
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,

temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.
Az új év kezdetekor lehetőséget
kapunk egy kis megállásra, átgondolhatjuk az elmúlt évet és terveket szőhetünk a
bekövetkezőre. S ha akarjuk, másképpen
lesz minden, vagy legalábbis sok minden,
ha változtatunk! Ha pedig úgy gondoljuk,
- indok nélkül, nem gyávaságból és nem
félelemből -, akkor nem változtatunk, és
minden marad a régiben! De akkor majd
ne csodálkozzunk... hiszen önként, akár
csak kényelemből átadtuk a „vezetést”
azoknak, akik változtatni akarnak! S az általuk elérendő út és cél, nem biztos, hogy
számunkra is megfelel!
Sokan, sokat várnak az új évtől, de
ugyanakkor nagyon keveset önmaguktól! Pedig a változtatást elsősorban magunkon kell kezdeni! Ez sem könnyű, de
másokon pedig - kivéve a gyermekkori
nevelést - szinte lehetetlen! Azonban a
közösségi célkitűzések, a hagyományok
és kultúránk megtartása mentén olyan
támpontokat kapunk, mely szerint, csak
aktívabbnak kell lennünk, mint voltunk
az előző évben! Erre kell biztatni kortól
függetlenül családunk tagjait, időseket
és fiatalokat egyaránt! Erre kell biztatni
baráti körünket, közösségünk tagjait, s
mindenkit, aki kultúránkat és nemzetünket meg akarja tartani! Legyünk éberek,
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és vegyük észre a jót, és dicsérjük azt, és
vegyük észre a rosszat, és azonnal lépjünk
fel ellene! Aktívan szedjük ízekre, írmagja
se maradjon! Ehhez az unalomig ismételt
figyelmeztetés, a Józan Ész bekapcsolása,
aktivitás és bátorság szükséges! E három
tényező eloszlatja a félelmet, amit a média ránk önt!
Nagy szükségünk lenne ezekben a nehéz években, a külső és belső ellenséggel
folytatott küzdelemben egy Vörösmarty
Mihály léptékű hazafira, akit népe a „nemzet ébresztőjének” nevezett. Olvassuk el,
és gondolkodjunk el a Szózaton! S gondoljunk bele a hibás döntések következményeibe!
A költő szavaival zárom soraimat, kívánok jó egészséget, töretlen hitet, és adjon
Isten boldog évet!
„Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar;
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kivûl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”
Az elmúlt több mint százötven év sorscsapásait is figyelembe véve, ma a költő
bizton így fogalmazna:
„Légy híve rendületlenül
Nemzetednek, oh magyar”
Erdei István

Életmód
Új évet kezdünk januárban
és csak bízhatunk abban,
hogy a 2021 -es év valóban a
megtisztulás, újjászületés éve lesz
mindannyiunknak. Segítsenek
ebben Önöknek az illóolajaim is!

Milyen illóolajat tartsunk otthon feltétlenül
a házipatikánkban?
Megpróbálom röviden összeszedni azokat
az esszenciális illóolajokat, melyeket feltétlenül javaslom, hogy tartson otthon. A lehető
legszélesebb körben tudja ezeket majd alkalmazni Ne feledje, hogy az illóolajokat gyakran hígítják, hamisítják, csak biztos forrásból
vásároljon, ne a névtelen , olcsó olajokat,
mert azok hatása káros lehet!
Jelölöm azokat az olajokat, melyeket gyermekek mellett vagy nekik is lehet használni.
(Kidsafe jelzéssel)
1. Levenedula (Lavandula angustifolia)
Kidsafe
2. Teafa (Maleleuca alternifolia) vagy e helyett Niauoli (Maleleuca quinquinervia)
3. Eukaliptus radita, gyermek esetén
eukaliptus globulus vagy smithii Kidsafe
4. Rozmaring (Rosmarinus ct cineol, ízületi
fájdalmak esetén ct camphore)
5. Citrom (Citrus lemon) kapszulában vagy
olajban Kidsafe
6. Édes narancs (Citrus sinensis) kidsafe
vagy Mandarin (Citrus reticulata)
7. Ravintsara (Cinnamomum camphora ct.
cineol) vagy Ho-Fa (Cinnamomum camphora
ct. linalol)
8. Erdei fenyő (Pynus silvestris) vagy Kanadai feketefenyő (Picea mariana) Kidsafe
9. Borsmenta (Menthy piperita) Kidsafe
10. Kakukkfű (Thymus vulgaris)
11. Fahéj (Cinnamomum cassiae) vagy
Szegfűszeg (Eugenia cariophyllus)
12. Geránium (Pelargonium asperum)
Igyekeztem a sorrendet úgy kialakítani,
ahogy a készleteket feltölteni érdemes.
Alkalmazásukról írok pár szót, de mindenképpen olvasson utánuk a www.
aromadoki.hu oldalon. Amennyiben feliratkozik hírlevelemre, akkor rendszeresen

küldök érdekes receptúrákat is, melyek megkönnyítik az alkalmazást.
Levendula: általános légtér frissítő és fertőtlenítő, nyugtató, égések kezelésére, sebgyógyításra, fájdalom csillapítására is kitűnő
Teafa, Niauoli: Erős antibakteriális, gomba- és vírusölő, fertőtlenítő szer, diffúzorban,
bőrön is remekül hat
Rozmaring: Gyulladáscsökkentő, baktérium- és gombaölő, köhögéscsillapító,
hurut- és nyákoldó. Májműködést- és epekiválasztást serkentő, vízhajtó. Ideg tonizáló,
immunerősítő, vérnyomásemelő. Koncentrációt elősegítő.
Citrom: erős baktériumölő hatású, ellenszere a hörghurutnak, köhögésnek, torokfájásnak, meghűlésnek és influenzának,
serkenti és erősíti a test védekezőképességét, csökkenti a megfázáskor észlelhető
izomfájdalmat, segíti a herpesz gyógyulását,
csillapítja a fejfájást Remek légfertőtlenítő,
ezért kiválóan alkalmazható orvosi várótermekben, óvodákban, bölcsődében és egyéb
helyeken, ahol sokan megfordulnak.
Édes narancs vagy mandarin: légtér fertőtlenítése és illatosítás, nyugtató,
stresszoldó keverékekben kitűnő, bőrön szárító hatásúak, de fotoszenzibilizálnak! Segítik
az emésztést.
Ravintsara vagy Ho-Fa: nagyon fontos
a mostani vírusos helyzetben! erőteljes vírusölő, fertőzés gátló hatású, baktérium ölő
hatású, tónusjavító a bőr számára, felfrissíti
az idegeket, erőnlétet kölcsönöz, nyákoldó,
köptető, serkenti az immunrendszert, izomlazító hatású
Erdei fenyő, Kanadai fekete fenyő: közepesen baktériumölő, érzéstelenítő, gombaölő, nyirokrendszeri pangásra és petefészek
problémákra, kortizon hormonszerű, légúti
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fertőzés gátló, köptető, nyugtató, vérnyomáscsökkentő, diffúzorba kitűnő!
Borsmenta: Jó szélhajtó, idegnyugtató,
fejfájás-csillapító, görcsoldó, fertőtlenítő, vértisztító, és hatásos a légúti megbetegedések,
köhögés csillapításában is. Gyulladt ízületek
bemasszírozására, hűsítő fürdőkbe és szájvízbe fertőtlenítőnek is használják.
Kakukkfű: Oldja a szorongást és erősíti az
idegrendszert, a szellemi fáradtságot messzire űzi. Légúti fertőzések esetén fertőtlenítő
és gyulladáscsökkentő hatását alkalmazzuk.
Nagyon erős antibakteriális hatása van!
Fahéj vagy szegfűszeg: Az egyik legkitűnőbb antibakteriális, antivirális és
antifungális hatású illóolajok, alkalmazásuk
legfontosabb területei a légúti fertőzések,
hűléses megbetegedések, és szájüregi gyulladások. Kitűnő ecsetelő szer akné, gombás
lábujj, bakteriális bőrfertőzések kezelésére.
Emésztés segítők is.
Geránium: Hasmenésre, ideges gyomorgörcsre, aranyérre, nyirokkeringési panaszok, nyirok drenázs esetén. Izomgörcsök
oldására. Hormonrendszeri egyensúlyzavar,
menstruáció, menopauza és pubertás alatt,
PMS, hőhullámok és láz csökkentése, mellékvesekéreg támogatója, akné, dohányos bőr,
ekcéma, pikkelysömör, övsömör , herpesz,
korpa, afta, szájpenész, ínyfertőzésekre. Szorongás, depresszió, nyugtalanság, hangulatváltozások, kiegyensúlyozatlanság, stressz
csökkentésére.

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

Életmód

Gyógynövényekkel a jó emésztésért
A reklámokból mindennap megtudhatjuk, hogy milyen gyógyszert kell bevennünk, ha ég a gyomrunk, refluxunk
van, vagy puffadással küzdünk. Ezek
a szerek természetesen kiválóak, de
nem mentesítenek bennünket az alól,
hogy odafigyeljünk táplálkozásunkra
és rendszeres testmozgást végezzünk.
Ugyanis szoros összefüggés van a mozgás és a jó emésztés között. Az ünnepek
alatt az is előfordulhatott, hogy a megszokottnál többet ettünk vagy ittunk,
ami emésztési zavarokhoz vezethetett.
Nem mindenki tudja, hogy ilyen panaszok enyhítésére a gyógynövények is
hatásosak lehetnek. A keserűanyagtartalmú növények sokszor képesek az
emésztőrendszeri problémák kellemetlen tüneteinek enyhítésére, kezelésére.
Nézzünk ezek közül néhányat!
Az ARTICSÓKA a Földközi-tenger térségében őshonos zöldség, mely tartalmaz többek között keserűanyagot is. Fő hatóanyaga
a cinarin, mely jótékonyan hat az epeműködésre, elősegíti az epetermelést, így a zsíros,
nehéz ételek könnyebben emészthetőek
lesznek. Segíti a máj regenerálódását, tisztítja a vért, segítheti a kőkezdemények feloldódását. Gazdag inulinban is, mely egy
nagyméretű rost, amely a bélben sértetlenül
megmarad és tápanyagul szolgál a hasznos
bélbaktériumoknak. Az inulin megköti a
szervezetben lévő szabadgyököket, így lassíthatja a szervezet öregedési folyamatait.
A GYERMEKLÁNCFŰ, vagy más néven
pongyola pitypang egy igen ismert és elterjedt növény. Gyermekkorunkban szárából
láncot fontunk, szirmait pedig a levegőbe fújtuk. Azonban nem mindenki tudja róla, hogy
keserűanyag tartalmú, így hatással lehet a
máj- és epe működésére: fokozhatja az epe
termelődését, ezáltal az epekő-problémák
és a kezdeti májgyulladás kezelésére is alkalmazható. Csökkenti a vérzsírt, szabályozza a bélműködést, segítheti a székrekedés
elkerülését. Gyökere inulint tartalmaz, így a
cukorbetegek diétájában is alkalmazható.
Levele vitaminokban és ásványi anyagokban
gazdag, így akár saláta részeként nyersen is
fogyasztható.

Az ENCIÁNGYÖKÉR, vagy másnéven
sárga tárnics hazánkban védett növénynek
számít, de gyógyászati célra termesztik is.
Keserű anyagai gyomorerősítő hatásúak, hatékony lehet felfúvódás ellen. Idegi eredetű
gyomorbántalmak esetén is segíthet.
A KAMILLAVIRÁG talán a legismertebb gyógynövények egyike. Esszenciális
olajokban és flavonoidokban is gazdag,
gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságokkal is bír. Jótékony hatással lehet
a gyomor-bélrendszer izomzatára, ezáltal
segítheti az emésztőrendszer tápláléktovábbító mozgását. Nyugtató, görcsoldó hatása
is van. Kisgyermekeknél is hatékony lehet a
gyomorfájás enyhítésére.
A KURKUMA (indiai sáfrány) egy ázsiai
eredetű gyógy - és fűszernövény. Azon kívül,
hogy egy népszerű ételszínezék és a curry
egyik fontos alapanyaga, az ősi indiai gyógyászatban már évezredek óta használják. Erős
antioxidáns, antibakteriális és vírusölő hatása
is van. Hatóanyagai erősítik az epehólyagot,
jótékony hatású lehet az epekő megelőzésében és kezelésében. A benne lévő kurkumin
növeli az epe oldhatóságát, ezáltal gátolva az
epekő kialakulását, illetve a már meglévő kövek kiürülését. Nehéz ételek fogyasztásakor
jó szolgálatot tehet a teltségérzet ellen, csökkentheti a gyomorsavtermelést, segíthet bélgörcsök és felfúvódás esetén is.
A CICKAFARKFÜVET nőgyógyászati panaszok enyhítésére ajánlják leggyakrabban.
Valóban, jó vérzéscsillapító hatású, csökkent-
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heti a változókori panaszokat és a menstruációs fájdalmakat is. Azonban emésztést
könnyítő és étvágyfokozó hatása is van,
görcsoldó, nyugtató. Hasi fájdalmakra, az
epetermelés serkentésére és az emésztés javítására is használhatjuk.

Termékajánló:

Forgalmazó: Sal-Bert Kft.
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Tel: 36/431-001,
mobil: 20/974-28-10

Novella

Disznószerencse
Hajnalodott. A dunyha alatt még
jó volt lustálkodni; onnan rálátni
az ablakból az égre, ahogy a lomha, szürke-fehér, sűrű köd gunnyadt
a völgyben, mikor váratlanul felriadt a szél. Hirtelen dühében szétkarmolászta a fák ágaival a szürkeséget; de nagyhamar elcsendesült.
Addig bámultam a csendet, míg
elbóbiskoltam.
Láttam magam, ahogy vittem a tölgyesbe kötélen Vandát, aki rögtön nagydarab
szarvasgombát talált, aminek a szagára,
már minden disznó rögvest szerelmeskedni
akar, Vanda is. Persze, hogy rögtön kivettem
a fogai közül, mert az a gomba olyan drága,
hogy azt csak kevés étteremben tudják megvenni. Bogár Imrének megköszöntem, hogy
kölcsönadta Vandát. A főszakács éppen akkor adta a marék aranyat a kezembe, mikor
nagymama felkeltett, hogy ő most megy az
istállóba megfejni Mancit. A konyhaasztalra
meg odatett reggelire egy zsíros kenyeret. Én
még jól megpaprikáztam és haraptam hozzá
kovászos uborkát is. Közben lestem, mikor
jön Rózsi néni és az unokája, Ica. Megígérték,
hogy engem is elvisznek gyógyfüvet gyűjteni a jóisten hatalmas kertjébe, és majd megtanítják, hogy a gyógynövényeket, gombát,
gumót és az orvosló gyökereket mire lehet
használni. Persze sokat kell majd járni az erdőt, mezőt és a balatoni berket.
Mire nagymama bevégezte a fejést, mar
kisütött a nap. Megjött Rózsi néni, de Annával, a kisebbik unokájával. Rózsi néni már
régi barátnője nagymamának. A hajdani két
copfos eminens lánykát a halk szavú mater
Lucia együtt pallérozta a zárdában. Rózsi
néni a falu bábája lett, a nagymama meg, túl
korán árva lett és rámaradtak az állatok az
istállóban, meg a rengeteg aprójószág és a
nagy kert.
– Ica nem jöhetett, mert készíti a stafírungját, hamarosan lesz az esküvője -, mondta
Rózsi néni. Imre is gyűjti a növényeket, s ráadásul nagy haszonnal – tette hozzá. Aztán
egy nagy zacskó cickafark és palástfű keveréket adott a nagymamának. – Használ majd
neked, Terikém.

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
A barátnők már régen találkoztak, most
végre beszélgethetnek. Rózsi néni elmesélte, hogy Bogár Jani csak most mondta el,
hogy vagy tíz éve, mikor fiát Belkó püspök
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úr bérmálta, szép összeget adományozott a
katolikus árvaháznak.Tehette...
Míg ők beszélgettek, én a régi cipőmet
kerestem. Közben Annának meg be se állt

Novella
a szája: ... hogy Ica nem lesz bába, mint Rózsi mama, hanem ő csak feleség, és sok- sok
gyerekkel, meg már szüretkor lesz az esküvő
Bogár Imrével, mert nem kell neki háborúba
menni, mert Gábor, a bátyja tizennégyben
elesett, meg már ő, Anna is ismeri egy kicsit
a gyógynövényeket … - de én már csak fél
füllel hallottam, hogy Anna csak csacsog,
csacsog, mint a fecsegő patak.
Régebben én nem kedveltem Annát,
azért, mert mikor átjött hozzánk, állandóan
emelgetett. Ráadásúl a legnagyobb szórakozása az volt, hogy váratlanul elkapta a kezeimet, és sebesen körbeforgatott, mint egy
pörgettyűt. Aztán csak kacagott, ahogy tántorgok, mint Orsós Jani bácsi a búcsúban.
Hála isten, már régen leszokott. De elnéztem neki, hisz ő csak egy lány. De az utóbbi
időben úgy éreztem, hogy nagyon jó nézegetni őt, ahogy a két kis halom büszkén
hegyeskedik; majd kiszúrta a lehelet-vékony
ingecskét. Múltkor odanyúltam, hogy megfogjam a két kis barackot, nem engedte. Azt
mondta, hogy ha lesz egy komoly udvarlója,
annak majd megengedi, hogy markolássza.
Időközben végre megtaláltam a cipőmet.
Végre elindultunk. Már a mezőt jártuk, de
csak unalmas fű, vadvirág, csenevész bokrok
és sok szúrós szamárkóró száradt a melegben. Rózsi néni csak mosolygott, hogy amit
én csak gaznak mondok, az majdnem mind
gyógynövény. Például a szamárkóró is, amit
Máriatövisnek is mondanak, igazi őrangyal;
gyógyítja a májat, vesét és a bőrgyulladásokat is. Elcsodálkoztam, hogy tényleg nem tudok semmit, mikor már elértünk a csapásig,
ahol egy pléhkrisztus őrizte a domboldalban
gunnyasztó borospincéket. Éppen Bogár
Jani bácsi jött szembe velünk. A présházába
indult, a pincében tárolt szárított fűszer- és
gyógynövényeket előkészíteni a szállításra.
– Aggyisten Jani, na, várja már az esküvőt
a fiad?
– Adj Isten, Rózsi néni! Szüretig már csak
kibírja az a gyerek. Majd lesz elég idejük,
örülni egymásnak – mosolygott, de bepárosodott a szeme. Eszébe jutott, hogy éppen
három éve kapta meg a levelet, amiben értesítették, Gábor, a másik fia a háború első
nap hajnalán hősi halált halt; s a Száva mellett felszentelt földben nyugszik.
– Aztán elküldöd Imrét tanulni a
Polatschek fűszerkereskedőhöz? - szakította
meg Rózsi néni a férfi felhős gondolatait.
– Nem. Inkább Hoffmanhoz. Imrét beveszi
társnak. Hiszen jól ismeri a fűszernövényeket, gumókat, gombákat és a föld alatt lakó
szarvasgomba lelőhelyeket.
Mi Annával előre mentünk, mert a jóisten

tudja, meddig beszélgetnek még.
Alig indultunk az erdő felé, mikor
egyolyan rettenetes, fájdalmas ordítás hallatszott, hogy még hirtelen a madarak is
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elhallgattak; csak egy vén, süket varjú károgása zavarta meg a csendet. Ijedten megálltunk. Szerencsére már elért bennünket Jani
bácsi és Rózsi néni is. Hirtelen megláttuk,

Novella
hogy az erdő szélén valaki összegörnyedve jajgatott egy bükkfa alatt. Akkor láttuk,
hogy Imre az, akinek a mutatóujja helyén
csak egy csonk vöröslött.
- Rohanj Jani, hozzál pálinkát! – Intézkedett Rózsi néni, s azonnal lefektette Imrét, s
egy zsinegel gyorsan összeszorította a vérző sérülést. Azután kipakolt a gyógynövényes kis batyujából.
Jani bácsi belihegett a pálinkával. Rózsi
néni először a falfehér, verejtékező Imre
ujjcsonkjára öntött a szilva-illatú nedűből,
majd a szájához nyomta az üveget, mire
ő, mohón kortyolni kezdte az italt. Lassan
egészséges színe lett, s már dúdolgatott is.
A kezén lévő csonkra már ügyet sem vetett,
pedig Rózsi néni még mindig azzal bajlódott, fekete nadálytőből készült kenőcsöt
rakott rá, hogy a seb mielőbb gyógyuljon.
– Ne nótázz már kisfiam! Mi történt veled? – rázta meg Imre vállát az apja.
– Nem figyeltem apám, s Vanda majdnem felzabálta a gombát. Hogy a pofájából
kivegyem a szarvasgombát, belenyúltam
a szájába, s a mocskos állat leharapta hüvelykujjamat, s most bevette magát a sűrűbe. Ez tragédia! A másik meg, hogy be kell
rukkolnom. Holnap a Baross kaszárnyában

kell lennem Kaposváron.
- Én azt a piszok disznót bedobom a dögkútba. Te meg fiam, talán nem is leszel alkalmas katonának...
– Gyerekek, most menjetek haza; ma
nincs gyűjtés – mondta Jani bácsi.
Pár napra rá, nagymama este még varrt
a konyhában, mikor bejött Rózsi néni kisírt
szemekkel. Engem aludni küldtek, de nyitva maradt s konyhaajtó, s hallottam, hogy
mit beszélnek. Rózsi néni azt mesélte, hogy
Imrét a hadbíróság halálra ítéli öncsonkítás
miatt. Jáki atya nem tudott segíteni, mert
a bíró azt mondta neki, amikor közbenjárt,
hogy a pap csak foglalkozzon a lelkiekkel.
Már több nap eltelt, hogy nem hallottunk
semmit Rózsi néniéktől. Biztos, remegve
várják azt a bizonyos, rettenetes napot.
Mikor a nagymama a boltba szalajt, én
inkább a hosszabb úton járok, nehogy találkozzak velük. Félek, nem tudom mit mondhatok, hogy együtt érzek, meg ilyesmi...
Ez időben, Jani elment a makacs Jáki
atyával a püspökségre, hogy elmondja a
főpapnak, hogy Imrével baleset történt; a
gyerek vétlen. Belkó őeminenciája fogadta.
– Nehéz lesz nekem elmagyarázni az

