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Aktuális

Méhecske hotelekkel védhetjük
a beporzó rovarokat

Áprilistól szabályozzák a kedvtelésből
tartott állatokkal kereskedést!

A magányosan élő méhek és darazsak szaporodását
segítő természetvédelmi eszközök, „méhecske hotelek”, vagy más néven „darázsgarázsok” elhelyezésére biztat a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME).

A kedvtelésből tartott állatokkal kereskedés regisztrációköteles - FELIR azonosító - tevékenységgé válik április 1-jétől - közölte a NÉBIH.

Ez a természetvédelmi eszköz már kora tavasztól segítheti a
szelíd beporzók szaporodását, ezért azt február végéig érdemes
elkészíteni és kihelyezni.
A házi méhek faodvakat, kaptárakat igénylő több tízezres kolóniáival ellentétben a magányos fajok ujjnyinál vékonyabb járatok
védelmére bízzák utódaikat. Ezekbe a nőstény méhek nektárt és
virágport, a darazsak megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel,
erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. A kikelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar átrágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány
hetes felnőtt életét.

Ilyen bölcsőkamra biztosítható számukra az erkélyre, ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyezhető méhecskehotellel. Ez lehet például egy 10-4 milliméter átmérőjű furatokkal
lyuggatott tűzifa kugli, de építhető szekrényes méhecskehotel is.
A magányosméh-fajok számos képviselője szőrös, ez a bunda
szigeteli is őket, így már a tél végi, kora tavaszi első napsütéses
napokon is aktívak tudnak lenni. Ezért a méhecske hoteleket február második felében, március elején érdemes kirakni esőtől védett helyre (eresz alja, ablak- és erkélybeugró, tornác), keleti-déli
tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje.
A természetvédők szerint a méhecske hotelek, amelyek akár
óvodai foglalkozás, iskolai óra, szakkör keretében is elkészíthetőek, márciustól május végéig, június közepéig a legforgalmasabbak. A rovarok jövés-menését akár centiméternyi távolságról is
megfigyelhetik az állatbarátok.

4

A kormányrendelet fontos lépés
az állatkínzó kutyaszaporítók, illegális
kisállatkereskedők
tevékenységének
visszaszorításáért,
felszámolásáért folyó munkában.
Magyarországról
több tízezer kutyát
adnak el az Európai
Unió tagállamaiban évente, és ezek nagy része a kutyaszaporítóktól származik, és
nem rendelkezik törzskönyvvel.
A Nébih az MTI megkeresésére közölte, hogy az embertelen
körülmények mellett folytatott kutyaszaporító tevékenység során a hatóság számára lehetővé válik a tevékenység feltételekhez
kötése, felfüggesztése vagy megtiltása. A mulasztás bírság kiszabásával szankcionálható, általánosságban a hatóság által kiszabható bírság alapösszege tizenötezer forint, amelyet a jogsértés
körülményeitől függően akár többszörös szorzóval is megállapíthatnak.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és azon belül a Nébih ellenőrzési célkeresztjében biztosan benne lesznek az állatkínzó kutyaszaporítók és az illegális kutyakereskedők. A jogszabály módosításával a hatóság látókörébe kerülnek a kutyaszaporítók, így
a kiskutya megszületésétől nyomon követhető lesz a forgalmazása, lehetőség nyílik az állatvédelmi követelmények betartatására.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy kisállat vásárlásakor a vevőnek is van felelősége, hogy megfelelő helyről, kiskutya esetében
megfelelő életkorú (minimum 8 hetes) és egyedileg jelölt állatot
vásároljon.

Aktuális

Több mint 500 új fajt azonosítottak
brit kutatók tavaly

Idén hamarabb indulhat
a medvehagyma-szezon

2020-ban 503 új fajt azonosítottak a londoni Természettudományi Múzeum kutatói.
Az új élőlények között a pillangóktól a majmokig a
legkülönfélébb fajok képviseltetik magukat. Felfedeztek például egy mianmari majomfajt, egy ganajtúrófélét Új-Guineában és egy új hínárfajt a Falkland-szigeteken.

A Mecsekerdő szakembereinek előrejelzése szerint
az enyhe tél miatt az átlagosnál hetekkel korábban,
akár már február utolsó napjaiban elkezdődhet a
medvehagyma idei szezonja. A Baranya megyében
gazdálkodó társaság területein saját felhasználásra a korábbi évekhez hasonlóan fejenként napi két
kilogramm szedhető a vitamindús növényből, míg a
kereskedelmi mennyiségű gyűjtésre az idén új szabályok vonatkoznak.

Az ország legismertebb medvehagyma-termő termőterülete a
Mecsekben található, amit hamarosan ellep a tavasz hírnökeként
jegyzett, jellegzetes fokhagyma illatú, vér- és vesetisztító gyógynövény.
A Mecsekerdő kezelésében lévő területeken, amelyek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt, saját szükségletére bárki szabadon gyűjthet medvehagyma-levelet. Az állami erdőkre vonatkozó szabályozás szerint ennek maximális mennyisége naponta
legfeljebb két kilogramm.
Amennyiben valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván szedni,
azt csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. A kereskedelmi
célú gyűjtés esetén a Mecsekerdő által kezelt területekre az engedélyt a társaság erdészeteinél lehet megvásárolni, a 2021-es
szezontól kezdve online árverés keretében.
A Mecsekerdő számára kiemelten fontos a rábízott erdők természeti értékeinek megőrzése. Ezért minden évben külön egyeztetést folytat a természetvédelmi hatósággal és a Duna-Dráva
Nemzeti Park szakembereivel, akikkel közösen kíméleti területeket jelölnek ki a medvehagyma számára. A területek határa évente változik, ezzel is biztosítva a növényállomány regenerálódását,
frissülését. Ezeken a helyeken, illetve a fokozottan védett területeken kereskedelmi célú gyűjtésre egyáltalán nincs lehetőség.
Az érdeklődők tájékozódását és a különböző besorolású területek azonosítását a mecsekerdo.hu honlapon közzétett térkép
segíti.
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A múzeum munkatársai 2020-ban nevet adtak eddig ismeretlen
zuzmóknak, darazsaknak, kacslábú rákoknak, apró tarantuláknak
és tüdőtlen szalamandráknak.
„Egy olyan évben, amikor a biomassza globális tömege kisebb, mint
az ember termelte tárgyak tömege, olyan, mintha azt kellene minél
előbb dokumentálnunk, amit elveszítünk. Az 503 újonnan felfedezett
faj emlékeztet minket arra, hogy egyetlen kíváncsi, rendkívüli hatalommal rendelkező faj vagyunk, mely kezében tartja sok más faj sorsát” - mondta Tim Littlewood, a múzeum tudományos igazgatója.
A szakértők eddig csaknem kétmillió különböző életformát ismertek meg a Földön, de valódi számuk a korábban becsült 8,7
milliónál jóval több is lehet. Az új DNS-elemzéses technikák révén
ugyanis a látszólag hasonló élőlények különbözőségei is feltárhatóvá váltak.
A sors váratlan fordulatai is szerepet játszottak egy-egy felfedezésben. A Pseudoacanthocephalus goodmani nevű új parazita
férget az Amietophrynus gutturalis nevű varangy ürülékében fedezték fel, miután a varangy véletlenül egy turista poggyászában
eljutott Mauritiusról Cambridge-be. Még a mosógépet is megjárta
a ruhákkal együtt, mielőtt észrevették volna az állatot.
A múzeum gyűjteményében lévő mintegy 80 millió példány is
szolgált új felfedezésekkel. Az egyik új faj, az Oedipina ecuatoriana
nevű tüdőtlen szalamandra egyetlen egyed alapján ismert, melyet
több mint 100 éve gyűjtöttek be, azóta van a múzeum tulajdonában. Ezek a féregszerű kétéltűek az esőerdők talajába fúrva élnek,
bőrükön keresztül lélegeznek.
A leglátványosabb felismerés a Trachypithecus popa (Popa
langur) nevű majomfaj felfedezése volt, ezt ugyanis korábban más
fajokkal keverték össze. Egy mianmari kihunyt vulkán oldalában él,
de a múzeum gyűjteményében több mint 100 éve meglévő bőrök
és csontok alapján azonosították. Súlyosan veszélyeztetettnek számít, mindössze 200-260 példány él belőle vadon.
„Reméljük, hogy a fajok elnevezése segíti védelmüket” - mondta, a
múzeum emlősökkel foglalkozó kurátora.
A legtöbb felfedezést a bogarak rendjében tették a kutatók: 170
új fajt azonosítottak, köztük egy Új-Guinea-i szkarabeuszbogarat,
karmosbogárféléket Brazíliában és egy apró, mocsárkedvelő bogarat Malawiban.
A szakértők 70 új darázsfajt, három új méhfajt, 9 új éjjeli lepkét,
hat új százlábút, kilenc laposférget, egy pillangót és 10 mohaállatkát azonosítottak.
A Természettudományi Múzeum munkatásai idén nevet adtak
122 új, fosszíliaként megismert fajnak és 10 új ásványnak, mely
jelentős eredmény, mivel mindössze nagyjából 6000 ásványféle
ismert.