12

ügyésznek, hogy pont akkor történt ez a
baleset, mikor neki másnapra be kell vonulni… - mondta a püspök.
– Meglátom, mit tehetek, fiaim. Imádkozzunk érte!
Pár nap múlva mikor élesztőt vittem haza
a boltból, éppen akkor jött Rózsi néni. Boldogan, könnyes szemekkel ölelte át nagymamát. – Hazajött Imre – mondta. Nem
alkalmas katonának, mert nem tudja meg
húzni a ravaszt.
Másnap Imre gyónni ment. Hogy tényleg, véletlen baleset volt-e, azt senki sem
tudja – hiszen van gyónási titok; legfeljebb
Vanda; de ez csak röfögni tud. Mise után a
hívők szokás szerint iszogattak a kocsmában - persze csak a férfiak. – Megtaláltam a
disznód, Imre, még nyakán rajta volt a kötél,
haza vittem apádhoz – mondta az erdész, és
megköszönte a fröccsöt.
Teltek, múltak a napok. Elmúlt a lakodalom, a szüret és a decemberi disznóölés.
Azokban a disznóvisító napokban, Vanda csak kedélyesen hempergett az ólban;
s még sok- sok év telt el, amikor átröfögte
magát a disznó mennyországba.
Kisslaki László

Életmód

A pecsétviaszgomba és a kávé együttes ereje
A vörösesbarna színű pecsétviaszgomba vagy lakkostapló (kalapját és tönkjét vastag lakk réteg borítja) tudományos neve Ganoderma lucidum (L.), de
a köznyelv a japán elnevezés nyomán
Reishi (császár)gombaként is ismeri.
A gombát Kínában különleges erejénél fogva a legkülönfélébb betegségek
gyógyítására tartották alkalmasnak,
erre utal kínai neve is a „Ling Zhi”,
melynek jelentése „spirituális erő”.
Régi kínai levelek alapján, az értékes pecsétviaszgombát már 4 000 évvel ezelőtt
használták a hagyományos orvoslásban, s
a kínai orvoslás kánonjában máig az összes
gyógynövény között az első helyet foglalja
el. A ganoderma gomba nyers állapotban
főként vízből (90%) áll, ezért a többi gombához hasonlóan szárítva, illetve kivonatok
formájában alkalmazzák. A kivonatok hatóanyag-tartalma a legmagasabb. Nagy men�nyiségben tartalmaz vitaminokat és ásványi
anyagokat, pl. kalciumot, nátriumot, vasat,
szelént, cinket, foszfort, továbbá jelentős a
fehérje- és növényi rosttartalma.
A felsoroltak mellett széleskörű egészségvédő hatásokkal rendelkezik. Többek között
serkenti az immunsejtek aktivitását, lassítva
ezzel az öregedési folyamatokat. Gyulladáscsökkentő, de használják a máj-, vese-, tüdőés szívbetegségek kezelésére is.

A ganoderma fontosabb alkotóelemei, és azok megfigyelt hatása

Szerves germánium (Ge): akár másfélszeresére növeli a vér oxigénfelvevő képességét; javíthatja az emésztést, megelőzheti a
szövetek elhalását.
Poliszacharidok: ezek erősíthetik a szervezet immunrendszerét, megölik a vírusokat.
Adenozin: megakadályozza a vérrögök
kialakulását, csökkenti a koleszterinszintet és
a zsírtartalmat, segíti a vér szabad áramlását,
fejleszti az adrenalinmirigy funkcióját, hogy
egyensúlyban tartsa a hormonszintet, szabályozza az emésztést és megfelelő állapotban
tartsa a vér PH-szintjét.
Terpenoidok: erősíti az emésztőrendszert
és felépíti az antigének által okozott allergiák
elleni védelmet. Csökkenti a koleszterinszintet és aktiválja a sejtek atommagját.

A Ganoderma gomba kivonatot tartalmazó 100% arabica instant kávé MAKKA WELLcoffee (30 db) termékünkről további információk elérhetők
www.vitalvar.hu oldalon!
A ganoderma gomba kutatások során
megfigyelt egészségügyi viselkedése: gátolja a hisztamin felszabadulását / fékezi az
allergiás reakciókat; májvédő; vérnyomáscsökkentő; lassítja a koleszterin szintézist/ a
magas koleszterinszintet csökkenti; gyulladáscsökkentő; vírusellenes/ gátolja a vírus
gyors szaporodását; antioxidáns; tumor ellenes; nyugtató hatású; gombaölő; immunmoduláló (tumor- és vírusellenes). A ganoderma
gomba hatásának vizsgálatai során, kutatók
olyan megfigyeléseket is tettek, hogy spórája is lipidekben gazdag, melynek tumorgátló
hatását bizonyítja számos in vitro (testen kívüli) vizsgálat.

A kávé jótékony hatásai szintén
régóta ismertek

A kávé antioxidánsok forrása: bár tudjuk,
hogy a legjobb antioxidánsok a gyümölcsök,
de meglepő módon, mind a koffeintartalmú
és mind a koffeinmentes kávéknak hasonló
az antioxidáns tartalmuk.
A kávé fokozza az anyagcserét: tanulmányok azt is bebizonyították, hogy a kávé a
testsúlyra is kedvező hatást gyakorolhat. A
reggeli csésze kávé jelentősen – mintegy 10
százalékkal – felgyorsíthatja az anyagcserét.
A kávé javíthatja a rövid távú memóriát és
segíthet a szellemi frissesség megőrzésében:
a koffein serkenti az agy működését, ezáltal
javíthatja emlékezőképességünket is. Ezen
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kívül a kávé csökkenti a béta-amiloid szintjét.
Ez a fehérje felelős az agyban az Alzheimerkór kialakulásáért.
A kávé csökkentheti a daganatos betegségek kockázatát: az emlőrák, a vastagbélrák és
a szájüregi rákok kockázatát is lehet csökkenteni napi több kávé fogyasztásával.
A kávé segíthet megelőzni vagy akár megszüntetni a fejfájást: a koffein az egyik fő ös�szetevője a migrén elleni gyógyszereknek. A
reggeli első kávé fogyasztása sokak számára
a reggeli ébredéses fejfájás megszüntetője is
egyben.
A ganodermás kávéban pedig összegződik a ganoderma gomba és a kávé jótékony
hatása, s ráadásként az íze is nagyon élvezetes: jellegzetesen kesernyés, az „erős fekete”
íz hatását kelti, de tetszőlegesen ízesíthető. A
naponta fogyasztott megfelelő mennyiségű
ganodermás kávé segíthet megvédeni hos�szú távon egészségünket.

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

Fűben-fában

A torma és vízitorma
kevésbé ismert gyógyhatásai
A természetes antibiotikumokról
gyakran esik szó lapunkban, ezért
bizonyára sokaknak cseng ismerősen a mustár-glikozid nevű vegyület, és ezen hatóanyagot tartalmazó növények, a mustár, a
hagyma, a torma, póréhagyma, a
retek, a fokhagyma, a medvehagyma és vízitorma is gyakran előkerül
sokunknál, ha náthával, influenzával küzdünk. Az előbb felsorolt növények mind a hagymafélék vagy
keresztesvirágúak családjába tartoznak. Mi most a tormával és a
vízitormával fogunk részletesebben foglalkozni, de a későbbiekben
mindegyikőjükre sort kerítünk.

A torma
A fő hatóanyagot az illóolaj hordozza,
amellyel mindenki találkozott már hagymaszeletelés vagy tormareszelés közben.
Nézzük egy kicsit tudományosan a hatóanyagokat, ígérem nem lesz hosszú…
A torma baktériumölő és gátló hatását az úgynevezett mustárolaj-glikozidok
és a hidrogén-rodanid hozzák létre. A
mustárolaj-glikozidok magas kéntartalmú anyagokból állnak, és a növényekben
általában irritációt nem okozó formában
fordulnak elő.
Ha hagymát, tormát vagy egy marék
mustármagot szagolgatunk, annak általában nincs irritáló hatása. A torma és a
hagyma szeletelésekor vagy reszelésekor
szigrin nevű irritációt nem okozó glikozid
kapcsolatba kerül a mirozináz enzimmel,
és egy pillanat alatt kialakul az irritációt
kiváltó allil-mustárolaj. Az allil-mustárolaj
egy erős hatású természetes antibiotikum.
A vízitormánál hasonló biokémiai folyamat zajlik le.

A torma számos értékes hatóanyagot
tartalmaz, és nemcsak fűszer-, hanem valódi gyógynövényként is alkalmazható az
év minden hónapjában.

Mire jó a torma,
és kinek nem javasolt?
A baktériumölő glikozidok és a
hidrogén-rodanid mellett nagyon sok
C-vitamin, kén és kálium található benne.
A savanyú káposzta és a hagyma mellett
a torma is védelmet nyújtott a tengerészek és a falusi szegények számára a C-vitamin-hiánybetegséggel, a skorbuttal
szemben. Megfelelő adagolás mellett a
torma gyógyító értelemben ingerlő hatást fejt ki a bőrre és a nyálkahártyára.
Továbbá javítja a vese véráramlását és
a vizeletkiválasztást. Nagymértékben
növeli az epe termelését, elősegíti a
véráramlást, elfolyósítja a túl sűrű váladékot és csökkenti a köhögési ingert.
A hüvelykujj vastagságú, krémszínű, barna héjú gyökér vércukorszint-csökkentő glukokinin tartalmának köszönhetően még cukorbetegségben is jótékony
hatást fejt ki. A torma aktiválja a májat,
a hasnyálmirigyet, az egész emésztő-
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rendszert, és mindenfajta emésztési zavar és étvágytalanság esetén hatékony.
Hasmenés esetén nem szabad használni, de a székrekedés jól kezelhető
vele. Akinek ismert mustár- olaj- vagy
tormaallergiája van, az természetesen
nem fogyaszthat tormát, mustárolajat,
vízitormát, sem külsőleg, sem belsőleg.
Aki túlzott éjszakai izzadástól szenved,
annak is le kell mondania a mustárolaj
nagyobb mennyiségben történő alkalmazásáról, mert a panaszai súlyosbodhatnak. Vesebetegeknek nem szabad nagy
mennyiségű tormát fogyasztaniuk, mert
fennáll a vesevérzés veszélye.
Mindent egybevetve, a torma kiváló
vértisztító szer, és jótékony hatása van
reumás, köszvényes és neuralgiás fájdalmakban. A felső légutak hurutja és a
húgyhólyaggyulladás is kiválóan kezelhető vele.

Hogyan fogyasszuk?
Mézes torma:
Köhögés, asztmás panaszok, valamint
lázzal vagy láz nélkül járó megfázás esetén jó szolgálatot tehet a mézes torma. A
méz némileg tompítja a torma erejét. En-

Fűben-fában
nek fogyasztása feloldja a makacs váladékot, megkönnyíti a légzést, és elpusztítja
a kórokozókat:
Egy evőkanál frissen reszelt tormát 3
evőkanál mézzel keverjünk össze, és ebből naponta ötször vegyünk be egy teáskanállal.
Hatását 1 evőkanál apróra vágott hagymával tovább erősíthetjük. Ehhez a keverékhez adjunk 5 evőkanál vizet, és a
keveréket forraljuk fel. Lehűlés után a fent
említett módon szedjük. Cukorbetegek
ezt a készítményt nem fogyaszthatják.
Tormaborogatás
Reuma, isiász és fejfájás kezelésére: egy
kb. 10 cm hosszú tormadarabot reszeljünk
apróra, és egy kis vízzel keverjünk belőle
kenhető masszát. Ezt vékonyan kenjük
rá egy lenvászonra, és tegyük a fájó területre. Fejfájás esetén is alkalmazhatjuk.
Legfeljebb öt percig hagyjuk rajta, majd
távolítsuk el, hogy ne alakulhasson ki a
bőrön túlzott irritáció. Az érzékeny bőrt
megelőzőleg kenjük be bőrápoló olajjal.
Tormatinktúra
Nehezen gyógyuló sebek tisztítására és
fertőtlenítésére alkalmas a tormatinktúra:
egy fél szár tormát reszeljen le és öntse le
70%-os alkohollal. Két óra múlva puha pamutkendőn préseljük át, és adjunk a tinktúrához vele azonos mennyiségű vizet.
Ezt a folyadékot naponta többször használhatjuk borogatás készítéséhez.

Tormatea:
Láz, influenza és húgyúti fertőzések
kezelésére: egy evőkanál durvára reszelt
tormát öntsünk le egy csésze forrásban
lévő vízzel, és lefedve hagyjuk állni 5 percig. Fogyasszunk belőle naponta 3-4 csészével.
Tejes torma:
Emésztési zavaroknál 1 teáskanál tormát keverjünk bele egy csésze meleg tejbe, és naponta egyszer, lehetőség szerint
esténként igyuk meg. Alkalmazzuk kúraszerűen 2-3 héten keresztül.

Vízitorma
A vízitorma leginkább tiszta, hideg,
lassan folyó vizekben él, és puha, zöld
levelei szőnyegként borítják be a víz felületét. Gyökere olyan anyagot választ
ki, amely védi a vizet a rothadástól és az
algásodástól. A vízitormának kiváló antibiotikus hatása van, de oda kell figyelnünk arra, hogy a növényt mindig frissen
alkalmazzuk, mert szárítva hatóanyag tartalma szinte teljesen elillan.

Mire jó a vízitorma,
és kinek nem javasolt?
A vízitormában kéntartalmú vegyületek és rodanidok is találhatók. Ezeknek
köszönhetően nagyon hatékony termé-

szetes antibiotikuma a hólyag- és a hörghurutnak. A növényben A-, C-, D-vitamin,
valamint vas és jód található. Ásványianyag-tartalma a víz minőségétől függően változhat.
A vízitorma-készítmények segítik a vérképzést, erősítik a gyomorműködést,
elősegítik a sebgyógyulást, csökkentik a vérnyomást, és fáidalomcsillapító
hatásuk is van. A vízitormának kiváló vértisztító hatása van, és ezért a természetgyógyászatban előszeretettel alkalmazzák mindenféle bőrprobléma esetén. Ha
hónapokon keresztül alkalmazzuk, ásványianyag-tartalmából kifolyólag kiváló
szere a pajzsmirigy-alulműködésnek.
A vízitormát terhesség alatt nem szabad fogyasztani, mert az anyaméh enyhe
összehúzódását okozhatja!

Hogyan fogyasszuk?
Tea
Hólyaghurut esetén átmosásra készíthetünk friss vízitormából teát: 2 teáskanál
apróra vágott levelet öntsünk le 1/4 liter
forró vízzel, és 15 percig hagyjuk állni.
Ebből naponta fogyasszunk el 4 nagy csészével.
A hatóanyagok megóvása érdekében
a kivonatot hidegen is elkészíthetjük. Ebben az esetben 100 g friss levelet egy liter
hideg vízben egész éjszakán át áztassunk.
Napközben kisebb részletekben fogyas�szuk el. Ezzel tisztíthatjuk a vesét.
Vizitormalé
Közeledő megfázás és hörghurut esetén, valamint tavaszi salaktalanításhoz
nagyon hasznos a friss vízitormalé fogyasztása. Ezt gyümölcspréssel magunk
is elkészíthetjük, vagy a bioüzletekben
megvásárolhatjuk. Akut esetben ebből
naponta 3 evőkanállal fogyasszunk el.
Reuma és bőrkiütések kezelésére vagy salaktalanításra legalább hat héten keresztül naponta 2 evőkanállal vegyünk be.
Ez a kúra bélparaziták ellen is hatékony,
amelyek a mustárolaj-glikozidokat ki nem
állhatják!
Saláta
A vízitorma télen is kiváló vitaminforrás, ezért érdemes nagy mennyiségben
salátákba vagy zöldséges ételekbe keverni. Nagyon finom és egészséges étel
a vízitormával, metélőhagymával és egy
evőkanál lenolajjal készült fűszeres túró.
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Életmód

Győzzük le a stresszt természetesen!
Remélem, mindenkinek sokkal kiegyensúlyozottabb és nyugalmasabb lesz az elkövetkezendő év, és az azutáni
évek. Miért mondom ezt? Mert a világon a vezető halálozási ok a félelem. A félelem melegágya pedig a stressz.
Tudom, már lerágott csont, de nem lehet eleget mondani, hogy végre letegyük félelmeinket, szorongásainkat.

Nagyon sokat tud ebben segíteni a kender, mint komplex növény,
akár olaját fogyasztjuk, akár forrázatát, akár fürdőzünk benne.
Idén 6 alkalommal lesz lehetőségem az újságban cikket közölni,
tartsanak velem! Terveim szerint a népbetegségekről és azok valódi
okairól fog szólni: vérnyomásproblémák, emésztőrendszeri gondok
(pld. Chron betegség) allergiák és autoimmun betegségek, diabétesz
és a nagyon sokakat gyötrő székrekedés.
Mindezek előtt szeretném, ha megértenénk, miért a stressz a legfőbb kiváltó oka ezen biológiai elváltozások megjelenésének
szervezetünkben. Nem a gyökér oka, csak a kiváltó oka!
Egy mini biológia órára hívom most Önöket.
Candace Pert PhD. agykutató az érzelmek molekulái c. művében elmondja: „Az idegsejt membrán információfeldolgozó receptorait kutatva
fedeztem fel, hogy ugyanezek az idegi receptorok valójában a legtöbb,
ha nem az összes sejthártya (a sejt agya) tartozékai. Ezt követően kísérletekkel igazoltam, hogy a tudat nem kizárólag a fejünkben lakozik, hanem megoszlik a szervezet jelmolekulái között. Tehát az érzelmeink nem
csupán a környezeti visszacsatolás hozadékai. Az öntudat bevetésével, az
agy érzelemmolekulákkal áraszthatja el a szervezetet. Míg azonban a kiegyensúlyozott tudati működés gyógyulást hozhat a betegeknek, a nem
megfelelő tudattalan szabályozás megbetegítheti az egészségeseket.”
A sejtjeink tápanyagot (jó érzést) kapnak, örömmel úsznak feléjük. Ám amikor toxikus (rossz érzés) anyagot fecskendezünk közéjük,
elhúzódnak, elbarikádozzák magukat a mérgező környezettől. Van
egy receptorfehérje, melyet a szervezet helyi vészjelzésként hasznosít. Ugyanarra a hisztaminjelre ha a H1 receptorfehérje kapcsol be, a
szervezet védekező üzemmódba kapcsol, ha a H2 fehérje kapcsol be, a
szervezet a növekedés üzemmódot alkalmazza. Egyszerre a két üzem-
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mód nem működik. Az adrenalinra (stresszhormon) az alfa és béta receptor érzékeny, és ugyanazt a jelrendszert váltja ki mint a hisztamin.
Amikor egyszerre juttatunk hisztamint és adrenalint a szervezetbe,
a központi idegrendszer által kibocsátott adrenalin felülírja a hisztamin jeleit. A sejtek mindig a nagyfőnökre – központi idegrendszer –
hallgatnak, még akkor is, ha ez ellentmond a helyi impulzusoknak.
Miért fontos ez? A többsejtű szervezetekre érvényes szabály, hogy
az elme mindig felülírja a szervezet utasításait!
Tehát hiába gondolkodom pozitívan, ha megfelelési kényszerem
van, máris beindul az adreanlintermelés, mert „szorít a határidő”, vagy
mit fog szólni X.Y. Hiába szedem a sok vitamint, ha még mindig félek valamitől vagy valakitől. Legyen az akár a főnököm, egy vírus vagy
egy tigris. Hiába táplálkozom egészségesen, ha aggódom valakiért
vagy valamiért. Legyen az akár az egzisztenciám, egy szerettem, vagy
a jövőm. Hiába jógázom, ha folyamatosan rágódom valamin. Akár a
tetteimen, akár azon, amit mások tettek velem, akár azon, mit fogok
tenni HA...! Az a mi lenne HA, vagy mi lett volna HA dolog. Ugye?
Ezek mind stresszt okoznak, a stressz pedig utasítja a központi idegrendszert, hogy adrenalint juttasson a sejtekhez. Ami nem is lenne
baj, ha csak pillanatra lenne rá szükség, amikor el kell futni a tigris elől.
De sajnos jelen helyzetünkben nem ez a jellemző. A stressz állandó,
így a biológiánk állandó védekező módra van kapcsolva, ami nagyon
hamar lemeríti az „akkumulátort”, mert a H2 „üzemmód” nem tud feltölteni bennünket.
Tehát nem javasolt, hanem kötelező lenne mindenki számára a
kender fogyasztása, mely hatóanyagaival segíti a szervezetet feltöltő
üzemmódra kapcsolni. Úgy is szoktam emlegetni, „bevenni a lesz@rom
tablettát”. Segít nyugodtnak maradni stresszhelyzetekben.