Forgácsok

Élj meg érdekes időket...
- kínai átok
Kedves Olvasó!
Ki gondolt korábban arra, hogy lesz
olyan idő, amikor a bankban rászólnak
az emberre, rendesen tegye fel a maszkját! Ki gondolt arra, hogy lesz olyan idő,
amikor egy magáncég kitiltja az Egyesült
Államok elnökét a közösségi médiából, az
internetről! És mi most mégis tanúi és részesei vagyunk ennek a történésnek!
Tanult barátommal Pjotr Garjajev masinájáról beszélgetve próbáltuk pontosítani, amit csak lehet, ide értve a hullámgenetikát is, melynek megalapítása az ő
nevéhez fűződik. Az iránytű a múlt felé
mutatott! Ezért a múltban kerestem a jelen forrását.
Mert a forrást nem érdekli, merre visz az
útja...
Kínába, Szecsuan fővárosába, Chengtuba jutottam, ahol 1933-ban az egyik
iskolaigazgató családjában egy fiú született, Jiang. Kora gyermekkorában kitűnt
éles eszével és a természettudományokban nyújtott különleges tehetségével.
Felcseperedve a család orvosi pályára irányította. Jiang az orvosi hivatás elsajátítása mellett - miközben a legjobbak között
volt -, párhuzamosan még kibernetikát,
kvantummechanikát, és hírközlést is tanult.

Dr. Jiang Kanzheng 1959-ben kapta
meg az orvosi diplomáját.

Forgácsok...
nemes fából...
Tanulmányai eredményeképpen ekkorra már volt egy hipotézise az élet dolgairól. Azt vallotta: „Bármely szervezet
létfontosságú tevékenységének folyamata során atomjai és molekulái szükségszerűen egyetlen energiát és információt
hordozó anyaggal - a bioelektromágneses
térrel - kapcsolódnak egymáshoz.” Ezt olvasva, felvillant a fény bennem: ő az én
emberem!
Elméleti elgondolását a „Terepi irányítás
elmélete” című munkájában fejtette ki,
melyben megalapozta az információnak
az egyik agyból a másikba történő közvetlen átviteli lehetőségét, rádióhullámok
felhasználásával. Munkájára felfigyelt az
akkori politika, mert az emberek irányításának lehetőségét látták a kutatás kiteljesítésben. Így Dr. Jiang megfelelő hátszelet
és háromszintes jól felszerelt laboratóriumot kapott a kutatásaihoz és a mentális
kísérletek elvégzéséhez. A mentális vizsgálatokat az un. Zener kártyákkal végezték, mely egyszerű geometriai alakzatokat
tartalmaz: kört, keresztet, három hullámos
vonalat, négyzetet és csillagot.
A vizsgálatban résztvevők sokszor nem
is tudták, miben vesznek részt, csak rajzolták a képeket, amelyet az agyukba kaptak.
A találatok aránya 70% volt, az információ
kartonon és fán is átjutott, de a fémek leárnyékolták. Ezt követően Dr. Jiang egy különleges készüléket fejlesztett ki az átvitel
erősítésére, melynek eredményeképpen a
képek nem csak tisztábbak lettek, de a találati valószínűség 90% lett. A vizsgálatok
végén a bio-mikrohullámú kommunikáció meglétének tényét megállapították és
bizonyítottnak tekintették.
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Ha folytatta volna kísérleteit, akkor egy
hatékony „agymosási eszközt” tudott volna adni az akkori politika pártfőnökeinek.
De ezt nem akarta, és ezért 1961-ben más
irányba vitte a kísérleteket!
Több száz kísérletet végzett. Egyik alkalommal az általa tervezett adóba kacsát
ültetett, és az vevőbe pedig csirketojásokat keltettek. Az eredmény döbbenetes
volt! A tojásokból erősebb csibék keltek ki, kacsa nyakuk volt, és a lábukon
membránok voltak, melyek az úszásban
segítenek, továbbá a füllyukukat vékony
membrán borította, mint a kacsáknál.
Az elért eredményeket 1963 tavaszán
publikálta, „Biorádióhullámok felhasználása az orvostudományban és a mezőgazdaságban” címmel. Ezzel betelt
a pohár! Akkor kezdődött a kulturális
forradalom... Az egyetem „nem tudományos értékűnek” nyilvánította a kutatási
eredményeket és „engedetlensége” miatt
kiesett a pártvezetés kegyeiből. Kizárták
a kutatólaboratóriumából, koholt vádak
alapján támadták, majd falura küldték,
disznókat őrizni. Ekkor úgy döntött, hogy
a Szovjetunióba emigrál. Menekülése
közben elkapták, börtönbe zárták, ahol
négy évet ült! Amikor kiszabadult, a többi - a politikának nem tetsző viselkedésű
- egyetemi tanárral, tudóssal együtt, akik
ugyancsak átnevelésre szorultak, szenet
kellett szállítani, mosogatni, WC-ket tisztítani...
Mégis szerencséje volt, mert 1971. június 26-án sikerült szovjet területre átjutnia. Itt azonban újabb megpróbáltatások vártak rá. Nem sikerült pártfogója
laboratóriumába kerülnie, így a faiparban

Forgácsok
helyezkedett el. Volt rakodó, ács, őrszem,
s amit még el tud képzelni a Kedves Olvasó. Végül a moszkvai Onkológiai Intézet
igazgatójának közbenjárására a Habarovszki Orvostudományi Intézetben laboratóriumi alkalmazottnak vették fel Jurij
Vlagyimirovics néven.
Micsoda egy sors, eddig... Hamarosan azonban folytatni tudta kutatásait,
és elméleti megalapozást adott a biomikrohullámú kommunikáció jelenségére. Állampolgárságát csak 1989-ben kapta
meg.
Nos, akkor kukkantsunk bele egy kicsit
ebbe a témába, még akkor is, ha nagyon
tudományosnak tűnik. Igazából a tudomány és a mágia határára kerültünk.
Ennek van elméleti és gyakorlati oldala is!
Nézzük meg, mit mond erről Dr. Jiang:
„Korábban azt hitték, hogy a genetikai
információ hordozója a DNS, melynek molekulái tartalmazzák a genetikai kódot…
A modern fizika eredményei pedig lehetővé
tették azt a feltételezést, hogy a DNS csak
egy információs „kazetta”, mely anyagi hordozója a bio-elektromágneses jeleknek.”
Azaz, a DNS egy olyan genetikai anyag,
amely két formában létezik: passzív
DNS és aktív EM, azaz elektromágneses mezőként. (Gondoljunk csak a fény
kettős természetére: hullám és részecske.) Az első megőrzi a genetikai kódot,
biztosítva ezzel a szervezet stabilitását,
a második pedig képes megváltoztatni. Ehhez elegendő befolyásolni a bioelektromágneses jeleket, melyek egyszerre tartalmaznak energiát és információt!
Eddig az elmélet! Az elmélet, az elmélet, de nem kevésbé fontos, hogy Jiang
Kanzheng készített egy olyan eszközt,
amely „kiolvassa” az információkat egy