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

Természetesen

Az a titok, hogy nincs titok
Karoti ételízesítőkkel a finom íz természetes!

A Zöld Újság novemberi számának olvasói
dióhéjban már olvashattak arról, mi a Karoti
ételízesítők és fűszersók lényege: csakis szárított zöldségek és parajdi só keverékéből
állnak, ízfokozóktől, tartósítószertől és adalékanyagoktól mentesen. Tényleg ennyire
egyszerű? Mi a Karoti termékcsalád titka?
Miért nő hatalmas mértékben a népszerűségük? Jelen cikkünkben ennek igyekszünk
utánajárni.

Már 12 íz található a palettán

Kezdetben vala a Klasszikus ételízesítő
(zöld címkés), amelyet húslevesben szokás
használni, majd hamarosan következett a
Magyaros (piros címkés), amit a fejlesztők
szerint “mindenben lehet használni, aminek
a receptje úgy kezdődik, »készíts pörköltalapot!«” - tehát hazánkban igen sok ételben.
Az, hogy a magyar zászlóból még hiányzó szín, a fehér volt a harmadik címke, ami
megszületett, tulajdonképp a véletlen műve.
Talán nem nehéz elképzelni, micsoda intenzitású és terjedelmű illatfelhőbe burkolózik
a Karoti műhely, amikor a fokhagyma van
soron az aprítóban és a szárítóban. Ilyen alkalmakkor bárki, aki arra járt, megjegyezte,
hogy mennyei ez az aroma. Innen jött az ötlet, hogy talán érdemes volna kifejleszteni a
Karoti Fokhagymás fűszersót is. Aki ismeri
„hármaskát”, vagy követi social media felületeinket, tudhatja, hogy ez nem csupán fokhagyma és parajdi só, hiszen tartalmaz még
számos szárított zöldséget is. Felhasználása
igen sokoldalú, a húspáctól kezdve a salátaöntetig hosszan sorolhatnánk.
Ez volt az a termék, ami elindította a lavinát
a 10 különböző fűszersóig vezető úton, mel�lyel 12-re bővült a ma kapható ízek száma a

Magyarossal és Klasszikussal együtt. Gyors
egymásutánban születtek meg az úgynevezett tematikus termékek, mint például
a Fasírt, a Szárnyas és az Olaszos Karoti
fűszersó. Egy-egy termék fejlesztése hosszú
hónapok munkája. Megelőzi a tervezgetés,
a prototípusok legyártása, az arányok pontos kimérése és lejegyzése, majd a kóstolások, próbafőzések hosszú sora. Volt olyan
termék, amit szinte egyből eltaláltunk (Olaszos, Ázsiai wok, Sertéssült, Négyborsos
mustáros), de volt, ami több kört futott, mire
elérte jelenlegi összetételét (pl. Steak burgonya, Gyros).
Ha van tehát titok, akkor az a gondosság,
hosszas tervezés és a visszajelzések, vélemények figyelembe vétele.

Mit szeretnek
a Karoti termékekben?

Ha azt szeretnénk, hogy vevőink minden
alkalommal a Karotit válasszák, ha ételízesítőt és/vagy fűszersót vásárolnak, ahhoz
tudnunk kell, mit várnak el tőle, mi az, amiért
beleszerettek egy-egy termékünkbe, ezért
folyamatosan kérdezgetjük őket erről. A
leggyakoribb válasz az, hogy a Karoti természetes. Tényleg nem tartalmaz semmilyen
mesterséges összetevőt, íze mégis olyan
intenzív, hogy szinte felrobbannak az ízlelőbimbóink. Gyakran halljuk azt is, hogy azért
szeretik nap mint nap használni, mert nagyon sok konyhai műveletet leegyszerűsít.
Húsos töltelékekhez nem kell hagymát pirítanunk, hiszen a Magyaros ételízesítőben
(is) található hagyma, főzeléket villámgyorsan lehet készíteni a Klasszikus fajtával, húst
pácolni elegendő egyetlen fűszer (Szárnyas,
Sertéssült, Mexikói vagy Fokhagymás),
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nem beszélve a Fasírt, az Olaszos és az Ázsiai wok nevű keverékekről! Harmadsorban
változatossá teszi az ételeket, hiszen bátran
lehet velük kísérletezni. A gyártó is arra biztat
mindenkit, hogy ne kösse meg a kezünket
az, hogy mi van a zacskóra írva. Bátran pácoljunk csirkét Mexikói fűszersóval, csempés�szünk Fokhagymás Karotit a sztrapacskába,
vagy dobjuk fel a rakott krumplit Klasszikus
ételízesítővel! Ehhez „KaroTIPP”-ek formájában segítséget kapunk a gyártó social media
felületein, azaz Instagramon és Facebookon
is, ahol egy teljesen hétköznapi háziasszony
segítségével kutatják folyamatosan a felhasználási lehetőségeket.
Rendelni a legegyszerűbben webáruházunkból lehet, de emellett folyamatosan törekszünk arra, hogy az ország minél
több pontján megtalálható legyen egy-egy
biobolt vagy zöldséges, illetve csomagolásmentes üzlet polcain is.
Varga-Kovács Tímea

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

Jó tudni!

Ételízesítő vagy valami egész más?
A nátrium-glutamát széles körben
elterjedt ízfokozó adalékanyag, érdekessége, hogy teljesen íztelen. Ízfokozó hatását úgy éri el, hogy stimulálja az ízlelőbimbókat. Nem az
ételre, hanem az agyra hat, de az
intenzív íz mellé fizikai tüneteket is
kap a gyanútlan fogyasztó.

A Na-glutamát gyökerei egészen Japánig
nyúlnak vissza. A japánok évezredek óta a
tápanyagban gazdag tengeri hínárt használták ízfokozónak, egészen addig, amíg
1908-ban Dr. Kikunae Ikeda sikeresen izolálta
a tengeri hínárban lévő ízfokozó anyagot. Ez
volt a glutamát.
Ezután Dr. Ikeda céget alapított az anyag
Na-glutamátként való forgalmazására. Idővel a nyugati világba is eljutott ez a színtelen,
szagtalan, gyorsan oldódó kristályos por, ami
az íztelen ételek „feljavítására” volt hivatott.
Az élelmiszeripar kihasználta a nagy lehetőséget és a jelentős költségcsökkentés reményében minden komolyabb vizsgálat nélkül
használni kezdte.
Az 1970-es években, amikor a gyors étkeztetés megkezdte piaci növekedését, a Naglutamát használata óriási növekedésnek
indult az élelmiszerekben.

Ma már szinte mindenben
megtalálható:
- a feldolgozott ételek többségében,
- a gyorséttermi ételek több mint 90%-ában,
- levesporokban,
- leveskockákban,
- konzervekben,
- fűszerkeverékekben,
- a fagyasztott készételekben,
- a virslikben, felvágottakban,
- az üdítőitalokban,
- chipszekben.
Ráadásul függővé tesz bizonyos ételek fogyasztására. Nem véletlen hogy a
természetes ízű zöldségek, gyümölcsök
nem ízlenek sok gyereknek, annyira hozzászoktak ennek az ízfokozónak az ételekben való jelenlétéhez. A média által
közvetített reklámok ínycsiklandó ételei

a „gondosan válogatott összetevőivel, íz
varázslataival, íz rafinériájával”, szintén ezt
függőséget erősítik.

Mi a gond vele?
A Na-glutamát egy neurotoxin, vagyis
idegméreg. Tönkreteszi az agysejteket és
többek között az agyalapi mirigy által irányított funkciókat.
A következő tüneteket okozhatja:
- migrénes fejfájás,
- hányinger, hányás,
- hasmenés,
- asztmás rohamok,
- egyensúlyzavarok,
- mellkasi fájdalmak,
- erős szívdobogás,
- gyerekeknél viselkedési zavarok.
Jelentkezhetnek allergiás tünetek is:
bőrpír, orrfolyás, kiütések.
Egyéni érzékenységnek megfelelően
van, akinél a legkisebb mennyiség is azonnali reakciót vált ki van, akinél csendesen a
felszín alatt munkálkodik.
A gyerekek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, mert náluk a vér-agy gát
fejletlenebb állapota miatt a mérgező
anyagok könnyebben találnak utat az agyba.
A legújabb kutatások szerint a Naglutamát nem egyszerűen csak allergiát
okoz, hanem idegi elváltozásokat is pl. Par-
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kinson- vagy Alzheimer-kór.
A glutamát ingerületátvivő aminosav, az
agyi neuronok közötti információátvitelben játszik szerepet. Ma már ismert, hogy
a leggyakoribb daganatfajtáknak: mell,
prosztata, bőr, vastagbél, tüdő, petefészekrák, valamint a fej és nyaki tumoroknak
vannak glutamát receptoraik. Ha ezek a
daganatok sok glutamátot választanak ki,
sokkal gyorsabban nőnek és terjednek, valamint a szokásos kezelési eljárást is megzavarják.

Mégis minek köszönhető
töretlen lendülete?
Ahol csillapíthatatlan a profitéhség, ott
könnyen eltűnnek a tömeges fogyasztói
panaszok és könnyű szőnyeg alá söpörni
a kutatási eredményeket. Tény azonban,
hogy az emberek zöme érzékenyen reagál
a glutamátra. A nyugati orvosi modell nem
veszi figyelembe az élelmiszer bevitelt és
az élelmiszereken keresztül felhalmozódott kémiai anyagok hatását, ezért sokáig
az FAO vagy az EU szakértői elbagatellizálták a jelenséget mondván, nincs tudományos bizonyíték a glutamát egészségügyi
kockázatára.
A vitatott ízfokozók legújabb megítélése
már sokkal szigorúbb. A Független Egészségtanács Fórumában megjelent cikk szerint a glutamát kerülendő, egészségkárosító hatású adalékanyag.

Jó tudni!
Addig is, amíg eltűnik az élelmiszerekből, figyeljünk az összetevőkre!
Ma már sokan tisztában vannak
a glutamát káros hatásával, ezért a
glutamátot cselesen különböző nevek alatt
rejtik el az ételek összetevőiben.

Ha ezekkel találkozol,
inkább ne vedd meg!
- E-621,
- hidrolizált növényi fehérje,
- élesztő kivonat,
- autogénezett élesztő,
- ízfokozók,
- kalcium kazein,
- nátrium kazein,
- texturált fehérje.
Ha ezeket látod az élelmiszer címkén,
akkor biztos, hogy glutamáttal akarnak
megetetni!

Összegyűjtöttük a leggyakoribb
életízesítők összetételét
Az összetevők mennyiségi sorrendben
vannak feltüntetve, vagyis az szerepel elől,
amiből a legtöbb van a készítményben.

Vegeta ételízesítő
Összetevők: konyhasó, zöldségszárítmányok 15,5% (sárgarépa, paszternák, zeller,
vöröshagyma, petrezselyemzöld), ízfokozók
(nátrium glutamát, dinátrium inozinát), cukor, kukoricakeményítő, fűszerek, színezék
(riboflavin).

Podravka Vegeta
Összetevők: konyhasó, zöldségszárítmányok 15,5% (sárgarépa, paszternák, burgonya, zeller, vöröshagyma, petrezselyemzöld), ízfokozók (nátrium glutamát, dinátrium
inozinát), cukor, kukoricakeményítő, fűszerek, színezék (riboflavin).

Delikát ételízesítő
Összetevők: jódozott só (68%), cukor, ízfokozók (nátrium-glutamát, dinátrium-guanliát,
dinátrium-inozinát), szárított zöldségfélék
(sárgarépa, vöröshagyma, petrezselyemlevél,
fokhagyma, zeller, lestyán, pritaminpaprika,
paszternák, kaporlevél, paradicsom), kukoricakeményítő, növényi olaj, fűszerek, fekete
bors aroma, színezék (riboflavin).

Kotányi Ételízesítő
Összetevők: jódozott konyhasó, cukor, ízfokozó: nátrium-glutamát és inozinmonofosztát, sárgarépa, ***, petrezselyem,
vöröshagyma, zeller, zellerlevél, bors, paradicsom, brokkoli, póréhagyma, cukkini, karfiol, ***, paprika, színezőanyag riboflavin és
bétakarotin.

Mikado ételizesítő
Összetevők: só, szárított zöldség 15%
(pasztinák*, sárgarépa, fokhagyma*, zellerlevél,
vöröshagyma*, petrezselyemlevél, paprika, paradicsom), ízfokozó: mononátrium-glutamát,
dinátrium-5-ribonukletidok; cukor, hidrolizált
szójafehérje, maltodextrin, keményített növényi zsír, fűszerek (paprika, feketebors, természetes zelleraroma), élesztőkivonat, színezék:
riboflavin. *kén-dioxidot tartalmaz.
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Tesco Univerzális ételízesítő
Összetevők: jódozott só (65,5%), szárított
zöldségkeverék (paszternák, sárgarépa, petrezselyem, hagyma), cukor, burgonyakeményítő, ízfokozó (nátrium-glutamát), színezék
(riboflavin).
Szerencsére az üzletekben már kaphatóak sómentes, vegyszermentes ételízesítő fűszerkeverékek. Vásároljunk
ilyet!

Életmód

Mi az a 7 figyelmeztető jel, ami szívelégtelenségre utal?
A szívelégtelenség a 65 év felettiek
10%-át érintő betegség. Kialakulhat hirtelen, életveszélyes állapotot
idézve elő, legtöbb esetben azonban lassan, évtizedek alatt fejlődik
ki. A kiváltó okok többsége helyes
életmóddal megelőzhető. Időben
történő felismerésével, kezelésével
elkerülhető a szív teljes kimerülése,
és a hirtelen halál.
Ökölnyi szívünk óriási munkát végez,
nyugalomban(!) naponta 7000 l vért pumpál a kb. 100 ezer km érpályába, hogy biztosítsa az oxigén/széndioxid és tápanyag/
salakanyagok és más anyagok oda-vissza
szállítását a szervezetben. Számos betegség vezethet a szívizom kimerüléséhez: a
szerzett vagy veleszületett szívbillentyű
hibák, szívizom gyulladás, szívritmuszavarok, leggyakrabban pitvarlebegés, tüdőbetegség /tüdőtágulat, légzészavarok,
autoimmun betegségek, pajzsmirigy betegségek, elhízás, cukorbetegség. Rendszeres alkohol fogyasztás, mozgásszegény
életmód, dohányzás, egyes gyógyszerek,
kemoterápia, koleszterincsökkentők, vérnyomáscsökkentők is okozhatják. A leggyakoribb okok a koszorúér betegség és
a kezeletlen magasvérnyomás. Kezdetben
a szívizom megvastagodik, alkalmazkodik
a megerőltetéshez, ám egy idő után kimerül és kialakul a 65 év felettiek 10%-át
érintő állapot, az idült szívelégtelenség.
Mivel a sejtekhez nem jut el elegendő oxigén, tápanyag, előbb utóbb minden szerv
működése károsodik, az egész test leépül.
A heveny szívelégtelenség életveszélyes
állapot, leggyakrabban szívinfarktus vagy
tüdőembólia (tüdőverőerek elzáródása)
következtében hirtelen alakul ki, és az
esetek többségében halált okoz. Ezért
fontos a helyes életmód, a kiváltó okok
megelőzése és időben történő kezelése!

Milyen tünetek utalnak
szívelégtelenségre?

A kezdeti tünetmentes szakasz után
először csak nagyobb fizikai terhelésre
jelentkezik fáradtság. Később már kisebb
terhelés is kifáradást, nehézlégzést, sza-

pora, rendetlen szívműködést, mellkasi diszkomfortérzést okoz. Egyre nehezebb lesz a házkörüli feladatok ellátása.
Súlyosabb esetben boka körüli vizenyő,
éjszaka vizelés, nehézlégzés, a legsúlyosabb stádiumban nyugalmi helyzetben
is légszomj, köhögés, rózsaszínű köpet,
hasduzzanat, lábakon vizenyő a jellemző
tünet. A hirtelen kialakuló mellkasi fájdalom, légszomj, sápadt, verejtékes bőr,
eszméletzavar estén azonnal mentőt kell
hívni!

A szívelégtelenség súlyos
betegség, tegyen meg
mindent, hogy megelőzze!

Ügyeljen a normális testsúly megtartására, kerülje az édességek, üdítőitalok,
alkohol, energiaitalok fogyasztását! A
mediterrán étrend a legoptimálisabb a
szívbetegségek megelőzésére. A rendszeres testmozgás, gyaloglás, úszás edzi
a szívet, segít a cukorbetegség megelőzésében is. A dohányzásról nehéz leszokni,
jobb elkerülni a rászokást, így nemcsak
a krónikus hörghurut, tüdőtágulat, de az
érelmeszesedés, szívinfarktus, érszűkület
is elkerülhető. A vérnyomáscsökkentőt folyamatosan szedje! Biztosítsa a pihentető
alvást, és tanulja meg kezelni a stresszt!
Fogyasszon tápláló, tiszta élelmiszereket!
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Pótoljon rendszeresen ásványianyagokat,
magnéziumot, káliumot, szelént, B-, C-, E-,
K2- vitaminokat, resveratrolt. Az omega- 3
zsírsavak bizonyítottan segítenek a szívritmuszavarok, a magasvérnyomás, a hirtelen szívhalál megelőzésében. A koleszterincsökkentő szerek mellett pótolni kell
a koenzim Q10-t. A molekuláris hidrogén
új lehetőség a szívműködés támogatására, az oxigénfelvétel javítására.
„A precízen kivitelezett GISSI-HF tanulmány igazolta a többszörösen telítetlen
omega-3-zsírsavak biztonságosságát és
hatékonyságát. Ezáltal bizonyítékot szolgáltatott az irányelveket szerkesztő bizottságoknak, hogy ezzel a kezeléssel egészítsék ki a szívelégtelenség már bevezetett
terápiás ajánlásait” - Európai Kardiológusok Társaságának szimpóziuma - Clemens
Von Schacky, a Müncheni Egyetem professzora - Forrás: Lancet 2008;
Összeállította: Dr. József Erika
Látogasson el honlapunkra és válogasson a szívelégtelenség megelőzését
támogató termékeink közül!

www.healthandyouth.hu

Egészség

Praktikák megfázásra
Az idei tél igencsak szeszélyes. Reggel
még nagyon hideg van, később meg
már leizzadunk a kabát alatt. Ebben a
változékony időben könnyen megfázik vagy meghűl az ember, esetleg ös�szeszed egy kis kósza vírust is. Ilyenkor
jönnek igazán jól a már régóta ismert
és bevált házi szerek. Nem kell érte a
patikába menni, elég csak a konyhaszekrényt kinyitni. Olcsók és hatékonyak, mindenféle káros mellékhatás
nélkül.
Íme néhány praktika, amit még nagyanyáink hagytak ránk.