élő szervezet DNS-éből és egy másik élő
szervezetre irányítja. Az egyik kísérlet során egy dinnye elektromágneses mezőjével hatott a kihajtott uborkamagokra. A
megtermett zöldeknek dinnye íze volt, és
a biokémiai elemzés azt mutatta, hogy a
DNS-ben ennek megfelelő változások
következtek be, amelyeket nemzedékről nemzedékre továbbvittek. Egy
másik kísérletben a napraforgó csírákat
EM földmogyoró mezővel kezelték. Ezt
követően megváltoztatta a mag formáját, és részben átadta a mogyoró ízét.
Hasonló kísérleteket végeztek búzával és
kukoricával is. A gabonatermésben 200,
a zöldtömegben pedig 300%-os növekedést értek el a kontroll csoporthoz képest!
A megszerzett tulajdonságokat pedig a
növények megtartották és továbbadták
a következő generációknak is! Módszere
nagyon hatékony és széles körben használják a mezőgazdaságban.
Ez azonban csak a kezdet! A szokatlan kísérletek messzemenő célja: módszer kidolgozása a betegségek kezelésére és az ember megfiatalítására,
bio-mikrohullámú kommunikációval. A
biológiában létezik egy elv, mely szerint
az emlősök élettartama a fejlődési periódus 5-7 szerese. Ha egy ember kifejlődését 25 évnek tekintjük, akkor az élettartamának 125-175 évnek kellene lennie!
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy csak három
periódust élünk meg!
Az ok azonban egyáltalán nem biológiai eredetű, nem a DNS-ben van a baj,
hisz az képes a szervezet öngyógyítására is! Egy ember azért hal meg, mert a
helytelen életmód, a természet szennyezése, a tiszta levegő, a tiszta étel, a tiszta
víz hiánya, és sok más tényező, nemcsak
a különböző szervek sejtjeit, de a géneket is károsítja! Az orosz tudósok a világon
először bizonyították
molekuláris-genetikai
szinten az életkorral
összefüggő változások
megfordíthatóságát.
A kísérletek receptje:
a fiatal organizmusok
bio-elektromágneses
mezőjével kell stimulálni az idősebb
generációt. Az egereken végzett kísérletek
nagyon jó eredményt
mutattak: 68%-ban
javultak a reakciók,
31%-ban helyre állt
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a szexuális funkció és a szaporodás, és
53%-ban egy-másfél évvel tovább éltek, mint a kontroll csoport. (1987-ben
Dr. Jiang magán is elvégzett hasonló kísérletet, pozitív eredménnyel!)
Dr. Jiang Kanzheng módszerének pozitív eredményei alapján 1991-ben találmányi igazolást és engedélyt kapott az orosz
egészségügyi minisztériumtól a mikrohullámú terápiás módszer alkalmazására.
Ezt követően a tudós kísérletet indított
egy önkéntes csoporttal, akik kifejezték
vágyukat, hogy módszere szerint speciális
kezelést végezzenek el rajtuk. Ennek a kísérletnek is hihetetlen pozitív eredményei
voltak. A bio-mikrohullámú terápia nem
okozott csalódást Dr. Jiangnak.
Nos, Kedves Olvasó, dióhéjban megismerkedhettünk egy tehetséges és hihetetlen elszántságú ember sorsával és
munkásságának villanásszerű részleteivel. Úgy néz ki, hogy Dr. Jiang egy olyan
kaput nyitott meg, mely lehetővé teheti a
súlyos betegségek gyógyítását igen egyszerű módszerekkel. Reményt ad az élet
meghosszabbítására, de mindenek előtt
az aktív élet betegségmentes élvezésére.
Azonban itt nem ált meg a tudomány,
bár az immunológiai vizsgálatok és az
erre vonatkozó tudás még a pálya elején
van. Mégis örvendetes, hogy a fenti kutatások alapján az immunológiai reakciók szabályozására a rák elleni védekezés
és a szervátültetés terén új módszerek
jelenhetnek meg. Teljesen új irányok! De
már az eddigiekből is következik, hogy a
bio-elektromágneses sugárzás emberi
testre gyakorolt hatása megteremti az
emberi test gyógyulásához és megfiatalodásához vezető utat.
Azt azért ne felejtsük el, hogy a „fősodrású tudomány képviselői” az öröklődésnek ezt az új elméleti és gyakorlati
megalapozását, amit Dr. Jiang és követői
elértek, a gyakorlati eredmények ellenére
eretneknek és „tudománytalannak” tartják! Hm... a földünk is volt lapos, elfáradtak
a hordozó teknősök, és Giordano Brunót
is elégették, Galileit is tanai visszavonására késztették 1633-ban, és az ítéletet csak
1992-ben érvénytelenítették!
Nos, Kedves Olvasó, a bevezető gondolatoknál találkozott Pjotr Garjajev nevével
és a hullámgenetika fogalmával. Garjajev
munkásságának forrása Dr. Jiang kutatásaihoz köthető. A Forgácsok következő
cikkében az ő munkásságával fogunk foglalkozni!
Erdei István

Fűben-fában

Citromot minden mennyiségben!
Ez a savanyú gyümölcs ma már minden zöldség-gyümölcs üzletben kapható, és szinte minden háztartásban
megtalálható.
Ez nem volt mindig így, mert a citromot a déli országokból kell behozni, és még néhány évtizeddel ezelőtt is sokak számára megengedhetetlen luxusnak számított. A
citrusfa 7 m magasra nő, őshazája Délkelet-Ázsia, valószínűleg Indiában és Burmában, és először a római időkben került a Földközi-tenger országaiba, ahol kiváló termőtalajra talált.

A citom húsa és héja
A citrom héja limonén- és citráltartalmú illóolajat tartalmaz, a gyümölcshús pedig C-vitaminban, flavonoidokban,
karotinoidokban és kumarinokban gazdag. A héjban ezenkívül pektin is található, amelynek gélesítő hatása van, és a koleszterinszintet is jótékonyan befolyásolja. A citromlé segíti a
máj és az epe működését, és a széles körben elterjedt vélemény
ellenére, nem okoz savasodást a szervezetben. Sőt, emésztéskor a
citromsav bázikus káliumkarbonáttá alakul, amely a savakat semlegesíti, és a szervezetet némileg savtalanítja. A citrom összehúzó
hatása révén enyhíti a hasmenést és a vérzéseket és hozzájárul
a citromlé bőrápoló hatásához. A citromlé és olaj még a narancsbőr kezelésében is hatékony. A citromlé orr- és fogínyvérzés
esetén is segít.
Magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően a citromlé
gyorsítja a gyógyulási folyamatot, és aktiválja a szervezet
védekezőrendszerét. Vízzel keverve a citromlé jó gargarizáló oldat rekedtség, valamint torok- és mandulagyulladás esetére.
A C-vitamin megvédi a test sejtjeit az oxidációtól, és megakadályozza a káros szabad gyökök keletkezését.
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Egy hatékony megfázás elleni teát azonos mennyiségű hársés bodzavirágból egy kis citromlével még értékesebbé tehetünk.
A kamillatea ízét is javítja a citromlé, és közben megerősíti a bélrendszerre kifejtett hatást.

Mire jó a citrom illóolaja?
A citrom illóolaja kiválóan alkalmas a szoba levegőjének
gőzlámpával vagy párologtatóval történő fertőtlenítésére.
A limonén, amely minden citrusféle olajában megtalálható,
vírusellenes tulajdonságokkal ruházza fel a citromolajat, ezért
herpesz kezelésére is alkalmas. A limonén nem irritálja a bőrt,
ritkán felléphet fotoszenszibilizáló hatás. Ezért citromolaj-tartalmú ápoló- és gyógyszerek külsőleges alkalmazása után a kezelt
területet ne tegyük ki közvetlen napsugárzásnak.
Ha szájon át alkalmazzuk a citromolajat, a citrálnak és a
limonénnek egyértelmű nyugtató hatása van az idegrendszerre és a pszichére. Naponta 2-3-szor 5 csepp illóolajat egy kis kenyérrel nyugodtan bevehetünk. Jótékony hatása van idegesség,
emésztési problémák pl. puffadás, gyomorsavfelszökés, enyhe
hasmenés, de megfázás és influenza esetén is.
A narancsbőr sok nő számára nagy kozmetikai és súlyosabb
esetben egészségügyi probléma is. Az alsóbb bőrrétegek szerkezete megváltozik, a bőr gödröcskés és löttyedt, a narancs
felületéhez hasonló lesz. Az alsóbb bőrrétegekből zsírsejtek kerülnek az úgynevezett irharétegbe, a coriumba. Ez közvetlenül
a legfelső bőrréteg, az epidermisz alatt helyezkedik el, és általában számos kollagénrostot tartalmaz, amely a bőr rugalmasságáért és feszességé-ért felel. A zsírlerakódás hatására csökken a
kollagéntermelés és az irharéteg elasztikus rostjainak aránya.
Narancsbőr kezelésére szolgáló testápoló olajat a következő illóolajokból készíthet: 100 ml jojoba-vagy mogyoróolajba keverjen 7-7 csepp eukaliptusz-, citrom-, cédrus-, zsálya- és
ciprusolajat. A kritikus területeket ezzel naponta 2-3 alkalommal
masszírozza be. Ez a kezelés javítja a keringést és a szövetek regenerációját. Négy hét után hagyjon 1-2 hét szünetet.

Életmód

A CBD lehetséges előnyei
A kannabisz előnyeit több ezer
éve dokumentálják. A történelmi
könyvek és irodalom már Kr.e.
1500-2000-től írja le a kannabisz
növény sok lehetséges jótékony
hatását. A lehetséges terápiás hatásait Claudius Galen és Pedanius
Dioscorides már az ókori Görögországban dokumentálta.
A kannabisz növény kémiai vegyületeket
tartalmaz, amiket kannabinoidokként ismerünk, ez a csoport több mint 100 aktív vegyületből áll. Az emberi test kannabinoid receptorokat (CB1 és CB2) tartalmaz, amik az egész
testben jelen vannak, és a kannabinoidok
általi aktiválással közvetítik a fiziológiai folyamatokat.
Nagyon hosszú ideig a tetrahidrokannabinol (THC) volt a legismertebb
kannabinoid a tudatra gyakorolt hatása és
pszichoaktív tulajdonságai miatt.
Mivel azonban a tudomány továbbra is
halad előre, és további tanulmányokat végeznek, a kannabidiol vagy a CBD, lévén
sokféle a gyógyászati felhasználása, izgalmas
témává vált a kannabisz világában. Manapság a CBD a kannabisznövény valószínűleg
egyik legfontosabb és legszélesebb körben
alkalmazott vegyülete, főleg mivel nem-pszichoaktív, így élvezheted a lehetséges terápiás előnyeit anélkül, hogy hatással lenne a
tudatodra.
A kannabidiol egy potens alkotóelem,
amely egyre népszerűbb és elfogadottabb a
társadalomban. Ezért itt az ideje megismerkedni a kannabidiol néven ismert természetes szuper élelmiszerrel.

Erős antioxidáns

Valószínű már hallottál az antioxidánsokról. Mindannyian elfogadjuk az antioxidánsok fontosságát, de ha esetleg nem hallottál
volna róluk, akkor ezek alapvetően olyan
anyagok, amelyek eltávolítják a testünkben
jelenlévő/termelődő potenciális káros oxidáló anyagokat, mint például a szabad gyökök,
vagy méreganyagok, amelyek akkor keletkeznek, amikor testünk energiát termel.
Az antioxidánsok fontosak egészségünk
szempontjából. A C-vitamint és az E-vitamint

az antioxidánsok királyainak nevezzük. A
kannabidiolról már tudjuk, hogy erősebb antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik, mint a
C-vitamin vagy az E-vitamin. Ezekről a kedvező antioxidáns tulajdonságairól a kutatások
azt állapították meg, hogy valószínűleg felelősek a CBD gyógyászati hatásáért Alzheimer
és Parkinson-kórral szemben azáltal, hogy
megóvják az agysejteket a szabad gyököktől. A CBD ma sokféle termékben megtalálható, mint például CBD olajok, nasik,
italok, élelmiszerek, állat tápok, különböző
szépségápoló szerek és ott vannak még a
CBD kozmetikumok is.

CBD a hosszú élettartam kulcsa

A Cannabis and Cannabinoid Research
folyóiratban megjelent új tanulmány szerint
a kannabidiol (CBD) használata, nemcsak
hogy biztonságos hosszú távon, de pozitív
hatással lehet az élettartamra is.
A CBD toxicitásának és hosszú távú használat során kifejtett hatásainak kutatását
célzó tanulmány során a Caenorhabditis
elegans nevű féregtípust tanulmányozták,
ami a talajférgek rendjébe tartozó, kb. 1 mm
hosszú, talajban élő, átlátszó fonálféregfaj.
A tudósok 2-3 hetes élettartammal rendelkező férgeket tanulmányoztak. Azt figyelték
meg, hogy a CBD nem mutatott semmiféle
toxicitást fiziológiailag releváns koncentrációk esetén. Valójában a kontroll csoporthoz
képest a CBD meghosszabbította a férgek
átlagos élettartamát 18,3%-kal, és a késői
stádiumú életaktivitást akár 206,4%-kal.
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Bár a férgek nem gerincesek, így messze
nem egyenlőek az emberrel, viszont a tudományos kutatások szerint ennek a fajtának
a génjei akár 80% hasonlóságot mutatnak
olyan területeken, mint például az emésztési,
reproduktív, endokrin és neuromuszkuláris
rendszerek.
Megjegyzendő, hogy semelyik alkalmazott dózis nem bizonyult halálosnak. Még ha
extrém nagy dózisokban is alkalmazták.
A teljes élettartamuk során magas CBD
dózisok alkalmazása sem volt negatív hatással a halálozás terén. A CBD még az embereknél alkalmazott „alacsony vagy közepes
dózisokkal” egyenértékű dózisok esetén is
hatékonyan csökkentette a különböző életkorral összefüggő tevékenységek romlását.
„Miközben öregedtek, úgy mozogtak, mint
a fiatal állatok” – mondta Hunter Land, a
Canopy Growth egyik vezető tudósa és igazgatója.” Ahelyett, hogy valami mérgezőt
tapasztaltunk volna, az ellenkezőjét láttuk, a
CBD inkább növeli az egészségügyi paramétereket.”
A kutatók szerint az ilyen kutatások fontosak a széles körben használt kendertermékek biztonságának meghatározása szempontjából.

További információ:
https://kenderter.eu

Novella

A terrorista sajt
Előlegezve Verő László születésnapjára, aki úgy és akkor ünnepelheti az évfordulóját, mint az Angol Királynő
őfelsége.
– Semmi gond, meglesz –
mondta Jóska a barátjának,
aki egy elektronikus irodalmi
lapot felelősen főszerkesztett.
– Mondom, hogy viszünk, Laci
– a frankfurti piacon vásárolunk a legbüdösebb francia
sajtból.
Lehetőleg a Béla bátyád szerezze be, mert az ő kifinomult
érzéke, ínyencsége garancia
a sajt pedigréjére, mert sajnos mondanom sem kell, a te
paraszt ízlésed nem evidens monda a főszerkesztő.
– Így igaz – ismerte el Jóska.