Jól bevált otthoni módszer volt megfázásra vagy náthára, és még ma is megállja
a helyét a kamillateás vagy sós vizes inhalálás. Ma már felerősíthetjük a hatását
azzal, ha teszünk hozzá 1-2 csepp citrom,
eukaliptusz, borsmenta, vagy kakukkfű
illóolajat. Ezek baktérium- , és vírusölő,
fertőtlenítő hatásúak. Tisztítják a légutakat
és segítenek felszakítani a lerakódásokat.
Egy forró illóolajos fürdővel gyakorlatilag a szaunázást pótolhatjuk otthon.
15-20 csepp illóolajat oldjuk fel kevés mézben, vagy tejben, hogy ne álljon meg a víz
felszínén, hanem jól elkeveredjen a fürdővízzel. Tehetünk a fenti illóolajok valamelyikéből 5 cseppet a párologtatónkba, így
este alvás közben is jól tisztítja a légutakat.
Rendszerint a nátha, megfázás velejárói
a hideg végtagok. Egy jó meleg lábfürdő
nemcsak kellemesen ellazít és felmelegít, de visszaállítja a test hőháztartását is.
Szódabikarbónával segíthetjük a méreganyagok kiválasztását, ami támogatja az
immunrendszer munkáját.
Torokfájás, mellkasi fájdalom esetén
használhatjuk a természetes alapanyagokból készült, magas illóolaj tartalmú Shakti
balzsamot. Fejfájás esetén a halántékot,
megfázáskor a mellkast, torokfájáskor a
nyaktájékot kenjük be vékonyan a balzsammal. A torokfájást nagyszerűen csillapíthatjuk, ha langyos sós vízzel gargalizálunk. Ehhez 1 dl langyos vízbe keverjünk
2 teáskanálnyi tengeri sót, majd gargari-

záljunk vele 2-3-szor. Naponta többször
is megismételhetjük, de a legfontosabb a
lefekvés előtti toroköblítés.
Belsőleges szerekkel is segíthetjük a
gyógyulást, például mézes fokhagymával
vagy vöröshagyma sziruppal. Az áttört
fokhagymát mézzel elkeverjük és naponta háromszor egy teáskanállal elfogyasztunk. A vöröshagyma sziruphoz egy fej
vöröshagymát vágjunk apróra, majd egy
kisebb befőttesüvegben vagy üvegedényben öntsük le mézzel, és lefedve hagyjuk
állni pár órát. Ezután a hagymát szedjük ki
a szirupból (de meg is ehetjük). Naponta
három-négyszer is fogyaszthatunk belőle
egy teáskanálnyi mennyiséget. Baktériumés vírusölő, immunrendszer erősítő hatású,
segít felszakítani a lerakódásokat.
Meleg meggymag párna a zselék helyett. Egy jól felmelegített meggymag párna hosszú ideig tartja a meleget. Kicsiknek,
nagyoknak különösen jól esik ilyenkor.
Fülfájás kezelésére az egyik legkiválóbb
otthoni gyógymód. A mellkasra helyezve pedig enyhíti a megfázásos tüneteket.
Akár egy csepp illóolajjal száraz inhaláláshoz is kiváló. Elalváshoz is használhatjuk a
lábak felmelegítéséhez.
Ebben az állapotban jól jöhet még a textil zsebkendő. Talán furcsán hangzik, vagy
ódzkodunk tőle, de az én gyermekkorom-
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ban nem volt divat a papír zsebkendő, nem
is volt piros, sebes az orrom egy-egy megfázás után. Mosható, vasalással fertőtleníthető, és nincs tele naponta zsepivel a kuka.
Ha mégis a papír mellett döntesz, akkor
válassz újrahasznosított papír zsebkendőt. Papírdobozos kivitelben az éjjeli szekrényre, ha gyorsan kell, vagy kis kiszerelésűt,
hogy táskában, zsebben is kéznél legyen.
Ha pedig már a sok orrfújástól kipirosodott
vagy kisebesedett az orrod, itt a levendulás
ajakbalzsam. A levendula gyógyítja a kisebb sebeket, a kakaóvaj és méhviasz gyorsan regenerálja az igénybevett bőrfelületet.
Mindezek mellett bőséges folyadékbevitel
és nagy adag pihenés is ajánlott.
A termékeket megtaláljátok
üzletünkben vagy webhopunkban.

www.greenyshop.hu
Greenyshop – Öko drogéria
6726 Szeged, Vedres utca 13.
Telefon: +36-20/212-3223
E-mail: info@greenyshop.hu
Facebook: Greenyshop – Öko drogéria

Egészség

A „boldog” bélflóra bennünket is boldoggá tesz!
A bélbaktériumok az emésztőrendszerünk leghűségesebb „társbérlői”. A bélflórában élő baktériumok, gombák és vírusok élnek teljes szimbiózisban.
Ma már nem vitatéma, hogy kiemelt szerepe van a bélrendszerünkben élő baktériumoknak az egészség megőrzésében. Születésünktől kezdve, egészen idős korunkig változik a bélflóra összetétele, ezért specifikus, akár
az ujjlenyomatunk. Folyamatosan fejlődik, vagy zavart szenved különböző hatások következtében, mint
pl. helytelen táplálkozás, stressz vagy antibiotikumok
okozta ártalmak miatt.
Lássuk csak, milyen szerepet töltenek be az életünkben
ezek a jótékony, élő organizmusok, és mit tehetünk a megőrzésük, felépülésük érdekében.
Hormonokat termelnek, pl. szerotonin (boldogság hormon),
hiánya depresszióhoz vezethet.
Vitaminokat termelnek, pl. biotint, ami a bőrünk, körmünk, hajunk szépségéért, egészségéért felel.
Az immunrendszerünk működése szoros kapcsolatban áll a
bélrendszerrel, hisz az immunsejtek 70%-a itt található.
Az emésztésben is nagy szerepük van. Ha ez a funkció nem
működik rendesen, az kihat a hangulatunkra, közérzetünkre és
ez által az ábrázatunkra is.
Az egészséges táplálkozás fontos a normál bélflóra kialakulásához, megőrzéséhez, de mivel a bélflóra specifikus, az étrendnek is annak kell lennie. Egyénre szabott egészséges táplálkozást
kell kialakítani, hisz nem lehet egy intoleranciában, allergiában
szenvedő egyénnek ugyanazt az étrendet ajánlani, mint egy másik, ezektől a problémáktól mentes személynek.
A rost bevitel hangsúlyos szerepet kap az étkezések során,
hisz a javasolt mennyiség: napi 30%.
Ma már elérhetőek olyan ételek, készítmények is, amelyek
probiotikumokat és prebiotikumokat is tartalmaznak, ezeket
nevezik szimbiotikumoknak.

A bélflóra pusztulása zsírmájhoz vezethet!
„Az egészséges bélflóra felel a bélrendszer megfelelő felszívó és áteresztő képességéért, ezzel megakadályozva az ártalmas mikroorganizmusok toxinjainak termelődését és
felszívódását, valamint
a bélben történő kén-hidrogén keletkezést. Mindezek
a káros anyagok számos májbetegség kialakulásához vezethetnek, köztük az egyre gyakoribb zsírmájhoz. A klinikai bizonyítékok azt mutatják, hogy
a bélflóra egészséges működése véd azoknak
a gyulladásért és elzsírosodásért felelős faktorok-
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nak a szintézisétől, amelyek májártalmakat okoznak. Éppen ezért a
rostdús táplálkozás és a probiotikum tartalmú élelmiszerek, készítmények rendszeres fogyasztása erősen ajánlott a májrendellenességek megelőzése érdekében.” Altamirani-Barrera A. és mtsai: The role of the gut
microbiota in the pathology and prevention of liver disease. J Nutr Biochem.
A N.I.C.S Zrt magyar termékei egyedülálló konstrukcióival
tudják biztosítani a normál bélflóra helyreállításához szükséges probiotikum – prebiotikum – inulin és vitaminok, ásványi
anyagok, nyomelemek kombinációját.
Ha nem megfelelő terméket, vitamint választ, az olyan, mintha
betonra vetnénk el fűmagot, vagyis semmi sem fog történni. Nekünk nagyon fontos, hogy mindenki személyre szabottan megtalálhassa azt, amit keres és amire szervezetének szüksége van.
Kérjen ingyenes, telefonos konzultációt a NICS probiotikus
termékek szakértőitől!

www.nicstermek.hu
+36706281808

Ayurvéda

Téli test- és sejtmegújító praktikák az Ayurvédával
Miután elfogytak az ünnepi finomságok, úgy érezhetjük, a Karácsony
és a Szilveszter kicsit gyarapított
testünkön. Sokan ilyenkor végtelen diétába kezdenek, de a kissé téves gondolatokkal sokat árthatnak
testüknek, lelküknek, gyengíthetik
immunrendszerüket!
Télen a test eléri maximális erejének
végét! Ezért sok pihenés és téli ételek szükségesek. Ekkor a test szinte
egész évre feltöltekezik.

Az ayurvéda a mértékletességre tanít!
Azonban ha kicsit túlettük magunkat a télidőben inkább a testmozgást, a jól összeválogatott étrendet, a szaunát és a meleg leveseket ajánlja, mintsem a téli böjtöt javasolja!
(A koplalást pedig pláne nem!)
A téli évszakot két részre bonthatjuk. Egy
kora- és egy későtéli időszak. A koratéli időszakban a Kapha dosha akkumulálódik, a
későtéli időszakban pedig terül. (A későtél
január 15-március 15-ig tart!) Magyarán gyűjtögetünk és tárolhatunk egy-két kilót,
amelyből a szervezet energiát kaphat a
fűtéshez és a szervezet téli ellátásához. Érdemes vigyázni, ne lépjük túl az egy-két kilós
gyarapodást, de ne is ostorozzuk magunkat
érte! Tavasszal lesz módunk visszaállni a normál súlyunkhoz a jól összeállított tisztítókúrák segítségével!
Téli étrendünk lehet kissé olajos, édes,
savanyú, sós. Ha lehet, melegen fogyasszuk
az ételt, italt! Kerüljük a hideg, száraz ételeket! A téli teánk legyen fűszeres. Az intenzív
fűszerek kiegyensúlyozzák a Kapha doshát!
Ilyenek pl. a szegfűszeg, fahéj, majoránna,
eukaliptusz, gyömbér.
Zsiradékként használjunk Ghí-t! Ha a húst
elhagyjuk, könnyebb lesz a túlsúlyt megakadályozni! Például a mungóbab elég fehérjét
tud biztosítani számunkra, sokféleképpen
elkészíthető, tápláló, azonban könnyebben
emészthető ételféleségekkel ajándékozza
meg szervezetünket!
Továbbá ajánlott még télen a rizs, a méz,
az aszalt gyümölcsök áztatva, az édes gyümölcsök, a csicseriborsóból készült ételek, a

kásák, a krémek, a zöldbab, a tápláló csírák,
a fiatal, zöldleveles zöldségek (mikrozöldek),
a káposztafélék, a brassika félék, a gyümölcsökből készült fűszeres ételek (levesek,
csatnik), a teljes kiőrlésű kenyerek, a gabonaételek, a répa, a krumpli, a tökből készült
fűszeres levesek, mártások, tökös édességek,
esetleg köretként is kiváló lehet! Használjuk
bátran a gyömbért!
Ha figyelünk a fenti ajánlatokra, meg tudjuk zabolázni a túláradást, a Kapha dosa
nagymértékű kiáradását a következő hónapokban, viszont gyűjtünk annyi erőt,
energiát, hogy átvészeljük a hideg évszak
viszontagságait! Fő a mértékletesség! Ezzel
támogatjuk a test természetes hajlamait, igazodunk a természet ritmusához!
Az étkezés fél egészség! Igen fontos
még a megfelelő mozgás, légzés, melyet
leginkább a jóga biztosít számunkra! Téli
jógagyakorlatok a test átmelegítését is biztosítják. A tüzes ászanák felélénkítik a belső
hőt, átforrósítják az ízületeket, izmokat, ínakat, felélénkítik az emésztés tüzét, az Agnit.
Télen gyakoriak a mozgásszervi betegségek,
az átható hideg kedvezőtlenül hat a mozgásszervrendszerre. A jóga gyakorlásával, helyes
étkezéssel, sok meleg, fűszeres folyadékkal
elkerülhetők vagy kompenzálhatók ezen
problémák!
Használjunk ayurvédikus gyógynövényeket preventív jelleggel és esetleges
problémák esetén!
Immunerősítés: ZEST MAN és ZEST
WOMAN , SHILAJIT, KURKUMA, ARTH PLUS,
AMLA étrend-kiegészítő készítmények
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Olajozás külsőleg – MAHANARAYAN,
DHANWANTHARAM
Ha módunk van rá, szaunázzunk rendszeresen!
Jó egészséget kívánok!
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
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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Mert „az Élet él és élni akar”!

A kortalan kutatása II. rész
„A zsengék friss életereje”

„Halandó, tudom
Rövid életű vagyok.
Mégis, bármikor nézem
Az örvénylő csillagok sokaságát
Már nem e földön járok
Hanem Istenhez emelkedve ünnepelek
És élvezem a halhatatlanok ételeit”

Ptolemaios

Kedves Olvasó!
A kortalan kutatásának egy igen érdekes fejezetéhez érkeztünk, melyről az előző cikkben már szót ejtettünk. Ez pedig
az „ifjúság kémiája”. Bár a megnevezés jó
szerivel félreérthetetlen, mégis magyarázattal tartozom. A témának négy pillére
van, ezek rendre: a szervetlen anyagok, az
élettelen anyagok, az életteremtő anyagok és a gondolatteremtő anyagok. (Itt és
most nem foglalkozunk a szervetlen anyagokkal és az élettelen anyagokkal sem.)
Már most, az írás elején kérnem kell
a Kedves Olvasó türelmét ahhoz, hogy
végig kövesse ezt a több cikkben folytatódó izgalmas témát! Arról van ugyanis szó, hogy hogyan lehet ma átadni az
esszénusok írásai alapján „levezényelt”
Nagy Kísérlet gyakorlati tapasztalatait,
több évtizeddel a lezárása után. S mind-
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ezt úgy kell megjeleníteni, hogy megértsük az esszénusok által leírt és javasolt
módszereket, értelmezzük a Nagy Kísérlet
eredményeit, és ezt a tudást, aprópénzre
váltva alkalmazni tudjuk ma, a mi mindennapi életünkben!
Az Ifjúság kémiája alapvetően nem az
ifjúságról szól, hanem a harmadik és negyedik pillérről. Ebben az értelemben az
alcím, „A zsengék friss életereje”, sokkal jobban
megfelel a tartalom szerinti megközelítésének. Tehát e témához tartoznak a biogenikus
anyagok, - az életteremtő anyagok, ételek - a
csíráztatott magvak, hajtatott zöldségek, a
bébi zöldségek, stb. A zsengékről, az induló
élet számtalan, étkezésre alkalmas eleméről, természetesen elsősorban a növényekről beszélünk, hisz Edmond Bordeaux Székely a húst kimondottan károsnak tartja!

Mert „az Élet él és élni akar”!
gyümölcsök és húsok vonatkozásában
egyaránt! S mi a helyzet ma?
„Az Egyesült Államok lakosságának nincs
meg az a boldogsága, amely a jó természetes víz ivásából származik. Helyette klórt,
valamint szerves és ipari szennyeződéseket
tartalmazó híg szennyvizet isznak. Lélegeznek nitrogén- és kénoxidokkal, szénhidrogénekkel és aldehidekkel szennyezett
levegőt, ólommal, szén-monoxiddal és korommal . . . az életminőség folyamatosan
romlik. ” - Linus Pauling

A zsengékről, az induló élet számtalan, étkezésre alkalmas
eleméről, természetesen elsősorban a növényekről beszélünk.
Ebben az írásban meg kell barátkoznunk a biogén, azaz az életteremtő anyag
és az ideogenic, azaz gondolatteremtő
anyag fogalmán túl, néhány adaptációra
vonatkozó kapcsolattal is, mint:
- a föld makroökológiai adaptációjával
a szimbiotikus kozmikus környezethez,
- a szervezet ökológia adaptációjával a
szimbiotikus földi környezethez,
- a sejt mikrobiológiai adaptációjával a
szimbiotikus testi környezethez.
(Adaptáció: élőlények alkalmazkodása//
Szimbiotikus, szimbiózis: két élőlény kölcsönösen előnyös együtt élése. )
A jobb érthetőség kedvéért ezt másképpen is megfogalmazom: mivel az élet
legfontosabb történései sejtszinten zajlanak, ezért a sejt környezetére vonatkozó viszonyokat kell vizsgálnunk. Ennek a
környezetnek az alapvető elemeit a sejt
csodálatos világán túlmenően az anyag alkotja. Az anyag azonban sokrétű tulajdonságokkal rendelkezik, és ezért ezek szerint
csoportosítva végezzük el a teljes vizsgálatot, azaz, a szervetlen, az élettelen, az
életteremtő és a gondolatteremtő anyag
szintjén. Vizsgálatunkat pedig ki kell terjeszteni továbbá a sejtnek a szervezethez,
a szervezetnek a földi környezethez, és a
föld makroökológiai világnak a kozmikus
környezethez való viszonyára is.

Mi volt réges-régen, az ipari forradalom
előtt? Tiszta levegő mindenhol a bolygónkon, tiszta víz a patakokban, folyókban,
tavakban és a tengerekben, valamint tiszta, azaz vegyszermentes étel, zöldségek,

Föld nélkül nem élhetünk. Az ember és
a fajok sokfélesége ezen a bolygón a természetes környezet biztosította táplálkozás függvénye! A számtalan organizmus
és a környezet közötti kapcsolatok összetett hálót alkotnak, ezért bármelyik rész
gyengítése vagy megsemmisítése veszélyeztetheti az egész rendszert. S mire
számíthatunk? Egyes tudósok azt állítják,
hogy az emberiségnek a bioszférában
történt rombolása következményeként,
az elkövetkező 100 évben a fajok fele eltűnik! A hivatalos felmérések szerint, 1970től a földön élő gerinces állatok populációjában 58% csökkenés következett be. Az
édesvízi fajok esetében pedig ez a szám
81%! Más felmérések szerint óránként kihal egy faj!

Az Egyesült Államok lakosságának nincs meg az a boldogsága,
amely a jó természetes víz ivásából származik.
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Mivel az élet legfontosabb történései sejtszinten zajlanak, ezért a
sejt környezetére vonatkozó viszonyokat kell vizsgálnunk.
Ebbe a környezetbe kell beilleszteni E.
B. Székely kutatásait és útmutatását, azzal, hogy munkásságát követő 50-70 év
alatt a folyamat minden figyelmeztetés
ellenére nem lassult, hanem gyorsult!
Ne feledjük, hogy Székely kutatásainak
adatbázisát több mint három évtizedes,
jól dokumentált tudományos munka
eredményeinek feldolgozásával alapozta meg. De bennünket itt és most nem
a fajok sorsa érdekel, - bár nem vagyunk
közömbösek - hanem az, hogy ebben a
természetet ezer ágon irtó profitorientált
világban, hogyan tudunk egy olyan kis
szigetet teremteni, mely élhető, gyógyszermentes, egészséges és hosszú életet
biztosít számunkra! Vágjunk bele, figyelemmel és türelemmel! Próbáljuk kijelölni
az utat, de legalább is az ösvényt, melyen
elindulhatunk! Kezdjük az esszénusokkal.
Székely Az esszénus béke evangéliumában így interpretálja az esszénusok tanításait:
„Isten angyalai belépnek beléd az élő
étellel, amelyet az Úr ad neked királyi asztalától. Mert valóban mondom nektek,
hogy az Ember Fiainak teste a templom, és
belseje az oltár, ha Isten parancsolatait teljesítik. Ezért semmit ne tégy az Úr oltárára,
ha szellemed zaklatott, és ne gondolj senkire haraggal Isten templomában. És csak
akkor lépj be az Úr szentélyébe, ha érzed
magadban a hívás angyalait, mert mindaz,
amit bánatban, haragban vagy vágy nél-

kül eszel, méreggé válik a testedben. Örülj
tehát, mindig Isten angyalaival a királyi
asztaluknál, mert ez tetszik az Úr szívének.
És életed hosszú lesz a földön, Isten legdrágább szolgái az Öröm angyalai, minden
nap szolgálnak nektek!”
De nézzük meg mit is mond az idősebb
Plinius, ezekről a dolgokról: „…csak friss
gyümölcsöket és zöldségeket, magokat,

gabonákat, dióféléket, hüvelyeseket, csírázott magokat és szemeket ettek, valamint
finom, kicsi, „bébi” zöldeket, amelyeket frissen vettek ki a kertekből és a gyümölcsösökből közvetlenül étkezésük előtt…”
Az esszénusok és kortársaik tudták,
hogy az optimális terápiás eredmények
elérése érdekében mindent és mindig természetes állapotban kell fogyasztani, ami
azt jelenti: főzetlen, változatlan, egész és
friss, a veteményeskertből és a gyümölcsösből és kis mennyiségben.
S ugorjunk a Nagy Kísérlet eredményeihez: kezdetben 12 hektárnyi tanyán
organikus termelést vezettek be. Teljesen
önellátókká váltak, és így képesek voltak
olyan gabonákat, gyümölcsöket és zöldségeket termeszteni, amelyek mindenféle
kémiai hatástól mentesek voltak. Valójában mielőtt még népszerűvé vált volna,
megteremtették az organikus kertészkedést. Ennek eredményeként nemcsak
a gyógyíthatatlannak tűnő betegségek
gyógyítását érték el, hanem számos
degeneratív betegség megfordulását és
a belső biológiai ellenállás megjelenését
láthatták, és mindezt a hivatalosan megállapított kalória- és fehérjeszükséglet
alatti étrenddel.
Azt tapasztalták, hogy kevesebb étel
mellett gyorsabban gyógyul a beteg.
Azt tapasztalták, hogy ha a tiszta fehérje
főzetlen és hamisítatlan élelmiszerekből
származik, akkor fele annyira van szükség.