Béla a sajtot megvette, hazavitte és a hűtőbe betette. A sajtot az üzletben ötszörös
fóliába forrasztották.
Másnap Béla felesége már a hajnali órákban szekrényből a kertbe vitte a ruhákat
szellőztetni, és megrendelte a lakás újrafestését. Kijelentette még, hogy vagy ő, vagy
a sajt, mert még egy éjszakát nem fognak
hármasban tölteni egy fedél alatt.
Gordiusi megoldás: Béla azonnal átszállította a bajkeverőt testvérének, Jóskának,
tudván, hogy az ő felesége már kiskorában
elvesztette a szaglóképességét. A sajtcsomagot óvatosan kihelyezte az erkélyre, vigyázva rakta le, nehogy felébredjen, majd
hirtelen visszaugrott és bezárta maga mögött az üvegajtót, de a zajra persze, hogy
felébredt a beste. Egy darabig morgott, fújt
dühösen, de végül sikeresen a szabadba
harapta magát. Kopogott, zörgött az üve-

gen, Jóska már igen unta a makacs bámulását, hogy legalább a látványt távol tartsa,
egyszerűen behúzta a függönyt.
Jóska pontosan tíz percet pihent, mikor
a ház elé szirénázó mentőautó érkezett az
alattunk lakó idős asszonyhoz. A szélütés
jeleit mutató nénit beszállították frankfurti egyetemi klinikára. Ott az őt körbevevő
orvosok nem értették, hogy a beszélni képtelen páciens mért mutogat botjával makacsul a plafon felé.
Béla és Jóska másnap elindultak az ezer
kilométeres útnak. A biztonság kedvéért
a sajtot még egy vánkosbörtönbe is bebugyolálták és úgy gyömöszölték be a
lakómobil hűtőszekrényébe. Egy ilyen börtönből még egy Monte Cristo se tudna kiszabadulni.
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– Most gyere ki te piszok! – mondta Jóska és rácsukta az ajtót.
A hegyeshalmi határátkelőn gyenge volt
a forgalom. Kurt Weber már türelmetlenül
várta, hogy megjöjjön a váltótársa, mert a
finom, soproni asszony végre megígérte,
hogy feljön hozzá a bécsi lakására. Órájára
pillantott. Megvolt még – ugyanis kollégájával történt, hogy egyszer a lekezelt útlevelet átnyújtotta a belépőnek, s mire kezét
visszahúzta az óra már nem volt a csuklóján.
Röviddel később már a „Piroschkagulasch”
étterem vécéjében folyt az ádáz alkudozás
rá, egy üzbég lánykereskedő és egy török
átutazó történelemtanár között.
Kurt Weber rendbe rakta az asztalát.
Maradék szalámis zsemléjét Burkusnak, a
határőr kutyának adta, ki maga sem tudta,

Novella
hogy melyik oldalon is szolgál tulajdonképpen, ezért mindkét államtól beszedte
járulékát. Nem firtatták az altisztek, mert
gondolták, hátha valami nagykutya van a
háttérben.
Időközben belépésre begördült Jókáék
lakókocsija és a vezető lehúzta az ablakot.
Ekkor történt a katasztrófa. Weber első pillanatban terrortámadás tervére gondolt a
zalai gáztartályok ellen, amely megbénítja
átmenetileg az egész Dunántúl életét, beleértve a légtéren áthúzó vadászgépek navigációs képességét is. A bűz első hulláma,
ami a kocsiból áradt, azonnal megbénította
az agyát, elvesztette az eszméletét, de szerencsére a vegyi gáz riadót kiváltó jelzőre
zuhant.
A szirénák sikoltozására leállt a forgalom és kitört a pánik, csak Burkus zabálta
kétpofára csámcsogva a menázsiját. Megérkeztek a gázmaszkos terrorellenes kommandósok. Oszlopok, autók fedezékéből
szökdeltek elő, egymást fedezve a lakómobil
felé. Az elvakító, hangsokkoló gránát belövésére nem volt szükség. Mikor az első harcos elérte az objektumot, hirtelen beugrott
az autóba, feltépte a hűtő ajtaját és ráfogta
géppisztolyát a félelemtől remegő sajtra.
Most már nem volt olyan hányaveti, rémülten pislogott a fegyver csövébe.

A kommandó parancsnoka hamar lefújta
az akciót. Lepecsételtette a hűtőszekrényben lévő küldeményt, ami majd csak a szerkesztő házában, zárt ablakok és behúzott
függönyök mögött nyitható fel. Megkésve
kerékpáron becsörömpöltek a tévedésből
riasztott wienerneustadti sporthorgászok
is, ugyanis azt hitték, hogy a héten ismét
feltűnt a Fertő tóban a Loch Ness-i szörny
húga, holott csak Egon, a pénztelen vállalkozó úsztatta a gazdag, de ronda menyas�szonyát.
Pest felé szinte eseménytelen volt az
út leszámítva a boglári sikertelen rablótámadást, amit visszavertek. Az elkövetők
magyarul beszéltek, de érezhetően francia
akcentussal. Jóska a biztonság kedvéért a a
visegrádi kertészmérnök barátjával, aki Zamárdiba nősült, behegesztette a hűtőszekrény ajtaját. Mire elérték Pest határát, már
lerázták az őket követő francia autót is. Laci
a háza előtt várakozott egy szerelőbrigáddal, akik szakavatottan kiszabadították a
szállítmányt és eltűntek, mivel a pénzt már
jó előre felvették.
A sokmenüs vacsora fejedelmi volt. Végre
szervírozásra került a sajtok vénséges vén
anyakirálynője. Jóska még nem próbálta
ezt az egzotikumot, egy darabig csak nézte, majd kedvet kapott hozzá. Nem is volt

rossz, de neki ez túl előkelő. Inkább marad a
parasztkolbásznál és a hagymánál.
Sziszi cica őfensége – ki tulajdonképpen
a ház úrnője – közömbösen nézte végig a
vacsorát és mikor meglátta Jóskát, lemondóan csóválta szép kerek fejét.
– Na, ez is itt van – gondolta, – most
megint jó hangosan kell vernem saját mancsommal az ablakot, mikor éjjel kegyeskedek bekívánkozni a könyvtárszobába.
Sziszi tulajdonképpen a Verő családot,
mint személyzetet tartja, és kegyesen eltűri
a beléjük nevelt hódolatot – igaz, sok türelmet, megértést és munkát igényelt a betanításuk. Alapjában véve kedveli is a családot
– különösen a jól táplált főkomornyikját,
Lászlót –, de tartózkodik tőle, hogy kinyilvánítsa szimpátiáját, mert még elkanászkodik.
Jóindulatúlag elnézi hibáikat, mert tudja,
hogy ők csak oktalan emberek.
– Most meg, hogy odavannak ezért az illatos dologért, ami ugye nem rossz, de nem is
vadásztak rá sok-sok órás türelemmel. Ezek
még biztos nem is próbálták a frissen fogott
vakondot, meg mérget veszek rá, hogy még
nem ettek idei másodköltésű verébfiókát –,
gondolta és nagy kegyesen visszavonult a
könyvtárszobájába.
Kisslaki László

Az év rovara - amit könnyen madárnak nézhetünk
A 2021. év rovara a kacsafarkú
szender. Latin neve Macroglossum
stellatarum. A különös lepkét sokan
kolibrinek nézik. Nem véletlenül: életmódja, megjelenése valóban nem kevésbé különleges, mint e levegőben
lebegő, nagy energiaigényüket nektárfogyasztással fedező madaraké.
Potrohán egy szembetűnő pamacs található, amely a levegőben történő kormányzásban segíti az állatot. Erről kapta magyar
nevét is. Latin elnevezésének első tagja
pedig arra utal, hogy a lepkékre jellemző
pödörnyelve kifejezetten hosszúra nőtt.
Segítségével a levegőben lebegve táplálkozik, virágokból nektárt nyalogat.
A vándorlepkék közé tartozik, így általában májustól késő őszig találkozhatunk
vele akár kertekben, virágosládák környékén is, de hazánk szubmediterrán jellegű
területein vagy kertészetek, botanikus
kertek üvegházaiban áttelelhet. Nappal

aktív, lágyan zúgó röpte, táplálkozás közben hosszan előrenyújtott pödörnyelve,
a legkisebb kolibriket közelítő mérete és
zömök testalkata miatt egyesek számá-
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ra ijesztőnek tűnhet, de nincs okunk félni
tőle. Vigyázzunk rá! Segít nekünk a kertészkedésben.
jelentős a szerepe beporzóként!

Életmód

Így élhetünk tíz évvel tovább
Ezeket a dolgokat vedd figyelembe, ha sokáig szeretnél élni.
Nem élhetünk örökké, viszont az
élet-minőségünkön sokat javíthatunk, sőt éveket veszíthetünk
a hibás szokásainkkal.