Főzetlen, változatlan, egész és friss...
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Úgy tűnik, hogy az esszén táplálékban
óriási belső biokémiai gazdagság van,
hulladék nélkül, kevesebb tápanyagból
több hasznos tápanyagot biztosít. Feltételezhető továbbá, hogy az emberi
szervezetben körülbelül ezer enzim van,
- hiszen minden évben új enzimeket,
vagy enzimszerű anyagokat fedeznek
fel - amelyeknek összefüggési funkciói
csak kevéssé ismertek, amelyek többségét a hevítés és a feldolgozás pusztítja el.
Ugyanakkor azt is feltételezhetjük, hogy
ezek hatása - anyagcserénkben és biokémiánkban - ugyanolyan létfontosságú és
semmivel sem kisebb mint a már ismerteké! ... s az esszénusok ezt évezredekkel
hamarabb már ismerték!
Nos, elénk tárult az ösvény kezdeti
szakasza, melyet friss zöldségek és gyümölcsök, az étel kevés mennyisége, fogyasztásakor pedig a tiszta gondolat és
az éhség hívó szava jelöl ki!
Amikor ezt összevetjük Benjamin
Franklin, észrevételével: „Általánosságban, az emberiség a főzés kifejlesztése óta
kétszer annyit eszik, mint amennyit természete igényel.” vagy Dr. Shatalova megjegyzésével: „Halálra esszük magunkat!”,
akkor láthatjuk be igazán, hogy milyen
messze is vagyunk az esszénusok által kijelölt ösvénytől!
A nagy görög filozófus, Protagoras azt
mondta, hogy „az ember az mindent mér.”

Hogyan tudunk egy olyan kis szigetet teremteni, mely élhető,
gyógyszermentes, egészséges és hosszú életet biztosít számunkra?
Ezzel nincs eddig baj! De mit mér és mivel? Az eddigiek alapján azt tapasztaltuk,
hogy nem a jelenlegi élelmiszer-csoportosítás tűnik alkalmasnak, amely a táplálék kémiai funkciója alapján osztályoz!
Ezen kémiai osztályozás alapján kalória-,

Az emberiség a főzés kifejlesztése óta kétszer annyit eszik, mint
amennyit természete igényel
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fehérje-, zsír-, keményítő- és szénhidráttartalmú osztályozás, semmit nem mond
az életfunkciókkal kapcsolatban. (Székely
a keményítőt külön kezeli, mint az egyik
legfontosabb tartaléktápanyagot, mely
szénhidrát.) Ez a csoportosítás strukturális jellegű és semmit nem árul el nekünk
arról, hogy az életfunkciók szempontjából
melyiknek mi a szerepe.
Az esszénusok táplálkozásánál viszont
óriási szerepe van az életfunkciókhoz való
kapcsolódásnak. Ezért Székely egy új csoportosítást vezetett be, melyet összefoglalóan a görög biogén = életképző anyagoknak nevezett, az esszénusok pedig
élő ételnek hívták. Az osztályozás alapja
pedig az ételek életképző, sejt megújító
funkciója. Ezek az ételek, mint például a
magvak, a gabonák, a diófélék és a hüvelyesek, biokémiai képességgel rendelkeznek csírázáskor, hogy mozgósítsák alvó
életerejüket, és így megteremtik az új élet
létrehozásának lehetőségeit.
Az osztályozási csoportok kialakításánál az életfunkciókhoz való viszony meghatározása volt az alapelv, mely szerint az
ételek lehetnek:
– bioaktív, életfenntartó, (feldolgozatlan friss zöldségek, gyümölcsök)
– biogén, életet generáló, (magok, csírák)
– biostatikus, életet lassító, (főtt ételek,
nem friss ételek, fagyasztott ételek)

Mert „az Élet él és élni akar”!
A feldolgozatlan ételek, főzetlen friss
zöldség és gyümölcs nem tudnak ugyan
új életet létrehozni, de a meglevőt képesek teljes mértékben fenntartani és
az ember életerejét megőrizni. Ezek a
bioaktív élelmiszerek! Nekünk a bioaktív
és a biogén élelmiszerekre kell koncentrálnunk. Ezek olyan további biogén és
bioaktív vegyületeket képesek létrehozni, melyek fontos szerepet játszanak a
biostatikus és biocid anyagok okozta biológiai hibák felszámolásában, ide értve a
hibás emésztés melléktermékeit és a mikrobákat is. Ezek az élelmiszerek segítik az
oxigénszállítást, gyorsítják a sejtek anyagcseréjét, elősegítve ezzel a természetes
öngyógyítást is.

A tápláléknak élnie kell! Még élő állapotban kell,
hogy bejusson az emberi szervezetbe.
– biocid, életet pusztító (káros anyagokat tartalmazó ételek, tartósítók, színezékek, stb.)
Az esszén vagy biogén táplálkozás létfontosságú alapelve: A tápláléknak élnie
kell!
Még élő állapotban kell, hogy bejusson
az emberi szervezetbe. A Plinius-kézirat

szerint az esszénusok egész életükben
közvetlenül megették a még növekvő csírákat, bébi-zöldeket, zöldségeket és gyümölcsöket.
Nem volt tárolás, feldolgozás, tartósítás,
konzerválás és fagyasztás. Ezek az ételek
közvetlenül és azonnal a talajtól vagy a
fától a szájig jutottak.

Nem kell azonban attól félnünk, hogy
ez az új szemlélet egy szűk élelmiszerkészletre redukálja életünket. A későbbiekben majd részletesen kitérek a választási lehetőségekre. Az élelmiszer kategóriák
ortodox osztályozásával szemben, - mely
az élelmiszerek kémiai összetételén alapul, - ez az új osztályozás az élelmiszerek
valós, életet támogató szerepére ad fontos információt!
Folytatjuk!
Barátsággal,
Erdei István

Fogós kérdés: hogyan képesek egy étteremben fél óra alatt produkálni olyan fogásokat,
ami akár órákig is készülhetne?
Vannak, akik bevallják: az ételek többsége előre el
van készítve, és porciókra szedve le van fagyasztva
vagy vákuumzsákba van téve. Amikor megjön a rendelés, vagy 10-20 perces főzés/sütés következik, de
nagyon gyakori, hogy egyszerűen megy a mikróba,
és pár perc alatt tálalásra kész állapotba kerül.
Egy tésztás vendéglőben dolgozó kisegítő megosztott egy
bevált szokást: „Egy népszerű étteremben dolgoztam, ami nagyon
népszerű volt a fiatalok körében a sokféle tésztaétel miatt. A bolognai spagetti volt a kedvenc. Reggel megfőztük a tésztát, lecsepegtettük, és a tésztát jeges vízzel töltött vödrökben tároltuk. Minden alkalommal, amikor spagettit rendeltek, kivettünk egy adagot, tettünk
rá egy merőkanál mártást és egy marék sajtot tett a tetejére. 3 percre
ment a mikróba, és már vihette is a pincér az asztalra.”
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Aki étterembe készül, és tényleg frissen szeretné az ételt, az
előző nap odaszólhat az étterembe, hogy mit kíván rendelni,
és akkor vélhetően frissen kerül a tányérjára a kért fogás.

Egészség

A VÁLTOZÁS az egyetlen biztos pont
„Minden, ami benned van,
az mindenben megvan”

Változás: sokak számára „A Rettegett Állapot”. Pedig nem is olyan rég, néhány évezreddel ezelőtt az ember élete
semmi másról nem szólt, csak a mindennapi változásokhoz való azonnali igazodásról. A túlélés, a számbeli gyarapodás
a természet kihívásaival szemben teljes
mértékben kitöltötte a létet. Nem volt
sok idő azon elmélkedni, hogy vajon holnap a hegy mögötti zöld legelőn, vagy
a folyóparton vadásszam-e le az aznapi
betevőm…
Az ember a modernizáció, a gépek
megjelenésével „felszabadult” az állandó
közvetlen túlélés fókusza alól. Időt nyert
magának és ezzel egy időben „benyerte”
a kényelem láthatatlan visszahúzó erejét,
és a stagnálás csábító megfoghatatlan
béklyóját.
Testünk sejtszinten továbbra is folyamatosan átalakít és átalakul a számára
továbbított ételek és lelki (gondolatok,
érzések) tápanyagok felvétele által. A hús,
a banán, a víz, a csokoládé, minden, ami
bekerül a „rendszerünkbe”, a test csodálatos átalakító mechanizmusa révén önmaga részeinek alkotórészévé, fenntartását
biztosító energiaforrásává változtatja.
Sejtjeink más és más élettartammal
rendelkeznek: a fehér vérsejtek évenként, a vörösvértestek 4 hónaponként,
míg bőrsejtjeink 2-3 hetente, addig a
csontozatunkt felépítő sejtek 10 évente
újulnak meg teljes mértékben.
A változás testünk elemi alaptényezője, mindennapi létezésünk aktív
része.
A tudatunkban lévő gondolatok, érzések kavalkádját napi szinten összetevő
több tízezer gondolat-csomag legna-

gyobb része néhány nagyobb témakör
köré csoportosul.
Legtöbbször észre sem vesszük, hogy
a kényelmesebb, a megszokottabb helyzeteket, érzéseket, reakciókat, ételeket,
italokat, berögzült szokásokat választjuk,
ahelyett, hogy tudatos odafigyeléssel
„felgöngyölítenénk” azokat az „elemeket,
belső érzelmi tényezőket”, amelyek megváltoztatása nagyobb fizikai erőt, több
energiát, vitalitást ezáltal fizikai stabilitást biztosítana, illetve érzelmi oldalról is
megfelelő módon táplálná Saját Magunk
egységét és kiegyensúlyozottságát.
A választás, az elhatározás, a döntés és a
cselekvés hatalma önmagunk felett a miénk. A többit „odavarázsoljuk”, ha szabotálni, halogatni, vagy csak a felelősséget
hárítani óhajtjuk tudat alatt éppen, mert
az még valamilyen módon szolgálja lelki
fejlődésünk.
A változás alapállapot, az élet lételeme.
Ha ellene megyünk, így vagy úgy, de önmagunk ellen teszünk.

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 válasszunk önmagunk számára, hogy figyelembe vesszük a test, mint egész működését, az esetleges gyógyszeres kezelések
vonatkozó hatásait.
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MUMIO-SHILAJIT

„A múmijó a görög múmia szóból ered,
amely épen megőrzött testet, múmiát jelent.
A múmijó egy természetes anyag, amely főleg
Oroszország ázsiai területeinek világtól elzárt,
magas hegyeiben (2000-5000 méter magasságban), illetve Kazahsztánban és Kirgizisztánban a kőzetek repedéseiben elraktározódott
gyantás anyag. A keleti népgyógyászatban a
hegyek könnyének nevezett szer a gyógyítás
legkülönbözőbb területein kerül felhasználásra, legyen az emésztőszervi probléma; vírus,
vagy baktérium okozta fertőzés; légzőszervi
megbetegedés; szív- és érrendszeri probléma;
húgyúti megbetegedés; csonttörés; sérülés hogy csak a leggyakoribbakat említsük.
26 mikroelemet, 10 fémoxidot, 6 aminosavat, természetes szteroidokat, foszfolipideket,
egy sor vitamint, olajokat és más biológiailag
aktív anyagokat tartalmaz, amelyekkel a betegségek, sérülések gyógyítása mellett az immunrendszert is támogatja.
A múmijó igazi
ritkaságszámba menő kincs.”

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

Jó tudni!

A paracetamol alattomos hatása
Magyarországon 40 féle(!)
gyógyszer tartalmaz
paracetamolt. De miért is
érdekes ez? Hozzáférhető egy
adat, miszerint az USA-ban
évente 50 ezer paracetamol
mérgezés történik, amiből
500 halállal végződik. Azért
csak ennyi, mert az időben
elvégzett májátültetés
megmentheti a beteget. Ezeknek
a gyógyszereknek a jó része
olyan, amit az emberek minden
gondolkodás nélkül bekapnak,
ha influenza-szerű tüneteket
tapasztalnak. Egy sor reklám
még biztat is erre.

Igaz, egy gyógyszeripar termékeit ismertető és reklámozó portál szerint nálunk
semmi ok az aggodalomra, Magyarországon nem szokott paracetamol mérgezés
előfordulni. De miért volnának az USA-ban
vagy más fejlett országban ostobábbak az
emberek, mint nálunk? Osszuk el az USA
adatokat 30-cal, mert így megkapjuk a tízmillió főre eső adatot. Ezek szerint nálunk optimista becslés szerint - évente kb. 1700
paracetamol mérgezés kell történjen, és
ebbe 17-en bele is halnak.

De miért is olyan veszélyes
a paracetamol?
Elvileg egy felnőtt napi 4 gramm
paracetamolt gond nélkül bevehet, csakhogy ez egészséges, jól táplált emberre
vonatkozik. Az „egészséges” meglehetősen
laza fogalom, pl. a túlsúlyos vagy elhízott
embereket egészségesnek tekintik, pedig
az elhízott embereknél garantált a máj
elzsírosodása. A magyar népesség 60%a túlsúlyos vagy elhízott. Aztán van még
egymillió rendszeresen alkoholt fogyasztó
lakos. Mondhatni tehát, a máj működészavarai igen gyakoriak.

Mi történik egy ilyen beteg májjal, ha a
„gazdi” influenzás lesz, vagy fáj valamije?
Egyszerű: dobálja be a fájdalom és lázcsillapítókat, a mája meg erőlködik a májkárosító
melléktermék (N-acetyl-p-benzoquinone
imine) semlegesítésén. Akinek balszerencséje van, abban ebből a májkárosító melléktermékből genetikai okokból a szokásosnál is
több termelődik. A májzsírosodásban vagy
cukorbetegségben szenvedőknél is fokozottan termelődik ez a káros bomlástermék, így
kerek a kép. Mivel a paracetamol lázcsillapításban alatta marad az ibuprofennek vagy az
aszpirinnak, az emberek - elégedetlenkedve
az eredménnyel - gyakran többféle lázcsillapítót is bevesznek, így akaratlanul is túlhaladhatják az egyszerre bevehető vagy a napi
limitet meghaladó mennyiséget.
A máj méregtelenítő működéséhez
szükséges a glutathion, ami egy antioxidáns. Ennek termelődése függ egy - csak
táplálkozással bevihető - aminosavtól,
a ciszteintől. Magyarán, aki betegsége miatt étvágytalannál válik, annál a
glutathionszint gyorsan lecsökken. Na
és megint az átkozott gének! Van, akiben
eleve kevesebb glutathion termelődik. De,
ha ezt is ráírnák a gyógyszer tájékoztatóra,
azzal sem mennének sokra, mivel ezeknek
a tájékoztatóknak a fő célja a gyártó felelősségének betegre való áthárítása.
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Igazság szerint az ilyen tájékoztatók elolvasása után csak igen vakmerő emberek mernének gyógyszereket bevenni.
Az emberi tájékozatlanságból fakadó
óvatlanság miatt elég sok embert kerülgeti a májkárosodás veszélye. Amiért ritkább
a baj, mint lehetne, az abból fakad, hogy
a máj egy határig képes regenerálódni, s
ha a betegek még azelőtt abbahagyják a
paracetamol szedését, hogy végleg kipurcanna a májuk, mit sem tudnak arról, hogy
az élet-halál mezsgyéjén egyensúlyoztak.
A paracetamol mérgezést ráadásul
nem könnyű észrevenni, hiszen az megegyezik azoknak a betegségeknek a tüneteivel (émelygés, hasi fájdalom), amire a
gyógyszer szedik. Mire a sárgaság, zavartság felhívja a figyelmet a problémára, már
késő.
Sokan különféle fájdalmaikra rendszeresen szednek paracetamolt, holott
a paracetamol nem is igazán jó fájdalomcsillapító. Egy vizsgálatban 400 mg
Ibuprofennel hasonlították össze 1000 mg
paracetamol hatásosságát, és az ibuprofen
sokkal hatásosabbnak bizonyult. Ez persze
nem az ibuprofen reklámja szeretne lenni,
hiszen az ibuprofen egy NSAID, és a nem

Jó tudni!
szteroid gyulladáscsökkentők legalább
olyan veszélyesek. Mondhatni, a két gyógyszer közti választással csak a halálnemünket
választhatjuk meg. Jó, tudom, most sokan
arra gondolnak, hogy ők már évek óta szedik ezt vagy azt, aztán mégsem lett semmi
bajuk. Ez igaz, de akinek meg baja lett tőlük,
az most nem olvassa ezt a cikket.
De visszatérve a paracetamolra, ezt
ajánlják és írják fel legtöbbször deréktáji fájdalmakra, holott a paracetamol nem
jobb a placebónál. De mivel a placebo sok
embernél elég hatásos, így hát sokaknál a
paracetamol is hatásos(nak tűnik).

A paracetamol azért hatástalan fájdalomcsillapító, mert nem
csökkenti a fájdalmat okozó gyulladást. Hatása ugyanis centrális, azaz az agyban csökkenti a
fájdalomérzetet.

A paracetamol és a vese
Mint általában a nem szteroid
gyulladásgátlók, így a paracetamol is károsítja a vesét. A vizsgálatok szerint különösen
a rendszeres paracetamol szedők vannak
ennek a kockázatnak kitéve. Egy thaiföldi
vizsgálatban, akik életük során 1000 gramm
paracetamolt szedtek be, azoknak hatszoros
volt a kockázatok a krónikus veseelégtelenségre. Ez az 1000 gramm soknak tűnhet, de
ez 2000 darab 500 mg-os tabletta, amit, ha

valaki 60 év alatt szedett be, akkor az 10 naponta jelent 1 tablettát. A folyamatot súlyosbítja, ha valakinek más vesekárosító betegségei is vannak, mint pl. magas vérnyomás
vagy cukorbetegség. A veseelégtelenséggel
az a baj, hogy mire észreveszik, addigra már
csak együtt lehet élni vele, de a veseműködésen javítani nem igen van mód.

A paracetamol
és várandós anyukák
Mit szedjen a terhes nő, ha láza van, vagy
fáj valamije? Hát a legveszélytelenebb lázés fájdalomcsillapítót: a paracetamolt. Az
orvosok és gyógyszerészek még ma is ezt
ajánlják, holott már 2013-ban megjelent
egy vizsgálat, amely arra figyelmeztetett,
hogy a magzatot ért paracetamol hatására
a felnövő gyermekeknél különféle mozgás- és kognitív fejlődési zavarok figyelhetők meg. 2014-ben egy újabb vizsgálat szerint a terhesség alatt szedett paracetamol
hiperkinetikus vagy figyelemzavaros hiperaktivitást eredményezett. A vizsgálatot
még abban az évben megerősítette egy
másik is. A kérdés kutatása azóta sikertéma
lett, sorra jelennek meg az ezt alátámasztó
vizsgálatok.

A paracetamol valamiképp beavatkozik az agy működésébe, és
ez egy fejlődő agy esetében mindenféle zavarokat okozhat, és okoz is,
mint az ábra mutatja.

A paracetamol és az agy
Az első vizsgálatok azt mutatták, hogy a
paracetamol fájdalomcsillapító hatása abban áll, hogy lecsökkenti a „szenvedéshatást”, azaz a gyógyszert szedőt kevésbé zavarja a fájdalom, ami ugyanúgy fennáll. Az
agyunk gazdaságosan van felépítve. A fájdalom, az fájdalom, akár sérülésből, gyulladásból származik, akár lelki eredetű. Ez arra
a meglepő következtetésre vezethet, hogy
a paracetamol hatásos lelki fájdalomra is.
Azt is megfigyelték, hogy a paracetamol
szedése érzéketlenné teszi az embereket
a szociális ingerekre, azaz mások örömére
vagy fájdalmára és letompítja a saját érzelmeiket is.

Talán meredek asszociáció, de a
szociális ingerekkel szembeni közömbösség és az érzelmek megértésének a képtelensége az autizmus
jellegzetes tünete.
Egy apa nyomozni kezdett az ügyben, az
ő fia miért lett autista. Stephen T. Schultz
arra figyelt fel, hogy az autizmus onnantól kezdett gyakorivá válni, amikortól egy
ritka gyermekbetegség kockázata miatt
leáldozott az aszpirinnak és az orvosok
hevesen kezdték ajánlani lázcsillapításra a
paracetamolt. Schultz kimutatta, hogy az
autizmus gyakorisága együtt nőtt (vagy
alkalmilag csökkent) az MMR oltás okozta
láz csökkentésére használt paracetamollal.
Amikor rossz híre kelt a paracetamolnak,
lecsökkent a fogyasztása és némileg csökkent az autizmus gyakorisága is, majd újra
meglódult és folyamatosan nő azóta is a
paracetamol gyermekeknél való alkalmazása és vele együtt nő az autizmus gyakorisága is.
A teória erősen egybecseng a
paracetamol magzati és idegrendszeri hatásait kutató vizsgálatok eredményeivel, de az
igazolása vagy cáfolata még várat magára.
Mindenesetre, ha választani lehet, a vizes
borogatás a legveszélytelenebb a lázcsillapításra, vagy az Algopyrin, mert mint az
adatok mutatják, ez a legveszélytelenebb
láz- és fájdalomcsillapító.
A cikk Szendi Gábor:
Én inkább a borogatást ajánlom
című írása
felhasználásával készült.
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Fűben-fában
A tüdő folyamatosan dolgozik, oxigént
vesz fel és kiszorítja a szén-dioxidot. A
légzőrendszer célja az oxigén szállítása a test véráramába, ami tovább szállítja és elosztja a testben. A tüdőbetegségben vagy fertőzésben szenvedők
számára ez az oxigénátadás nehezebbé válik, ami különféle egészségügyi
problémákhoz vezet. A különböző környezeti hatások miatt érdemes oda figyelnünk rá, főleg most a hűvösebb
őszi és téli hónapokban. A rendszeres
mozgás és a megfelelő étrend szintén
elengedhetetlen, de van néhány természetes módszer a tüdő jobb működésének elősegítésére:

1. Eukaliptusz

1788-ban John White sebész-főorvos
megérkezett az első flottával Ausztrália
partjaira. Néhány héten belül elkezdte
dokumentálni az egyedülálló eukaliptusz
növényt. Gyógyító tulajdonságai sok helyi
őslakos közösségben jól ismertek voltak,
akik sebek gyógyítására, a fertőzések elhárítására használták. Az eukaliptusz antioxidáns tulajdonságairól ismert, és gyakran
használják fertőzések leküzdésére, ezért
rengeteg torokpasztillában és szirupokban
megtalálható. Olaját belélegezve megkön�nyítik a torlódásokat, a megfázást és a lázat.
Inhaláláshoz 1-3 csepp eukaliptuszolajat
tegyünk forró vízzel egy tálba, a belélegzett
gőz tisztítja az eldugult orrjáratokat, kitágíthatja a tüdőben lévő hörgőhurutokat és
elősegítheti a ragadós nyálka egy részének
eltávolítását. Hatásos vírus- és baktériumölő
tulajdonságai miatt számos folyékony szappan és antiszeptikus spray összetevője.

2. Orvosi tüdőfű

Az 1600-as évek elején az emberek úgy
tartották, hogy bizonyos emberi fizikai tulajdonságokra emlékeztető növények hasznosak lehetnek a hasonló testrésznek. A
tüdőfű az emberi tüdőszövetre hasonlít, és
széles körben használják a légúti megbetegedések hatékony gyógymódjaként. A modern kutatások kimutatták, hogy a tüdőfű
antioxidáns és szekretolitikus (nyálkaürítő)
tulajdonságai hasznosak lehetnek a tüdő
egészségének javításában. Képes csökkenteni a légutak irritációját, köhögés csillapító
és köptető tulajdonságai vannak. A légzés

megkönnyítésére szolgáló hatékony szerepét részben a nagyszerű antioxidáns képességeinek köszönheti, amik létfontosságúak
az egészséges szervek és az általános jólét
támogatásához - különösen prooxidánsok
vagy szabad gyökök jelenlétében.

3. Orvosi Pemetefű

A menta családból származó pemetefű
köhögésszirupok gyakori összetevője. Ennek oka, hogy természetes köptetőként
működik, segítve a nyálka és váladék eltávolítását a tüdőből. Hasznos lehet allergiások, szinusz fertőzéssel és mellkasi torlódással küzdők számára.

4. Lándzsás útifű

Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában őshonos zöld, gazos növény, amely
évezredek óta enyhít egészségügyi problémákat. Az 1500-as évekre visszanyúló
angolszász szövegek ezt a növényt csodálatos gyógymódként reklámozzák. Nagyon
sokoldalú kiegészítő: anti-hisztamin, gombaellenes tulajdonságú, antioxidáns, fájdalomcsillapító, sőt enyhe antibiotikum is. A
levelekből készített teája hatékony köhögés
elleni gyógyszerként működik és enyhíti a
légzőszervi problémákat. A legutóbbi, Németországban végzett klinikai vizsgálatok
arra a következtetésre jutottak, hogy az útifű levél hasznos a tüdőszövet irritációjának
csökkentésében és a köhögés visszaszorításában. Ma a modern orvostudományban
balzsamokban és gyógyszerekben használják, amelyek a légzőrendszer megnyugtatására, a szív- és érrendszeri problémák kezelésére és a reuma kezelésére szolgálnak.
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5. Kerti- és Mezei Kakukkfű

A szurokfűhöz hasonlóan a kakukkfűlevél
is egy másik kulináris kedvenc, amelynek
használata egészen a rómaiak idejéig nyúlik
vissza. 1880 és 1947 között az Egyesült Államok Gyógyszerkönyvében jegyzékbe vették. A kakukkfű virágzó örökzöld cserje és a
menta család tagja. Leveléből teát és olajat
is készítenek: az immunműködés fellendítésére, az egészséges vérnyomás támogatására (már a normál tartományon belül) és
a jó hangulat elősegítésére szolgál. Különösen alkalmas a légzőszervek egészségének
támogatására is, ez részben köszönhető a
benne található karvakrol nevű anyagnak,
amely fokozza a szervezet immunvédelmét.
Tele van C-vitaminnal, és jó A-vitamin-, réz-,
rost-, vas- és mangánforrás. Megfázásra kiváló! Európában a szakemberek különböző
kakukkfűtermékeket alkalmaznak a görcsös
köhögés, a hörghurut, a szamárköhögés,
az emphysema és az asztma kezelésének
támogatására. Tanulmányok szerint a kakukkfű görcsoldó hatású a bronchioláris
görcsökön.
Gyógyszeres kezelés, akut betegségek
és terhesség esetén kérjük ki kezelőorvosunk véleményét!

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

Életmód

Gyomorsav: Mi a feladata az emésztés során?
Pontosan milyen funkciót teljesít? Honnan lehet tudni, hogy elég van-e belőle?
Ebben a cikkben ezekre a kérdésekre válaszolunk,
és azt is eláruljuk, mit lehet tenni, ha a gyomorsav
mennyisége nem elegendő.

A gyomorsav fő funkciói
A gyomorsav az, aminek köszönhetően a gyomrunk megfelelően emészti az
ételt. Fontos, hogy elegendő gyomorsavunk legyen, és hogy kellően savas legyen, ugyanis fontos szerepet játszik az
emésztésben. Ha valami nincs rendben
vele, változás történik az emésztésben,
mely idővel nagyon kellemetlen problémákat idézhet elő és súlyosabb betegség is kialakulhat miatta. A gyomorsav
védi a testünket. Gátoltja a baktériumok
bekerülését az emésztőrendszerbe, mint
például a helicobacter pylori és hasonlók,
amelyek nagyon gyorsan szaporodnak a
gyomorban és gyomorfekélyt vagy gyomorrákot okozhatnak. A savas környezet
a gyomorban ráadásul elpusztítja az életünkre veszélyes más kórokozókat is. Ezen
kívül a gyomorsav a bevitt ételt fontos tápanyagokra, ásványi anyagokra és vitaminokra bontja, amelyek így már fel tudnak
szívódni az emésztőrendszerünkben. A
gyomorsav aktiválja a pepszin- és az enzimtermelést, amely szükséges az emésztőrendszer enzimjeinek kiválasztásához a
hasnyálmirigyből vagy az epe kiválasztásához a májból. Ez a gyomorsav, amelynek
köszönhetően a bevitt étel továbbmegy
a vékonybélbe. Az elegendő mennyiségű
gyomorsav tehát biztosítja testünk más
szerveinek megfelelő működését is.

gondoskodik és a
gyomorégést pedig
a hiánya okozza.
A nem elegendő
gyomorsav tehát a
leggyakoribb probléma.
Több tünet is
utalhat a gyomorsavhiányra. A gyenge
savképződés,
étkezés utáni böfögés és teltség érzet (kb. 1 órán belül), gyomorégés,
hirtelen fogyás,
puffadás és gyomorgörcs, rossz lehelet, székrekedés
vagy
hasmenés
esetén ismerhető
fel. Ha ezek a nehézségek rendszeresen és gyakran
fordulnak elő, ajánljuk, hogy konzultáljon
a problémáiról egy orvossal. A hiányos
gyomorsav vérszegénység formájában,
a haj vagy a körmök rossz minőségében
(B-vitamin hiánya), és jelentős fáradtság
jelentkezésével minden étkezés után is
előfordulhat.

Hogyan nyilvánul meg
a gyomorsav hiánya?

Hogyan lehet biztosítani
a gyomorsav megfelelő
képződését?

Az emberek többnyire azt gondolják,
hogy a leggyakoribb probléma a gyomorsavval az, hogy túl sok van belőle. Ezzel
magyarázzák a gyomorégést. A valóságban azonban a gyomorégés akkor következik be, amikor a nyelőcső záróizma
meghibásodik, amelyen keresztül a sav
a gyomorból a nyelőcsőbe jut, és tipikus
égő érzetet okoz. A nyelőcső záróizmának megfelelő funkciójáról a gyomorsav

Sok olyan mód létezik, amelyek segítségével optimalizálhatja a gyomorsav szintjét, javíthatja a gyomor környezetének
állapotát és az emésztést. Fontos, hogy
ne egye túl magát és ne egyen stressz hatása alatt. Az ételt alaposan rágja meg, ne
nyelje le egyben és ne egyen túl gyorsan.
Étkezés után pihenjen, ne feküdjön le, inkább maradjon ülve. Figyeljen a megfele-
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lő folyadékbevitelre is. Tanácsos nem inni
semmit evés közben és fél órával utána
sem. A gyomorsav képződését javítja a
menta, kardamom, koriander vagy gyömbér. Az egészséges emésztést biztosítják
az erjesztett zöldségitalok vagy az almaecet.
Nagyon hatékony segítség a híoszi
masticha is. A masticha nemcsak az elegendő gyomorsavképződést biztosítja,
hanem optimalizálja a gyomorkörnyezetet és védi azt a baktériumok ellen, beleértve a Helicobacter Pylori-t is. A híoszi
masticha, a pistacia lentiscus bokor gyantája, számos más gyomorprobléma esetén is fogyasztható és nagyon jó segítség
a Krohn-betegség és egyéb emésztési
betegségek esetén is.
A rendszeres használata biztosítja a
megfelelő működést és emésztést és Ön
sokkal jobban fogja magát érezni.

Életmód
„Az igazság az, hogy a számítógépek korában, amikor a világ összefüggéseit a hagyományos fizika mellett a kvantummechanika, a hullám- és káoszelmélet sokkal jobban megmagyarázhatóvá, kiszámíthatóvá teszi, szemléletváltozásnak, paradigmaváltásnak kellene bekövetkeznie a biológiában is.” Szentgyörgyi Albert

Az orgon víz szerepe egészségünk megóvásában
Földünkön a víz mindhárom halmazállapotban megtalálható.
Az élet a vízben jött létre. A földfelszín kétharmadát víz borítja és
az emberi szervezet kétharmada víz. Az élő szervezetekben, a vizet univerzális oldószernek és az élő anyag mátrixának tekintjük.
A víz kiemelkedő fontosságú az élet fennmaradásához.
A víz, ez a gyakran alábecsült, létfontosságú gyógyszer életünk
forrása. Ugyanúgy nélkülözhetetlen az élethez, mint ahogyan a
levegő a légzéshez.
Víz nélkül nincs élet, azonban fontos a víz minősége.
Alapvetően két paraméter az, amit mérnek: a kémiai tisztaság
és a biológiai tisztaság, de van egy harmadik minőségi jellemző
is, ez a víz strukturális állapota, ami az élő szervezetek szempontjából nagyon fontos.
Figyelmet érdemel a víz kinematikai és dinamikai viszkozitásának változása a szűrővel ellátott ORGON készülékkel kezelt víz
esetében. A fagyasztott, majd újraoldott, illetve melegített és tárolt „orgon” víz viszkozitása kb. 10%-al kisebb, mint a friss csapvízre jellemző értékek.

A víz hiánya sok betegség forrása

Sok természetgyógyásznak az a meggyőződése, hogy számos
betegség kialakulásáért a nem megfelelő napi folyadékbevitel a
felelős. Dr. Faridun Batmanghelidj, a híres iráni-amerikai „vízorvos”
és vízkutató szerint a következő panaszok mind azt jelezik, hogy
a szervezet nem jut elegendő vízhez: gyomorégés, szájszag, ízületi fájdalmak, migrén, allergia, neurodermitisz, járási fájdalmak,
izom- és lágyrész fájdalmak, székrekedés, anginás szívpanaszok.

Az orvos hangsúlyozza:

A fájdalom nem más, mint a szervezet jajkiáltása, hogy vizet
kapjon. Testünknek ugyanis égető szüksége van a vízre ahhoz,
hogy kiválaszthassa magából a környezeti mérgeket és az anyagcsere végtermékeit. Ha ez nem történik meg, a szervezet menthetetlenül elsavasodik. A hulladék nem szállítódik el, hanem kristályok formájában felhalmozódik a szövetekben és az ízületekben,
ennek az első figyelmeztető jele a fellépő fájdalom.
Egy bristoli kísérlet keretében 60 személy számítógépes teljesítményét vizsgálták, és kiderült, hogy akik munka közben rendszeresen vizet isznak, azok feladataikat tíz százalékkal jobban oldják
meg. A másik csoport rosszabb teljesítménye a tudósok szerint az
agy vízhiányával magyarázható. Ennek tipikus tünetei a krónikus
fáradtság, a kivörösödött arc, az ingerlékenység, a kedvetlenség,
az ok nélküli dühkitörések, a szorongás és az erős szomjúság.
Összegezve, a megfelelő mennyiségű és minőségű víz fogyasztása jelentősen növeli a teljesítményt, segít az egészség megőrzésében.

ti, hogy nagyon nagy frekvenciával energiát közlünk a vízzel. Az
ORGON készülékben kezelt víz, a nagy frekvenciával történő besugárzás alatt felvett energiát a vízmolekuláknak adja át.
Az orgon víz esetében a legfontosabb fizikai paraméterek megváltoznak, e változások (viszkozitás, felületi feszültség) a hőmérséklet változásával is fennmaradnak.
Az orgon víz eltarthatósága szignifikánsan jobb az ugyanolyan
körülmények között tartott kezeletlen vízzel szemben, mert időegység alatt alacsonyabb a hő átadása. Önmagában a tárolás,
szállítás hatása az orgon kezelt víz tulajdonságaira kisebb mértékű, egyes esetekben akár elhanyagolható.

Az orgon víznek az emberi szervezetben lejátszódó legvaOrgon víz
Az orgontechnológia a strukturális állapotot hivatott rendezni, lószínűbb elméleti konzekvenciái a következők:
• Élettani, kórtani szempontból sem hanyagolható a víz váltohangolt kristályos, aktív rendszere révén. Az orgon víz azt jelen-
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Életmód

Tizenkét új mélytengeri fajt
fedeztek fel az Atlanti-óceánban
Legkevesebb 12 eddig ismeretlen mélytengeri fajt
fedeztek fel a kutatók az elmúlt csaknem öt évben
az Atlanti-óceánban.

zatos kristályszerkezete, hiszen oldóképessége, elektromos tulajdonsága miatt a szervezet homeosztázisában játszott szerepe
is módosul, így az egészség-betegség állapotában is maximális
szerepe lehet.
• Az orgon víznek tulajdonsága, hogy az általa felvett energiát
képes részletekben visszaadni a környezetének, az emberi test
hőmérsékletén. Ennek azért van jelentősége, mert a szervezetben zajló katalitikus reakciók is testhőmérsékleten játszódnak le.
• Az orgon víz fogyasztása a nagyobb ozmotikus nyomása miatt
hozzájárul a lokális gyulladások csökkentéséhez, valamint az ödémák hatékonyabb felszámolásához;
• Az orgon víz hozzájárul a jobb veseműködéshez annak következtében, hogy a nefronok Henle-féle kacsában a víz visszaszívódás fokozódik.
•A sejthártyán történő megnövekedett permeabilitása miatt,
energia többletet szolgáltat a sejt anyagcsere folyamatainak.
Az élő szervezet szempontjából ez azt jelenti, hogy az összes
vizes oldatok, amelybe bekerül az orgonvíz strukturáltabb, közelebb viszi a saját normál homeosztázisához és kevesebb energiabefektetésre van szüksége szerv, szövet és sejt szinten az egészséges, normális működés fenntartásához. A fennmaradt plusz
energiát a szervezet képes hasznosítani a tanulásban, a fizikai
erőkifejtésben, a stresszes állapotok legyőzésében és a betegségek esetében is nagyobb hatékonysággal képes igénybe venni a
szervezet saját energiatartalékait.

www.egeszsegescsapviz.hu
E-mail: orgon@orgon.hu
Tel.: +36 20/364-1277
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Az Atlas nevű projektben részt vevő szakemberek szerint az újonnan felfedezett állatokra már most fenyegetést jelenthet az éghajlatváltozás. Az elnyelt szén-dioxid miatt az óceán egyre savasabbá
válik, ami különösen nagy veszélyt jelent a korallok meszes vázára.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy még van remény
ezeknek a különleges fajoknak és természetes élőhelyeiknek a
megóvására.
A 12 új mélytengeri faj felfedezése mellett a kutatócsoport körülbelül 35 esetben azonosított már ismert fajokat olyan mélytengeri
területeken, ahol korábban nem találkoztak velük.
A misszió fontos megállapításai közé tartozik, hogy az óceánvíz
melegedése, savasodása és az elérhető élelem csökkenése miatt
2100-ra jelentősen változni és csökkeni fog a mélytengeri fajok számára megfelelő élőhelyek elérhetősége.
A kutatók továbbá nagy számú hidrotermális kürtőt fedeztek fel
az Azori-szigeteknél. Az óceánok fenekén lévő kürtők komplex ökoszisztémáknak adnak otthont.
„Szivacsok és mélytengeri korallok olyan közösségeire bukkantunk,
amelyek az óceánfenék városait alkotják” - mondta Murray Roberts,
az Edinburgh-i Egyetem professzora, a misszió vezetője, hozzátéve,
hogy ezek a területek a kereskedelmi szempontból fontos halfajok
szaporodási helyei.
„Ha ezek a városok megsérülnek a pusztító emberi tevékenységek
miatt, akkor ezeknek a halaknak nem lesz hol szaporodniuk és a jövő
nemzedékei nem élvezhetik az ilyen ökoszisztémák szolgáltatásait” jegyezte meg a szakember.
A projektben az Atlanti-óceánnal határos 13 országból származó
kutatók vettek részt. A szakemberek azt vizsgálták, hogy milyen hatással van az óceáni környezetre a bolygó melegedése és a mélytengeri halászat, valamint bányászat.
Az óceáni áramlatok és óceáni üledékek tanulmányozása azt mutatta, hogy az Észak-Atlanti-óceán fő áramlatai drasztikusan lelassultak az éghajlatváltozás miatt.
Roberts szerint ennek hatására valószínűleg csökken az ökoszisztémák közötti kapcsolat, mivel az óceáni áramlatok a különböző
mélytengeri élőhelyeket összekötő főútvonalakként működnek.

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 161. rész

I

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

Izommal kapcsolatos panaszok és szelíd kezelésük I. rész
Jelen cikkünk a vázizomzatot alkotó harántcsíkolt izmokról szól, melyek testtömegünk 20–40 százalékát teszik ki. Három fő izomfajta létezik: a simaizom, amely
a belső szervekben (pl. az érrendszerben, a légzőrendszerben, a tápcsatornában,
a húgyutakban) található, a szívizom, amely szívünk alkotója, és a már fent említett harántcsíkolt izom.

Az izmok felépítése és működése

A harántcsíkolt izomszövet alapegységei
az izomrostok, melyeket kötőszövet fog ös�sze izomnyalábokká, majd azokat izmokká.
Az izmokat izompólya burkolja, amelynek
kötőszövetében az izmot ellátó erek és idegek haladnak. Az izmok elvékonyodó végét
nagy szakítószilárdságú, de kevéssé rugalmas inak rögzítik a csontokhoz. Ahol az inak
hosszan húzódnak a csontok felületén és
nagy súrlódásnak vannak kitéve (pl. kézfejen,
tenyéren), ott az inakat ínhüvely védi.
Az izomrendszer a csontváz felépítését
követve fej-, törzs- és végtagizmokra tagolódik. A fej izmai közé a mimikai, valamint
a rágóizmok tartoznak; a törzs izmai közé a
nyak, a mellkas, a has és a hát izmai; a végtagok izmai pedig a kart, illetve a lábat mozgatják.
A gerinc, a hát, a has izmai vesznek részt a
testtartásban, a testhelyzet megőrzésében, a

nagy és a finommozgásokban. A vázizomzat
sorvadásával járó betegségek egyik fő tünete a testtartás és az akaratlagos mozgások
nehézsége, képtelensége.
Az izmok oxigénellátása a végtagizmok
esetében kevésbé jó, mint a gerinc és a hát
izmainál. A végtagizmok hosszan tartó vagy
statikus használata révén oxigénhiány következtében tejsav képződik, ami izomlázat
eredményez.
Harántcsíkolt izom tartozik a garatban a
nyeléshez, a gégében a hangképzéshez, de
az emésztő- és a vizeletkiválasztó rendszer
területén is találhatók akaratlagosan is szabályozható harántcsíkolt záróizmok, így az
izomrendszert érintő betegségek nyelési,
hangképzési vagy akár vizelettartási nehézséget is okozhatnak.
Az izom a tápanyagokból nyert energiát alakítja át mozgássá. Az izomrostokban
egymással párhuzamosan és részben átfe-

Váradi Tibor

désben található két izomfehérje, az aktin
és miozin által alkotott szálak egymáshoz
képest történő elmozdulása következtében
jön létre az összehúzódás, így az izomrost
megrövidül. Az elernyedés révén az izom
visszaáll eredeti hosszára, így alakul ki az
izom mozgása.
Az izmok általában ellentétesen működő izompárokat alkotnak. Mivel egy izom
csak egy irányban tudja mozgatni a csontot
és csak összehúzódásra képes, az ellentétes
irányú mozgatáshoz az izomnak az ellentétesen működő párra van szüksége. A mozgás
során nemcsak egy különálló izom húzódik
össze és ernyed el, hanem egy egész izomcsoport.
Az egészséges izomműködéshez nyomelemek jelenlétére is szükség van, leginkább
kalciumra és magnéziumra.