A feldolgozott élelmiszerektől mentes,
a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag táplálkozás kifejezetten egészséges
- például a mediterrán étrend ilyen. Sok
zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz, nem
beszélve az egészséges zsírokról, amelyek
csökkentik a szívbetegség kialakulásának
a kockázatát, ami az egyik vezető halálok
világszerte.
A kevés tápértékkel rendelkező feldolgozott élelmiszerek gyulladáshoz vezetnek, ami a legtöbb betegség gyökere. És
ha nem adunk meg a szervezetünknek
minden olyan vitamint és ásványi anyagot, amelyekre a legjobb működéshez
szüksége van, akkor táplálkozási hiányosság lép fel, ez elhízáshoz és betegségek
kialakulásához vezethet.
Mindenképpen ragaszkodjon a friss
zöldségekhez és gyümölcsökhöz, az
egészséges fehérjékhez, a kiváló minőségű tejtermékekhez, a jó olajokhoz,

mint az avokádó- vagy az olívaolaj, a
vadon fogott halhoz, a diófélékhez és a
magvakhoz, mint a mandula, a chiamag
és a lenmag.
Mindannyian tudjuk, hogy a dohányzás katasztrófa az egészségünk számára.
A dohányzás világszerte az egyik vezető halálok, vagyis a dohányzás okozza a
legtöbb betegséget, amelyek pedig elkerülhetők lennének. Tudni kell: a cigaretta

letétele után nagyon gyorsan csökkennek
a dohányzás negatív hatásai.
A testmozgás egészségügyi előnyeit is
mindenkinek ismernie kellene. Nemcsak
egészséges testsúlyt és jó érzést képes
biztosítani, de bebizonyosodott, hogy
csökkenti sokféle rákos megbetegedés
kockázatát, és a krónikus betegségek kialakulásának az esélye is kisebb, ha valaki
rendszeresen mozog. Ne hagyja ki a rendszerest edzést az életéből, hiszen elősegíti
az izomépítést, védelmet nyújt a csontok
számára, segít a kalóriaégetésben, mindemellett sok betegségtől megóvhat bennünket.
A mértékletes alkoholfogyasztással
nincs semmi probléma. Kutatások igazolják, hogy a vörösborban lévő vegyületek
segítenek megvédeni a szívünket és megakadályozhatják az Alzheimer-kór kialakulását.
A magány éppen olyan veszélyes a
szívre, mint az elhízás. Tartsa a kapcsolatot a barátaival és a családtagjaival. Egy jó
beszélgetés, egy kellemes kikapcsolódás,
az együtt töltött idő javítja a mentális és a
fizikai egészséget is.
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Életmód

Mi is az a krill? Mi a különbség halolaj és rákolaj között?
Mire szolgál az utóbbi?
Az Omega-3 zsírsavak mindig is jelen voltak az emberiség táplálkozásában, de csak az utóbbi évtizedekben
ismerte fel úgy a tudomány, mint az orvoslás, hogy fokozott szerepet játszanak a szervezet megfelelő működésének fenntartásában, az egészség megőrzésében és a betegségek gyógyításában.

Mi pontosan az Omega-3?

Az Omega-3 többszörösen telítetlen
zsírsavakat esszenciális zsírsavaknak nevezzük, ami egyfelől azt jelenti, hogy ezek
a zsírsavak nélkülözhetetlenek az egészséges élethez, másrészről, a vitaminokhoz
hasonlóan, szervezetünk az Omega-3 zsírsavakat nem képes előállítani, ezért csak
étkezés során tudjuk magunkhoz venni!
Az Omega-3 család bázismolekulája
az alfa-linolénsav (LNA). Amikor LNA tartalmú zsírokat emésztünk, enzimjeink az
LNA egy részét még hosszabb, többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavakká alakítják. Ezek közül az eicosapentén sav (EPA)
és a docosahexén sav (DHA) a leglényegesebbek az egészségünk szempontjából.
Az LNA leginkább növényi eredetű
táplálékokban található. A növényi eredetű ételek nem tartalmaznak EPA-t vagy
DHA-t. Ezek az algákban, rákokban és
halakban találhatóak. Ezeken belül is elsősorban a hideg- és mélyvízi fajokban.
Egyoldalú táplálkozásunkban az Omega-3
típusú zsírokból alig fogyasztunk.

Mit tehetünk?

Étkezés szempontjából a tengeri rákok
és halak vagy a belőlük készült minőségi
olajkészítmények rendszeres fogyasztásával pótolhatjuk az Omega-3 szükségletünket. Lehetőleg hidegvízi, mélytengeri
állatok húsából előállított természetes,
tisztított olajkészítményt válasszunk, mert
ebben van a legtöbb Omega-3, és ezt biztonsággal szedhetjük!

Mi az a krill?

A krill – vagy világítórák – a garnélához
hasonlító apró rákfajta, mely elsősorban
az Antarktisz fagyos, nagy tisztaságú vizeiben él. A hatalmas rajokban élő, Euphasia
superba fajhoz tartozó aprócska krill rákok
növényi planktonokkal (fitoplanktonok)
és náluk kisebb állatokkal táplálkoznak,
melyek a tápláléklánc legalján állnak. Ennek, illetve az óceán nagy tisztaságának
köszönhetően a krill olaj az egyik legtisz-

Az NKO Krill étrend-kiegészítő
tartósítószer-mentes!
Gazdag Omega-3, Omega-6 és Omega-9 zsírsavakat, továbbá EPA-t,
DHA-t, valamint astaxanthint tartalmazó lágyzselatin kapszula.
Megvásárolható: www.vitalvar.hu
tább Omega-3 forrás, elenyésző a nehézfém és egyéb szennyeződés eshetősége.

Rákolaj vagy halolaj?

Mind a krill-, mind a halolaj Omega-3
zsírsavakban gazdag, különösen a nélkülözhetetlen DHA és EPA szempontjából.
A krill rákokban az Omega-3 zsírsavak
speciális formában foszfolipidekhez kötődnek, ennek köszönhetően nagy hatékonysággal és gyorsan fel tudnak szívódni a szervezetben. A halolaj önmagában
nem tartalmaz foszfolipideket.
A krill rákok vörös színéért a bennük
található astaxanthin felelős, ami egy természetes antioxidáns. Az antioxidánsok
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a vérkeringésbe lépve kisöprik a DNS-t
károsító szabad gyököket (dohányzás,
légszennyezés, gyomirtók, sugárzás stb.
származékokat). A krill olaj astaxanthin
tartalmának köszönhetően továbbá hos�szú eltarthatóságát biztosítja, ezért a
minőségi és megbízható krill olaj hozzáadott tartósítószert nem tartalmaz! A halolajban nincs astaxanthin.
Számos, és egyre több kutatás vizsgálja
az Omega-3 zsírsavak emberi szervezetre
gyakorolt hatását, valamint a betegségmegelőzésben és egészségfenntartásban
játszott szerepét.
Néhány ilyen kutatás során megfigyelt pozitív hatást jegyeztek, az alábbi esetekben:
• szív és érrendszerre gyakorolt hatás
• érelmeszesedés
• mentális egészség (memória, koncentrálás, depresszió, figyelemhiány, hiperaktivitás, Alzheimer-kór, skizofrénia)
• szem problémák
• vérnyomás (növelheti a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatékonyságát,
valamint csökkentheti az infarktus és a
szívritmuszavar esélyét)
bőrproblémák, allergia (ekcéma, száraz
bőr, pszoriázis, pikkelysömör)
• arthritis, gyulladások (a Harvard
Medical School vizsgálatai szerint az
Omega-3 nagyobb adagban történő
fogyasztása pozitívan hat rheumatoid
arthritis ellen)
• teljesítményfokozás
• gyermekeknek (Gyermekkorban az
Omega-3 zsírsavak - elsősorban a DHA
- pótlása kiemelten fontos, mivel ez az
idegrendszer egyik legfőbb alkotórésze)

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

Fűben-fában
Peru központjában, az Andok-hegység magas fennsíkján nő, a keresztesvirágúak közé tartozó növény,
közeli rokonai többek között a kelkáposzta, kínai kel, karfiol, brokkoli, karórépa. Legalább 3000 éve
zöldségnövényként termesztik ezen
a területen. Gyökerét gyógyszerkészítésre használják. Abban az időszakban, amikor az inka civilizáció
virágzott az Andok régióban, a macát hihetetlenül értékesnek tartották. Felhasználását korlátozták és
csak a királyi családoknak tartották fenn. Később Spanyolországba
importálták, ahol az energiaszint
növelésére és az extra tápanyagok
ellátásához használták.