Izomsérülések

Az izomsérülések főleg túlzott megterhelés következtében alakulnak ki. Az izomsérülés mértékétől függően lehet húzódás
(rándulás), részleges vagy teljes szakadás. Az
izomhúzódás az izmok túlnyújtásából fakad,
míg a szakadás a túlfeszített izmok folytonosságának megszűnése. Az izom rostjai nagy
terhelés hatására sérülhetnek vagy elszakadhatnak, akár hétköznapi tevékenységek,
sportolás közben is.
Az izomszakadás nemcsak az izmokban,
de kisebb vérerekben is kárt tehet, helyi vérzést, véraláfutást vagy az idegvégződések
ingerlése miatt fájdalmat okozhat. Az izomfájdalom oka lehet izomláz, izomgyengeség,
izomsérülés, izomfeszülés is. Ha a fájdalom
jelentkezését nem traumatikus behatás vagy
túlzott igénybevétel előzte meg, akkor alapos kivizsgálás szükséges.

Megelőzés

Az izomsérülések megelőzésének legegyszerűbb módja a megerőltető gyakorlatok
elkerülése vagy intenzitásának csökkentése.
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Öngyógyítás abc-je
Sportolás, testmozgás előtt fontos a bemelegítés, annak elmulasztása izomfeszülést
és sérülést okozhat. E tevékenységekre ne
közvetlenül étkezés után kerüljön sor! Érdemes csökkenteni a kávé, a kakaó, a csoki, a
fekete tea, valamint az alkohol fogyasztását,
mivel ezek nyomelem- és vitaminrabló tulajdonságuk révén közvetetten károsíthatják
az izomműködést. A fizikai aktivitást igénylő
helyzetekben fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. Sérülés után a sporthoz vagy a
munkába való visszatérés fokozatosan, körültekintően történjen!

Izomsérülések kezelése

Az izomsérülések kezelési módja a sérülés
komolyságától, az egyéni szükségletektől és
a korábbi betegségektől függ. A sérült izom
duzzanata és véraláfutásos jellege legjobban
jegeléssel kezelhető. Melegítő kezelés akkor
használható, ha a duzzanat már lecsökkent,
egyébként növelheti a duzzanatot és a fájdalmat.
Izomhúzódásra fájdalomcsillapító gyógyszereket szoktak javasolni, de az oki kezeléshez általában nem szükségesek gyógyszerek
(bár komoly fájdalmak esetén segíthetnek).
A fitoterápia főleg az enyhe és közepes fokú
fájdalom esetén alkalmazható hatékonyan

a nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek
kiváltására és a krónikus, hosszantartó gyulladásos állapotok kezelésre. Ilyen szer a más
gyógynövényekkel együtt is alkalmazható
fehérfűzfa-kéreg. Egy csésze teához egy evőkanál fűzfakérget ajánlott néhány percig főzni, majd állni hagyni és utána elfogyasztani,
naponta háromszor.
Az ördögkarom enyhíti a gyulladással járó
fájdalmakat és csökkenti az ízületi kopást.
Sportsérüléseknél, baleset vagy műtét utáni
felépüléshez is ajánlják. Kapható tea, tinktúra,
por, kapszula, tabletta formájában is. Célzottan a fájdalmas terület kezelésére külsőleg,
kenőcsként is hatékony.
Izomhúzódás esetén a gyógymasszázs segíti az izmok ellazulását és javítja a vérkeringést, gyorsítja a sebszövetek és a sérült izmok
gyógyulását.
Homeopátiában minden sérülés legjobb
szere, az Arnica montana választandó. Enyhíti
a fájdalmat, a duzzanatot és a szövetközti vérzést. A sérülés napján alacsony, D12-es vagy
C9-es potenciálból kell elszopogatni akár
kétóránként 5 golyót, a következő naptól
3×5 golyócskát. Külsődleges készítménnyel
(pl. Árnigél) is kombinálható.
A Schüssler-sók közül a Calcium fluoratum
erősíti az izmokat, rugalmasságot és optimá-

lis tónust biztosít, a Calcium phosphoricum a
regenerációt segíti. A Ferrum phosphoricum
közvetlenül a sérülés után alkalmazható, míg
a Kalium phosphoricum hosszabb ideig tartó szedése az egész testet erősíti. A Natrium
chloratum szabályozza a test sav-bázis
egyensúlyát, támogatva a szövetek, izmok
optimális működését, a Silicea pedig a kötőszövetek képződését, tisztulását, erősítését
segíti elő. Heveny panasz esetén 15 percenként szedhető, megelőzésre vagy hiány pótlására napi 2×3 tabletta ajánlott, legalább
négy héten át.
Az izomzat lelki értelemben a mozgás, az
erő és a dinamizmus szimbóluma. Az izomsérülés azt mutatja, hogy fájdalmasan túlléptük lehetőségeink határát, túlfeszítjük a határokat és többet gondolunk saját erőinkről.
Pozitív megerősítő gondolat lehet az alábbi:
„Az élet biztonságos. Biztonságos önmagamnak lennem, nem kell többnek mutatni magam. Elégedett vagyok önmagammal, bízom
a saját erőmben.”
A következő részben az izmok asztrológiai
vonatkozásával, görcseivel és sorvadásával
foglalkozunk, testi-lelki értelemben egyaránt.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont

NapféNyes élet a lapítváNy
1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. • Tel.: 06 1 311-9999 vagy 06 30 311-9999

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

VÁRADI TIBOR: HÁLA, ÖRÖM, BOLDOGSÁG –
A KITELJESEDETT ÉLET TITKAI

Pajzsmirigy-betegségek

ÍzelÍtő a témákból: Hogyan tűzzünk ki pozitív célokat? • Mi a boldog
élet tizenkét aranyszabálya? • Melyek a legfőbb akadályai a boldogság elérésének és hogyan tudjuk ezeket átalakítani? • Mi a pozitív lét
hét dimenziója? • Hogyan legyünk helyesen optimisták?

megelőzése és szelíd gyógymódjai
ÍZELÍTŐ A TÉMÁKBÓL:
• A pajzsmirigy betegségei
• Vizuáldiagnosztika
• A pajzsmirigy-betegségek lelki háttere
• Holisztikus terápiás megközelítések

VÁRADI TIBOR: LÉLEKTŐL LÉLEKIG –
A HARMONIKUS PÁRKAPCSOLAT TITKAI

Ajándék
online
videóval

ÍzelÍtő a témákból: Hogyan találhatom meg az ideális párom? •
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy megmaradjon a kölcsönös
szeretet és bizalom egymás felé? • Mi a harmonikus párkapcsolat
hét aranyszabálya? • Hogyan tud megújulni a kapcsolatom?

92 oldal • 16,8 X 23,5 cm

webaruhaz.napfenyes.hu
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Bőrápolás

A bőrünk is várja már a tavaszt, de addig ezt a két
dolgot tedd meg, hogy szép és egészséges legyen
Érezted már azt, hogy télen a bőröd
textúrája valahogy vacakabb, mint
nyáron? A sarkaid, a könyököd, az
ajkaid, a kezeid állandóan ápolók
után kiáltanak.

Nyáron könnyebb dolgunk van: a meleg segít minket abban, hogy többet
igyunk. A hűvösebb idő beköszöntével
kevesebbet iszunk, pedig a folyadékbevitel az egyik fontos kulcs a bőröd szépségének és állagának a megőrzéséhez is.

Hogyan igyál eleget,
ha nem kívánod?

Ha nem megy az, hogy rendszeresen
igyál egy kis mennyiségű folyadékot - és
itt a hangsúly a rendszerességen van, akkor használj olyan mobilapplikációt, ami
a telefonodra feltöltve finom push-okkal
figyelmeztet arra, hogy eljött az ivás ideje.
(pl. Drink water reminder) Tedd a szívedre
a kezed, és gondold át, hány este szembesültél azzal, hogy a napi rohanásban
bizony nem ittál annyit, amennyire szükséged lett volna!

Védelem a környezeti
hatások ellen

Azt már pontosan tudjuk, hogy nyáron (sőt, egész évben!) fényvédőre van
szükség, de mi a helyzet ősszel és télen?
A hűvösebb évszakokban a hangsúlyt a
természetes lipidréteg megóvására kell
helyeznünk, hogy ne hagyjuk elszökni a
nedvességet a bőrünkből.
Gondolj bele, mekkora hőmérséklet
ingadozásnak, stressznek van kitéve a
bőröd, amikor egész nap a fűtött szobában ülsz, de néha ki-kiszaladsz a hidegbe.
Sokszor akár 20, télen 30 fokos hőmérséklet különbséggel kell megbirkóznia. A
ruhával fedett bőrfelületek kevésbé sínylik meg ezt az edzést, de szinte állandóan
szabadon van az arcbőröd, a nyakad, a
kezeid, és sokszor harisnya ide vagy oda,
a lábad is.

Nem csak zsírozunk,
hanem táplálunk!

Ahhoz, hogy feszes és egészséges legyen a bőröd, nem elég bevinni a vizet,
azt valahogy bent is kell tartani. Vannak
olyan hatóanyagú testápolók, amelyek kifejezetten segítenek abban, hogy bezárd
a nedvességet a bőrödbe, ráadásul elvégzik a legfontosabb feladatot is: biztosítják
a bőröd külső lipidrétegének a védelmét.
Ezek az összetevők sokat tesznek a
bőrödért, érdemes ezeket keresned a
testápolókban:
Urea - a száraz, vízhiányos bőr ápolásának egyik fontos hatóanyaga, a felhá-
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munk azon rétegének a természetes alkotója, amely a nedvesség megkötéséről
gondoskodik, ezt az anyagot külsőleg bejuttatva rugalmassá teszi a bőrünket.
NaPCA - erőteljesen hidratáló hatású
és humektáns hatóanyag, ami megköti a
vizet a bőrben, védi a hidrolipid réteget és
gyulladásgátló. Jól felszívódó, a felhámon
áthatoló öregedésgátló anyag.
Hialuronsav - kivételes nedvességmegtartó és -felszívó képességének köszönhetően elismert hatóanyag. Használatával javul a bőr összképe: enyhíti a mikroráncokat,
hidratáltabb, feszesebb lesz.
Shea vaj - rendkívül gazdag
fitoszterolokban, polifenolokban, zsírsa-

Bőrápolás
vakban. Védi, táplálja, puhítja és regenerálja a bőrt. Támogatja a felhámképződést,
serkenti a kollagén termelődését és segít
megelőzni a bőröregedést.
Növényi glicerin - elősegíti a vízmegtartást a bőrszövetekben, erőteljes hidratáló, a bőrt puhává és bársonyossá teszi.

Hogyan használd
jól és hatékonyan
a testápoló termékeket?

Radírozd rendszeresen a bőröd! Használhatsz természetes, finom sörtéjű testkefét, luffa szivacsot, vagy egyszerűen
nézz szét a konyhában és a szerzeményekkel vonulj a zuhany alá. Ehhez a művelethez nem szükséges külön termékeket
vásárolnod, gyakorlatilag minden szóba
jöhet, ami finom, apró szemcsés. Fogj egy
ENBÉ szappant, habosítsd fel a kezedben,
add hozzá a szemcsét: nádcukrot, kávézaccot, szőlőmagőrleményt, vagy finomra
őrölt zabpelyhet és óvatosan, körkörös
mozdulatokkal dörzsöld át vele a bőröd.
Nem szükséges erőt kifejteni, mert nem az
a cél, hogy sérüléseket okozz, hanem az,
hogy mechanikusan segíts a bőrödnek a
megújulásban.

Ha megszabadulsz az elhalt hámsejtektől, könnyebben szívódik fel a krém tápanyaga a bőrödbe.

Nem tudod, milyen természetes,
bőrazonos testápolót használj?

Az ENBÉ-nél kétféle bőrápolási rutinnal
készültünk és biztosíthatlak, hogy mindkét testápoló termékünkben van hatóanyag, nem csak illatos bázis készítmények. Az otthoni felhasználásra készített
ápolókban pontosan annyi hatóanyag
van, mint más termékcsaládok professzionális felhasználásra szánt készítményeiben. Beletettünk mindent, amire a bőrödnek szüksége van.
Reggel a könnyebb textúrájú, gyorsan
felszívódó Cseresznyevirágos testápolóval készítsd fel a bőröd a nap kihívásaira.
Éjszakára a testesebb, Kakaóvajas testápolót használd. Az egyikben shea vaj
van, a másikban kakaóvaj. Mindkettő láthatatlan pajzs, ami bent tartja a nedvességet a bőrödben. Ezekről a bőrazonos,
természetes, 90%-ban bio testápolókról
részletesen olvashatsz a www.enbe.hu
oldalon.
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Nagyné Fodor Bernadett vagyok, az
ENBÉ natúrkozmetikumok készítője. Laboratóriumomban eddig sorban olyan
termékek készültek, amelyeket valódi
igények hívtak életre: a család, a barátok kérései, az időszakos bőrproblémák
és a visszatérő vásárlók egyedi elképzelései. A termékpaletta egyre bővül,
mert magas hatóanyagtartalmú termékeim elvégzik a feladatukat és egyre
nagyobb az igény a természetes, bőrbarát termékek használatára. Várlak
téged is a www.enbe.hu weboldalon,
ahol a webshop üzemeltetése mellett
blogbejegyzésekkel, hasznos tanácsokkal segítek, illetve ha egyedi kérésed
van, azzal kapcsolatban is tudsz nekem
írni ezen a felületen. Azért, hogy a bőröd
legyen a védőpajzsod!

Elérhetőségünk:
www.enbe.hu
https://www.facebook.com/
enbenaturalbeauty

Fűben-fában

A puszta csodája

Dr. Oláh Andor ma is aktuális gondolatai
Dr. Oláh Andor a modern magyar természetgyógyászat alapító
atyja volt. Az 1990-es évek elején több tanulmányt is írt a hazánkban ekkor megjelent Golden Yacca étrend-kiegészítőkről, azok
alapanyagairól és a hozzájuk fűződő népgyógyászati tapasztalatokról. Harminc évvel ezelőtti gondolatai mai is aktuálisak.

Az Élet Fája
(Az indiánok és a Yucca Schidigera)
A Yucca Schidigera vadon nő az Egyesült Államok délnyugati magas pusztáin.
Liliompálmaként is ismert agavenövény.
Különleges feldolgozási módszerek segítségével a benne található hatóanyagok,
például a szaponinok, az enzimek, a vitaminok és az ásványi anyagok kémiai adalék nélkül, természetes hatásaikat szinte
teljesen megőrizték, miután kristályos
porként a növény részeiből és nedvéből
készült a „Golden Yacca” gyógyszer, amit
azonban nem gyógyszerként, hanem
„étrendkiegészítőként” hoznak forgalomba.
Amerika őslakói, az indiánok már régen
felismerték számos jó tulajdonságát. A növény minden részét táplálékul használták.
A Yucca Schidigera növénnyel a következő
gyógyító hatásokat érték el: a véralvadás
elősegítésével vérzéscsillapítás, különféle
bőrbajok (kiütések, pattanások, idült fekélyek), reuma gyógyítása, tonizálása. A modern kutatás ezeket és még számos jótékony
hatást igazolt. Éppen ezért indokoltnak
tarthatjuk, hogy az indiánok ezt a növényt
gyakran az „Élet Fája”-ként emlegetik. Eljött
az ideje annak, hogy – a gyógynövénykutatás reneszánsza során – a mai kutatás ezt a
kitűnő növényi gyógyszert és táplálékot is
újra felfedezze, hiszen egyre inkább elfordulunk, kiábrándulunk a szervezet számára
idegen, szintetikus kémiai szerektől, melyek
erős gyógyító hatásuk mellett mindig potenciális mérgező és allergizáló veszélyt is jelentenek. Ahogy a terápia patológiája, a gyógyszerártalmak szaktudománya egyre több
káros mellékhatást tár fel, egészen a halálos
gyógyszerártalmakig, úgy egyre szaporodik
a szervezet számára baráti (bodyfriend, testbarát) természetes szerek és gyógyszerek
felhasználása. Nem utolsó sorban ezek sorát
gazdagítja a Golden Yacca.”

„A növény tulajdonsága
megöröködik az emberbe”
Mielőtt a Yucca Schidigera hatóanyagait tárgyalnám, említésre
méltó, hogy millió évek során igen
kedvezőtlen körülmények között
kellett fennmaradjon, ezért olyan
sejteket kellett kifejlesztenie, melyek a nedvességet tárolják, nagy
szárazság idején is rugalmasak
maradnak és a káros méreganyagokat hatásosan képesek eltávolítani. Ennek köszönhető a Yucca
Schidigera-kivonat számos egészségerősítő hatása.
A gyógyszerkutatás tudománya igazolja Juhász Tóth Sándor
Virágzó Yucca schidigera az északzsadányi juhász megfigyelését,
amit akkor hallottam tőle, amikor
amerikai sivatagban
gyógynövénytudománya
iránt
ről és méregtelenítésről, az immunrendszer
érdeklődtem: „Ez is élőlény, a növény. Tulajtámogatásáról, valamint az általa kidolgodonsága megöröködik az emberbe. A tökinzott természetes élet- és gyógymódrenddán keresztülmén a kerék – elszárad. A szikfű
szerről. Dr. Oláh Andor kiadványai a www.
a vadsziken is gyönyörűen díszlik, az élni akaegym.hu/hu/tudomanyos-hatter oldalon
rás annyira nő benne. A porcsint meg bármi
olvashatóak.
tapossa, megmarad. Mindent elvisel. Felveszi
a versenyt a szikfűvel.”
Minden állat, a disznó is, amelyik a porcsint eszi, legeli, ezért ellenálló a betegségekkel szemben. Embernél is a porcsintea
étvágytalanságot, sorvadást, erőtlenséget
gyógyít. Ez elmondható a Golden Yaccáról
További információ a Golden Yacca
is. Alkalmazása egészségerősítő, a testi jóéréttrend-kiegészítő termékekről
zést növeli, az immunitást, a kórokozókkal
a www.egym.hu
szembeni ellenálló képességet fokozza, a
weboldalon található vagy
salakanyagok eltávolításának elősegítése és
a méregtelenítő hatás is ilyen irányban hat.
a 83/51-51-51-es telefonszámon
Cikksorozatunk következő részében folytatjuk dr. Oláh Andor szellemi örökségének
megosztását. Tanulmányaiból idézve szó
esik majd a Golden Yacca étrend-kiegészítőkben található szaponinok tisztító hatásáról, a vastagbélen keresztüli önmérgezés-
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(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.

Bőrápolás

Illatos natúr kozmetikumok
Kedves Olvasó! A natúrkozmetikában alapvető, hogy használunk illatokat. A vásárlók többsége nem arra
kíváncsi, hogy mit tartalmaz pl. egy
jó minőségű szappan, hanem arra,
milyen az illata. Általánosságban
e szerint választanak. Sajnos kevés
még az a vásárlói kör, aki az összetétel után érdeklődik, elmondja, milyen problémára is keres terméket.
Ezért beszéljünk most az illatokról.

Az illat varázslat, néha annyi otthonosságot és biztonságot tud árasztani, mint
kevés más dolog, különösen, ha a forrása,
fontos emlék nekünk. Nem is gondolunk
arra, hogy milyen erősen hatnak a hangulatunkra és az önbizalmunkra az illatok. A
szaglásunk az egyik legkifinomultabb érzékszervünk, az ember kb. 10 000 különböző illatot tud megkülönböztetni. Van illat,
ami egyikünkben kellemes érzéseket kelt,
másra viszont nincs hatással, sőt akár rossz
szagnak is minősítheti. Ezért nem is olyan
egyszerű egy kozmetikum illatát megalkotni, de mindenképp törekedni kell arra,
hogy többféle választási lehetőség legyen.
A natúr kozmetikában az illatok használata függ egyrészt a vevői kívánságoktól, és
a felhasznált alapanyagoktól. Alapvetően
nem használunk illatokat úgy, mint a multi
cégeknél, maradunk a természetességnél.
De mégis szükség van az illatokra, hiszen
a tapasztalat azt mutatja, hogy elsődleges
egy kozmetikum illata. Legyen az szappan,
vagy arckrém.
A szappanokat általában szemrevételezik a vásárlók, de elsődleges, hogy megszagolhassák. Ha jó az illata, akkor tetszik.
Sokféle visszajelzést kaptunk már, „milyen
finom illata volt” vagy nagyon jó volt az
arckrém, de nem volt semmi illata, vagy
nem volt jó illata. Miért lehet az, hogy nincs
jó illata egy arckrémnek? Azért mert pl. ha
terápiás céllal készül egy arckrém, pl. egy
idősödő, ráncos arcbőrre, azt célszerű répa
illóval, balzsamos szuhar illóval illatosítani,
hiszen mindkettőnek fantasztikus hatása
van, de valóban szokatlan illatok.