A macagyökeret a reggeli vagy a kora
délutáni órákban célszerű fogyasztani, mert élénkítő hatással rendelkezik.
Adaptogén szer, amely sok tekintetben
a ginzenghez hasonló hatással bír. Az
adaptogének olyan anyagok, amelyek
javítják a szervezet ellenállóképességét a
betegségekkel szemben, javítják a fiziológiai egészséget és hozzájárulnak az ideális pszichés állapot eléréséhez és fenntartásához is.
1. A maca kiváló fehérje-, rost forrás
és számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, beleértve a C-vitamint, a
rezet és a vasat. Ezenkívül több mint 20
aminosavat tartalmaz - beleértve mind
a nyolc esszenciális aminosavat -, és rengeteg egészség-elősegítő növényi tápanyagot tartalmaz. Számos jótékony növényi vegyületet is tartalmaz, beleértve
a glükozinolátokat és a polifenolokat, és
kiváló választás a vegán étrendet követők
számára.
2. Fokozza az energiát és az állóképességet, óriási segítség lehet azoknak, akik
krónikus fáradtságban szenvednek. Mindezt a kutatások szerint a mellékvese és az
agyalapi mirigy működésének támogatásával éri el.

3. Számos tanulmány kimutatta, hogy
javíthatja a hangulatot. Csökkent szorongással és a depresszió tüneteivel társult, különösen a menopauzás nőknél. A
Maca flavonoidoknak nevezett növényi
vegyületeket tartalmaz, amelyekről azt
feltételezik, hogy részben felelősek ezekért a pszichológiai előnyökért.

spermiumtermelést és javíthatja a sperma minőségét, ezáltal fokozva a férfiak
termékenységét. Az egyik áttekintett tanulmányban kilenc egészséges férfi vett
részt. Négyhónapos maca-fogyasztás
után a kutatók a spermiumok mennyiségének, számának és mozgékonyságának
növekedését észlelték.

4. A perui bennszülöttek hagyományosan a gyermekek iskolai teljesítményének javítására használták.
Állatkísérletekben a maca javította a
memóriazavarral küzdő rágcsálók tanulási képességét és memóriáját. A fekete
maca hatékonyabbnak bizonyult ebben
az esetben, mint más fajták.

6. A maca növeli a libidót. Kutatások
is alátámasztják, hogy hatékonyan javítja
a szexuális vágyat. Egy 2010-es áttekintés,
amely négy randomizált klinikai vizsgálatot tartalmazott, összesen 131 résztvevővel, bizonyította, hogy a maca legalább
hat hetes fogyasztás után javítja a szexuális vágyat.

5. Képes helyreállítani, támogatni és
kiegyensúlyozni a női és a férfi szervezet hormonháztartását és szabályozza az ösztrogén mennyiségét a testben,
enyhíti a menopauza tüneteit, például
az éjszakai izzadást. A Maca növelheti a

7. A prosztata mirigy csak férfiaknál
található meg. A prosztata mirigyének
megnagyobbodása, más néven jóindulatú prosztata hiperplázia (BPH), gyakori
az idősödő férfiaknál. Érdekes módon
néhány rágcsálókon végzett tanulmány
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Fűben-fában
arra utal, hogy a vörös maca csökkenti
a prosztata méretét. Felvetették, hogy a
vörös maca prosztatára gyakorolt hatása
összefügg a magas glükozinolát mennyiséggel.

2 ek macapor• 4 csésze zöldségleves alap•
¼ csésze krémes mandulavaj• Tengeri só és
őrölt fekete bors ízlés szerint• ¼ csésze zöld
Harissa vagy Erős Pista Tálaláshoz: • Chia
mag• Koriander levél

A mezőgazdaságban az állatállomány
termékenységének növelésére használják. A perui bennszülöttek szerint a friss
maca gyökér fogyasztása káros hatással
lehet az egészségre például: emésztési és
pajzsmirigyproblémákat okozhat, ezért
ételként a macát sütve vagy pörkölve
fogyasztják, levest készítenek belőle, de
erjesztett ital készítésére is felhasználják,
maca chicha néven.

Elkészítés:
Egy tálba keverjük össze a fűszereket: a
chili port, fahéjat, szerecsendiót, köményt
és a koriandert. Melegítsük a kókuszolajat
egy lábosban közepes lángon. Adjuk
hozzá a hagymát, puhára pároljuk. Adjuk hozzá a fokhagymát és az előkészített fűszerkeveréket, főzzük kb. 1 percig
tovább, folyamatosan keverve. Tegyük
bele az édes burgonyát és a macát, sózzuk, borsozzuk, majd adjuk hozzá a zöldségleves alapot és a mandulavajat. Magas
hőmérsékleten forraljuk, majd közepesen
alacsony hőmérsékleten főzzük kb. 15-20
percig. A levest egy turmixgépben pürésítjük, ha szükséges adjunk hozzá még
vizet.
Tálalásnál szórjuk meg a tetejét egy csipet chia maggal és koriander levéllel.

+1 Recept tipp:
Édes krumpli
és maca krémleves
Hozzávalók:
• ½ tk chili por• ¼ tk őrölt fahéj• ¼ tk őrölt
szerecsendió• ¼ tk őrölt kömény• ¼ tk őrölt
koriander• 1 ek kókuszolaj• 1 hagyma kockára vágva• 4 gerezd fokhagyma szeletelve•
500 g édesburgonya hámozva és reszelve•

Jó Étvágyat!
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A maca a legtöbb ember számára biztonságos, mellékhatások minimális kockázatával fogyasztható, de
ne szedjünk napi 3 grammnál többet
(kevesebb, mint egy teáskanál). Szedése jód és glükozinolát tartalma miatt
nem ajánlott pajzsmirigy betegségben
szenvedőknek, illetve, ha policisztás
ovárium szindrómát vagy emlőrákot
diagnosztizáltak, mivel a maca-kivonatok ösztrogénként viselkedhetnek!
Várandósság, szoptatás, gyógyszeres
kezelés és akut betegség esetén kérjük ki
kezelőorvosunk vagy természetgyógyász véleményét!
További hasznos tippeket ismerhetsz
meg a www.linabio.hu/blog
weboldalon!

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

Életmód

Betegségek után újra erősen
Felépülés, regenerálódás – azt jelenti, hogy visszanyerjük egészségünket betegség után. Amikor egy betegség
heveny szakasza lezajlott, segíteni kell testünk javító,
helyreállító mechanizmusait, hogy a lehető legteljesebben visszaálljon az egészséges állapot. Igaz ez egy egyszerű csonttörés esetén, de még inkább, ha egy nagy műtét, súlyos betegség után lábadozunk. Ha nem szánunk
figyelmet a felépülésre, újra felütheti a fejét a baj. Betegségeink jelzések, hogy letértünk életünk helyes vágányáról. Gondolkozzunk el azon, milyen változtatás segít,
hogy meggyógyuljunk, elkerüljük a visszaesést, életminőségünk romlását.

Milyen tünetek jelzik,
hogy testünknek szüksége van
még a törődésre?

A bágyadtság, gyengeség az energiahiány jelei, amihez társulhat étvágytalanság,
fejfájás, szédülés, verejtékezés, szívdobogás
érzés.
A szívbetegeknél terhelésre légszomj,
mellkasi diszkomfort érzés, szapora, rendetlen szívműködés is jelentkezhet. A lábduzzadás, éjszakai vizelés a szívgyengeség jelei.
Aki tüdőgyulladáson esett át, az akár hónapokig tartó fáradékonyságról, légszomjról, köhécselésről panaszkodhat. A heveny
bélgyulladások után gyakori az étvágytalanság, puffadás, teltségérzet, székrekedés
vagy a hasmenés. A stroke után egy évnél
hosszabb ideig is tarthat a felépülés.