Mi törekszünk arra, hogy megtaláljuk azt
a módszert, amivel kellemes illatot tudunk
elérni, ugyanakkor nincs allergizáló hatása.
Műhelyünkben kétféle illatot használunk,
elsősorban természetes illatokat, amik illóolajok. Viszont nincsenek a természetben olyan illatok, amiket szeretünk, pl.
eper, málna, banán, kókusz, gyöngyvirág.
A vegyészek a sok káros anyag mellett képesek arra is, hogy illatokat hozzanak létre,
egyrészt természetes anyagokból (illóolaj
keverékek), vagy nem természetes, hanem
kémiai úton előállított illatokat. Ezek azok
az illatok, ahol a tudomány találkozik a művészettel, és a vegyészek alkotóvá válnak.
Mindkét fajta illatanyag használatára
szigorú szabályozás van. Az illatok lehetnek biztonságosak, de lehetnek erősen
allergének is. Illóolajat azoknál a termékeknél használunk, ahol terápiás a cél, pl.
pattanások kezelése, ráncok kisimítása.
Általánosságban nem használunk sem illó,
sem illatolajat kismamák részére, vagy babaápolási termékeknél.
Nagyon fontosnak tartjuk a biztonságot, így az illatok kiválasztásakor mindig
ellenőrizzük annak biztonsági adatlapját,
tartalmaz-e allergén anyagot, ha igen, milyen mennyiségben. Egy natúr illatmentes
kozmetikumnak is lehet egy gyengéd, de
nagyon kellemes illata. A felhasznált or-

43

ganikus olajok többségének is van illata,
általánosságban diós illatúak, de vannak
nagyon erős illatúak is, mint a kakaóvaj.
Az illóolajok többsége vízgőz desztillációval készül, ilyen pl. a levendula,
rozmaring, muskotályzsálya, rózsa, stb.,
ennek a mellékterméke a virágvíz (vagy
hidrolátum), ami mindig tartalmaz valamennyi illóolajat is, viszont gyengédebb,
éppen ezért nagyon jól használhatók a
kozmetikumokban. Pl. a rózsavíz, a levendulavíz, vagy a búzavirág víz. Mi ezeket
szívesen tesszük krémjeinkbe.
Ha Te is szeretnél egy kellemes illatú,
nem allergizáló kozmetikumot, keresd fel
honlapunkat, és válogass kedvedre a biztonságos illatok világából.
Illatos szép napot kívánok:
Hornicsek Károlyné Mária

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

Életmód

Fertőzés is okozhatja
az Alzheimer-kórt?
A korábban vitatott elméletet, miszerint kapcsolat
van a különböző betegségeket okozó vírusok és baktériumok, valamint a demenciát okozó Alzheimerkór kialakulása között, mára egyre komolyabban
veszik a tudósok írja a Healways.hu.
Dr. Leslie Norins immunológus és egészségügyi kiadó tulajdonos 2 évvel ezelőtt 1 millió dollárt ajánlott fel annak, aki be tudja
bizonyítani, hogy fertőzés okozza a demencia leggyakoribb okát
jelentő Alzheimer-kórt.
Az Alzheimer-kór fertőzés elmélete évtizedek óta kering az
idegkutatók körében, de a többségük elveti. Az Alzheimerkór kutatóinak többsége inkább azt gondolja, hogy az Alzheimer-kórt az agyban lévő, béta-amiloid fehérjéknek nevezett
ragadós molekulák plakkokba tömörülése okozza, melyek taufehérjecsomóknak nevezett gubancokat hoznak létre, amik
gyulladást okoznak, és megölik az idegsejteket, ezt számos bizonyíték támasztja alá.
Újabb kutatások szerint azonban a két elképzelés összeegyeztethető, illetve kiegészíti egymást. Fertőzések okozhatják az
amilioid csomók termelésének beindítását, így az Alzheimer-kór
egyes eseteit.
Kutatási eredmények alapján ráadásul a béta-amiloid fehérje
jelenléte önmagában nem is kóros. Valójában az immunműködés része, feladata épp az agy védelme a fertőzésektől. Az
életkor előrehaladtával, esetleg genetikai okokból az amiloid
barátból ellenséggé válhat. Ha az agy elveszti a képességét a
fertőzésektől védő béta-amiloidok hatékony tisztítására, ezek
az agyban béta-amiloid-plakkok formájában halmozódnak fel.
Ez az elmélet új gyógymódok kidolgozására ad lehetőséget az
Alzheimer-kór ellen, és több idegtudós is komolyan veszi.

Vírusok, baktériumok az Alzheimer-kór hátterében
Az Alzheimer-kór kialakulásának hátterében több mikroba
neve is felmerül: Három herpeszvírus valamint három baktériumtörzs. A baktériumtörzsek a következőek: Chlamydia
pneumoniae, amely elsősorban légúti tüneteket okoz, Borrelia
burgdorferi, ami a Lyme-kór kórokozója, és a Porphyromonas
gingivalis, amely fogínybetegséghez vezet. Olyan fertőző ágensekről van szó, amelyek képesek behatolni az agyba.
Már az 1990-es évek elején megfigyelték a boncolások során az
Alzheimer-kórban szenvedő betegek agyában a Herpex simplex
(HSV1) vírust. A herpeszvírusok szerepére 2018-as kutatások is
bizonyítékként szolgálnak, melyekben 1000 ember boncolása
során a humán herpeszvírus 6 (HHV-6A) és humán herpeszvírus
7 szintjét magasabbnak találták azokban az emberekben, akik
Alzheimer-kórban szenvedtek.
Dr. Leslie Norrins 1 millió dolláros díjára visszatérve: eddig 40
pályázó jelentkezett, akik abban bíznak, hogy kutatásaik alátámasztják a feltevést. Norrins is tisztában van a feladat nagyságával. Annak igazolása, hogy kórokozók okozzák az Alzheimer-kórt,
szerinte is rendkívül is nehéz.

44

Életmód

Valentin nap, a szerelmesek napja
A Valentin napot sokan magyartalan ünnepnek tartják és emiatt elutasítják. Szerelmünk megajándékozásának szokását február 14-én,
azaz Valentin napon, valóban az
angolszász területekről vettük át a
90-es években, azonban, ha jobban
utána nézünk, nem kizárólag angolszász ünnep volt ez. Bár nem Valentin napnak hívták, de a régi magyar
néphitben e nap korábban is ünnep
volt: a hosszú tél után a tavaszvárás
gondolatát kapcsolták hozzá
A Bálint-napi időjárásból következtettek, milyen lesz a termés abban az évben.
Száraz, hideg idő esetén jó termést vártak. A Bálint-napi szeles idő azt jelenttette, hogy kevés tojás lesz az évben, az eső
pedig rossz termést ígért. A népi megfigyelések szerint ilyenkor a verebek harsány csiripeléssel jelzik a tavasz közeledtét, valamint visszatérnek a vadgalambok.
Viszont, ha Bálint napján megszólal a pacsirta, akkor még hidegre kell számítani.
A Valentin nap szokása az angolszász
területeken is egy pogány tavaszünnepben gyökerezik, a Lupercalia ünnepében, melyet az ókori Rómában február
15-én tartottak. Ezen a napon a római
polgárok a híres Palatinus domb lábánál
lévő Lupercal-barlanghoz vonultak, ahol
kecskeáldozatot mutattak be Faunusnak,
a nyáj istenének. Az áldozati kecskék bőréből szíjakat hasítottak, amivel a férfiak
megcsapkodták a mellettük álló lányokat,
hogy azok termékenyek legyenek. Nem
volt ez más, mint egy tavaszköszöntő és
termékenységi rítus.
Keresztény szokássá Szent Valentin
püspök legendája nyomán vált, akit a 14.
században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé avattak Angliában és Franciaországban. A püspököt II. Claudius császár
kivégeztette, mert szembeszegült parancsával, mely szerint a fiatal katonák nem
köthettek házasságot. Valentin püspök
azonban titokban összeeskette a fiatal párokat, emiatt halálra ítélték. A legenda sze-

rint a börtönben töltött idő alatt hite erejével visszaadta a börtőnőre vak leányának
a látását. Kivégzése napján, február 14-én,
búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet
így írt alá: „A te Valentinod.”
Ennek a legendának köszönhetően terjedt el a XIV. században az a szokás, hogy
a fiatal szerelmesek kedves üzeneteket
küldtek egymásnak február 14-én.
A szerelmesek ma már nem érik be néhány soros levélkével, ehelyett fontosak
lettek a személyre szóló ajándékok és az
együtt töltött idő. Valentin napon a szerelmesek és a házaspárok kölcsönösen
megajándékozzák egymást valamivel, ami
lehet bolondos vagy klasszikus, saját készítésű vagy készen vásárolt ajándéktárgy.
Nincs olyan alkalom, amelyre ne ajándékozhatnánk egészséget szeretteinknek. A Csipke és Herba szívecskés mintájú natúrpárnákkal nem csak érzéseinket
fejezhetjük ki, de kedvesünk egészségéről is gondoskodhatunk, miközben egy
igazán egyedi ajándékkal lephetjük meg
párunkat.

Légy különleges Valentin ebben az évben és lepd meg kedvesedet ezzel az igazán értékes, személyre szabott és egyedi
ajándékkal!

A Csipke és Herba natúrpárnák egyedi tervezésű, tisztán természetes termékek. Megszületésük célja az életminőség
javítása, legyen szó stresszről, alvás-problémákról, fejfájásról vagy éppen rossz
közérzetről.
Az Anti-Stressz Herbapárna 12 féle
értékes gyógynövényt tartalmaz: por-

A Maria Treben termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu
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talanított tönkölypelyvát, levendulát,
zsályát, rozmaringot, kamillát, macskagyökeret, komlótobozt, rózsaszirmot,
izsópfüvet, betonikafüvet, bazsalikomot,
citromfüvet és mentát. Ezen lazító, feszültségoldó, alvást segítő gyógynövények csodás keverékét tartalmazó párna
kiváló hatású alvászavarok, szorongás,
idegesség vagy fejfájás esetén. A rózsaszirmok finom illatával meghitt, szeretetteljes hangulatot teremt, szívecskés
mintázata pedig igazi Valentin-napi
ajándékká teszi, mely hosszú éveken át
emlékezetes és kedves színfoltja lesz a
lakásnak is.
Az Anti-stressz szívecskés herbapárna négyféle méretben és kétféle
színváltozatban választható a www.
mariatrebenpatikaja.hu webáruházban.

Tudatos gazdi

A kutyák is fáznak
Bundás barátainkat is megviseli a
változékony időjárás, amit mindenképp szem előtt kell tartanunk, hiszen az egészségi állapotuk is függ a
felkészültségtől. A lakásban élő kutyák hiába szőrösek, mégsem növesztenek télire olyan vastag bundát, mint a kint élő társaik. Éppen
ezért megfelelően kell gondoskodni arról, hogy melegen tudják tartani a testüket.
Néhány gazdi kutyaruhát vesz a lakásban
élő kedvencének, hogy könnyebben el tudja
viselni a hideget. Bár egyeseknek viccesnek
tűnhet, mégis arra bátorítom a gazdikat, ha
a kutyájuk fázós és szemmel láthatóan didereg kint, akkor nyugodtan adjanak rá ruhát.
Könnyen fel tudnak fázni és ízület fájdalmak
is felléphetnek az ezekre a betegségekre
hajlamos egyedeknél. Ez pedig a kutyának
is kellemetlen és a gazdi pénztárcájának is,
amikor az állatorvosi számlát kell fizetni.
Jobban előtérbe kell helyezni télen a kinti kutyákat. Tudom, hogy sok gazdi el sem
tudná képzelni, hogy kutyája kint legyen
télen-nyáron, viszont vannak olyan kutyák,
akik nem szeretnek bent lenni és teljesen

jól el vannak kint is, nem szenvednek hiányt
semmiből és boldog életet tudnak élni udvari kutyaként is.

A legfontosabb tényezők,
melyekre télen érdemes figyelni:
KUTYAHÁZ: a kutyaház legyen szigetelt
(ez nyáron is nagyon jól jön a rekkenő hőségben) és mindig legyen benne friss szalma,
ami nagyon jó hőszigetelő és a nedvesség
is hamar elpárolog belőle. A rongy, pokróc,
szőnyeg nem megfelelő, hiszen ezek átáznak

és a kutya előbb-utóbb kihúzza a házból.
Amennyiben van rá lehetőség, a kutya helyét
kazánházban, garázsban célszerű kialakítani,
mert itt a nagyobb fagyok esetén is védettebb mint szabadon az udvaron.
VÍZ: fagy esetén mindig meleg víz legyen
a kutya táljában, hogy ne fagyjon be rövid
időn belül, hanem pótolni tudja a szükséges
folyadékot. A vizet lehet olyan helyen is tartani, ahol kicsit melegebb van, ilyen hely a
kazánház, garázs is.
ETETÉS: télen érdemes kicsit zsírosabb
falatokat adni a kutyának. Ha tápot eszik,
ilyenkor nyugodtan fel lehet turbózni egy
kis párolt faggyús hússal (marha, bárány pl.),
hiszen ilyenkor nagyobb az energiaszükségletük. Nyers- és főtt etetés esetén is érdemes
figyelni arra, hogy télire valamennyi zsírréteg
legyen a kint élő kutyákon.
KUTYARUHA: kinti kutya esetében én
nem javaslom, hiszen ugyanaz lép fel, mint a
kutyaházban lévő pokróccal, megszívja magát vízzel utána pedig nagy valószínűséggel
megbetegszik a kutyánk.
IMMUNERŐSÍTÉS: bizony, a kutyáknak
is szükségük van rá. Akár a téli hónapokban
kezdjük el, akár azt megelőzően, de érdemes
minden évben legalább a hideg előtt felturbózni a kutyánk immunrendszerét, legyen
szó kinti vagy akár benti barátunkról. Erre
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megfelelő a csipkebogyó vagy tőzegáfonya
por is, amik a C-vitamin tartalmuk mellett
még a húgyutakat is védik, de vannak már
immuntámogató gyógynövényekeverékek
is, melyek optimális mennyiségben tartalmazzák a szükséges jótékony növényeket.
ÍZÜLETVÉDELEM: a hideg igénybe veszi
az ízületeket, ami főleg idős kutyáknál veszélyes, ezért érdemes évente kétszer egyhónapos ízületvédő kúrát tartani. Nem elegendő
a csontkocsonya, bár ha fűszerek nélkül
csontból, porcos részekből, csirkelábból, fülből és más alkatrészekből főzünk csontkocsonyát, az valódi csemege lesz kutyánknak.
Arra viszont vigyázzunk, hogy csak a levét
adjuk, hiszen a főtt csontok szilánkosra törnek, amik emésztési gondokat okozhatnak.
A levét akár jégkockatartóban fagyasztva
minden nap adhatjuk kutyánknak az eledele
mellé, legyen kinti vagy akár benti kutyus. Ha
nem szeretnék bíbelődni a kocsonyával, akkor vannak a piacon komplex és nagyon jó
hatóanyaggal rendelkező ízületvédő termékek. Érdemes felkutatni néhányat.
....
Ezek lennének azok a tényezők, amiket
fontosnak tartottam kiemelni. Bár úgy néz

ki, idén elkerülnek minket a fogcsikorgató
mínuszok, azért kutyánk egészségét érdemes felkészíteni, mert ez a nedves, párás és
hűvös időjárás sem a legegészségesebb.
Jó egészséget és vidám futkározást kívánok minden négylábú családtagnak!
Magyari Detti - kutyaherbológus
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A cikkben említett immuntámogató és ízületvédő gyógynövénykeverékek elérhetőek
a www.mybulldogshop.com oldalán vagy
ügyfélszolgálati telefonszámunkon tud
felőlük érdeklődni: 0670/94-99-100

Komposztáljunk!

Compastor®-technológia az égetés helyett
2021-et írunk. Január 1-től tilos a
zöldhulladék, a kerti avar-lomb elégetése, nincs kivétel, nincs kibúvó. Ez egy nagyon jelentős változás
egészségünk védelme érdekében.
Igen: a környezetünk védelme a mi
egészségünk védelme. Tessék komolyan venni! A módosítás célja a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme. Ezúton
is megpróbálunk segíteni, tanácsot
adni, hogy az égetés helyett a komposztálást, vagyis a zöld- és szerves
hulladék feldolgozását válasszák!

Mit tegyünk?

Kérünk mindenkit, hogy inkább tegyenek,
mint vegyenek, ami azt jelenti, hogy környezetük védelme érdekében komposztálják
a zöld kerti- és konyhai hulladékot, a lenyírt
füvet, a lehullott lombot, ezáltal legyenek
cselekvő részesei a teremtésnek: hulladékból
értéket állítsanak elő.

Teremtse meg saját virágföldjét!

Hogyan? A Compastor®-technológia alkalmazásával! Módszerünk segítségével nem
kell számos szerves anyagot kizárni a komposztálásból (diófa levél, déli gyümölcsök,
beteg levelek), mert a mi technológiánk
vermikomposztálást jelent, ami feltételezi
a giliszták magasabb értéken hozzáadott
munkáját. A Compastor®-technológia zöld,
vegyszermentes, környezetbarát. Koncentrálja és kombinálja a természetes megoldásokat. Működő technológia, amely klímavédelmi célokat is szolgál: körforgásos
gazdálkodás keretein belül is megvalósítható.
Munkahelyteremtő technológia, amely
számol a megváltozott képességű emberek
munkájával is! Ha nincs rá lehetősége, keressen közösségi komposztálót (közösségépítés szerepe), ajánlja fel vagy ajándékozza el
annak, aki komposztál, de semmiképpen se
gyújtson alá! Az egészségéért tegyen, hiszen
ezáltal tesz a környezetéért is!
Egészséges táptalaj - egészséges étel
- egészséges élet. S ez különösen igaz a
települések önkormányzataira is, akik jó

példával járhatnak elől, úgy hogy a közterületekről begyűjtött zöld- és szerves hulladékokat (zöldjavakat) nem szállíttatják el
drága pénzen, hanem „zöld udvarokban” feldolgozzák, majd újrahasznosítják. Akár még
komposztvásárt is rendezhetnek.
A Compastor® a pénztárcakímélő technológia, még a költséghatékony gazdálkodást is elősegíti, mert nincs szállítási díj, van
viszont megtakarítás, mert új termék keletkezik, amire nem kell költeni (virágföldet,
műtrágyát vásárolni), s hasznosulhat is a település szépítésekor.
Télvíz idején is vannak aktuális teendők,
most is el lehet kezdeni a komposztáláshoz
való felkészülést. Összegyűjteni a lombot, a
zsákokból kiüríteni a faleveleket, kijelölni a
majdani feldolgozás, komposztálás helyét és
adott időben elkezdeni a munkát.
Miért? Mert a szenet ne a levegőbe juttassuk, hanem a talajba tegyük vissza,
ami azt jelenti, hogy ne szén-dioxid és más
mérgező anyagok formájában eresszük ki,
hanem jó szervesanyagként, amely nem
csak makro- de mikroorganizmusokat is
tartalmaz. Mert ez a legolcsóbb és legjobb.
Nem szennyezi a környezetet, rendelkezésünkre áll az alapanyag, sőt folyamatosan
termelődik, nem csak a természet által, hanem mi is sok zöldhulladékot termelünk.
Kérem, ezeket az anyagokat ne szállíttassák
el a lerakókba, hanem dolgozzák fel, mert ez
a jövő! Minimális beruházással megvalósítható, és gilisztáinknak köszönhetően a leg-
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jobb minőségű táptalaj lesz az eredménye.
Az önkormányzatoknak és a lakosoknak is
csökkennek a kiadásai.
Erről a törvényről, ami az idei évben lépett
érvénybe, ne a tiltás jusson eszünkbe, hanem az új lehetőségek, amiket teremt. Ezek
egészséges életkörülményeket biztosítanak:
egészséges levegő, egészséges talaj, nitrát
mentes ivóvíz (tiszta ivóvíz) és a csodálatos
növények, melyek nem csak a testnek, hanem a környezetét szerető ember lelkének is
nagyszerű élményt nyújtanak.

Pozitív hozzáállással
és döntéssel kezdjük az új évet!

Köszönöm az újságnak a lehetőséget,
hogy a környezetvédelem „félvállról vett”
projektjét, a komposztálást felvállalta és felkarolta, és megbízott, hogy fél éven keresztül
osszam meg tudásomat az olvasókkal. Nagy
lelkesedéssel és szenvedélyesen, a legjobb
ismereteim szerint - amit a 10 éven keresztül
megszerzett tapasztalataimra építettem végeztem munkámat. Ezzel az utolsó cikkel
befejezem, részint mert amit meg szerettem
volna írni, azt megtettem, és a „kérdezz-felelek” rovatban is elfogytak a kérdések.
Akinek szüksége lesz a segítségemre, az
újságon kívül is elérhet. Bátran írjanak, mert
„Komposztálni JÓ(L)!”
Boldog és füstmentes új évet!

Pásztor József
www.compastor.com
info@compastor.hu
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