Mit tegyünk lábadozás
időszakában?

1, Szánjunk elegendő időt a pihenésre,
a pihentető alvásra! Az alvás alatt helyreállító folyamatok zajlanak, bár passzív fekvésnek látszik. A szívroham sokkal gyakoribb
azoknál, akik horkolnak, alvás során kimarad a légzésük.
Teremtsük meg az egészséges alvás
körülményeit, ne nézzünk TV-t, mobil telefont! Illóolajokkal, gyógynövényekkel,
melatoninnal javíthatjuk az alvást.
2, Mozogjunk a fokozatosság elvét betartva! Napi fél - egy óra séta jót tesz a csontoknak, ízületeknek és serkenti a vérkeringést, a tüdő működését, a bél működését,
javítja a cukorháztartást, jókedvre hangol.

3, Fogyasszunk
tiszta,
könnyen
emészthető ételeket! Kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, kész ételeket!
Nagyanyáink hosszan
főtt csontlevest, erőlevest adtak a lábadozó
betegeknek.
Fogyasszunk naponta többször friss zöldségféléket levesben,
párolva, nyersen is, de egyszerre keveset,
főleg, ha emésztőszervi gyulladás után
lábadozunk. A gyümölcs magas cukortartalma miatt cukorbetegnek nem való. Autoimmun betegek kerüljék a hüvelyeseket,
káposztaféléket, a paradicsomot, tejet. Az
omega-3 zsírok csökkentik a gyulladást és
segítenek az új sejtek képzésében. Túlsúlyosok számára a lábadozás jó időszak egy
személyre szabott étrend kialakítására, ami
hosszú távon követhető és élvezetes.
4, Hagyjunk pihenni emésztőrendszerünket! A böjtölés segíti a kiválasztási folyamatokat, a felesleges anyagok távozását
a szervezetből.
A böjtölés mindenki által követhető változata az időszakos böjt (fasting), ami nem csak
fogyáshoz vezet, de számos betegség megelőzésében hatékony, mint a cukorbaj, szívérrendszeri-, autoimmun betegségek vagy
a rák. A hosszabb idejű böjtöt felügyelettel
kell végezni. Inzulinnal kezelt cukorbeteg,
legyengült beteg ne kezdjen el böjtölni! A
böjt idején igyunk tiszta vizet, gyógyteákat,
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frissen préselt zöldséglevet. A toxinok kivezetését a huminsavak, az ásványi anyagok
felszívódását a fulvosavak segítik.
5, Állítsuk vissza bélflóránk egyensúlyát! Bélflóránk állapota meghatározza
egészségünket. Az antibiotikumok, gyógyszerek károsítják bélflóránkat, immunrendszerünk gyengeségéhez, elhízáshoz, cukorbetegséghez, sőt bélrákhoz vezethet. Élelmi
rostokkal tápláljuk bélflóránkat!
6, Higgyünk a felépülésünkben, meditáljunk, imádkozzunk! Képzeljük el, hogy
ismét egészségesen, jó erőben létezünk. A
hála érzése megszabadít bennünket félelmeinktől, az ima gyógyít. Kérj és megadatik!
Ne feledjük el, hogy szervezetünk képes
újjáéledni, ha megkapja a szükséges törődést! Látogasson el honlapunkra, ahol
számos étrend-kiegészítőt talál, épüljön
fel a molekuláris hidrogén erejével!
összeállította: Dr. József Erika

www.healthandyouth.hu

Hasznos

Olvass újra szemüveg nélkül!
Az időskori távollátás, vagyis az olvasószemüveg viselésének szüksége, rengeteg embert sújt, amikor eljutnak a
negyvenes éveik közepére. Először azt veszed észre, hogy kezd nehézséget jelenteni a rossz fényviszonyok közti olvasás - például az étlap kiböngészése egy gyengén megvilágított étteremben. Azután alkalmasint felfedezed, hogy
gondot okoz az apró betűs szöveg olvasása. Egyre távolabb kell tartanod a szöveget a szemedtől, mígnem a karjaid hosszúsága kevésnek bizonyul, hogy a megfelelő pozícióban tartsd a könyvet. Az is meglehet, hogy hunyorgáson kapod magad, de sajnos ez is vajmi keveset segít a dolgon - írja Leo Angart Szerezd vissza éleslátásodat című
könyvében. A szerző saját tapasztalatait osztja meg az olvasókkal, és tanácsot add, hogyan javíthatjuk látásunkat. Nézzük mit tanácsol a távollátóknak!
A szemorvosok gyakran döntenek úgy,
hogy ha a negyvenes éveid közepére
értél, szemüvegre van szükség.. Az automatikus feltételezés, hogy a negyvenes
éveid közepére érve többé képtelen vagy
szemüveg nélkül olvasni, egy szerencsétlen közhiedelem, amelyet túlságosan sok
ember oszt.
A látás hanyatlása olyan egyenletes,
hogy táblázatokat is készítettek egy személy életkorának és látásának összefüggéséről. Tízévesen körülbelül 20 dioptriás a fókuszáló képességed. Mire eléred
a harmincat, az elvárások szerint eredeti
akkomodációs-képességed felét elveszíted, negyvenéves korodra már körülbelül
a kétharmada tűnt tova. Az 5 dioptriásnál
gyengébb akkomodációs vagy fókuszáló
képességet tekintik időskori távollátásnak. Hatvanéves korodra pedig a fókuszáló képességedet gyakorlatilag nem
létezőnek tartják. A hivatásos szemészek
úgy tekintik, hogy a presbyopia az ötvenévesnél idősebb emberek gyakorlatilag
100 százalékánál jelen van. Szerencsére
ez nem a tényleges valóságot tükrözi.

11 egyszerű lépés
az élesebb látásért

Ennek gyakorlat célja a rugalmas fókuszálás kifejlesztése a közeli és a távoli pont
között, valamint fókuszáló képességed
kiélesítése. A gyakorlat egyben azt is elősegíti, hogy képes légy egyenletesen, vis�szaesések nélkül olvasni.
1. Keress egy olyan könyvet vagy magazint, amelyet tágas fehér sorközökkel
nyomtattak, és betűképe enyhén elmosódottnak tűnik, amikor magad előtt tartod
az oldalt!
2. Fordítsd fejjel lefelé az oldalt, hogy ne
tudd elolvasni a szöveget!
3. Futtasd végig a szemeidet könnyedén

és lassan a margókon néhányszor, miközben mintha csak a fejed hátsó részéből
néznének ki!
4. Most válassz ki két pontot a lap felső
sarkaiban, majd egy harmadikat - például
egy csomag papír zsebkendőt - távolabb a
szobában!
5. Váltakozva pillants a lapról a csomagra,
oda-vissza!
6. Ezután pásztázd végig a sorok közötti fehér térközöket, végighaladva a lapon,
mintha csak olvasnál! Mire a lap feléig érsz,
alkalmasint mindent tisztábbnak fogsz látni, de ne erőltesd az éleslátást, csak haladj
tovább!
7. Amikor a lap aljára érsz, fordítsd fejjel
felfelé a könyvet vagy magazint, és a tekinteteddel kövesd végig a fehér sorközt a
nyomtatás első sora alatt!
8. Most hunyd le a szemed, és előre-hátra mozogva emlékezetből fesd képzelet-fehérre a nyomtatás első sora alatti sorközt!
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9. Nyisd ki a szemed, és pásztázd végig
az első néhány sor alatt lévő sorközöket,
s közben képzeld el, hogy úgy szikráznak,
mint hó a ragyogó verőfényben! Ezt többször ismételd meg, felváltva behunyt és
nyitott szemmel!
10. Most ne olvass, csak könnyedén jártasd a szemeid előre-hátra a sorokon!
11. Pillants máshová, majd térj vissza
a lapra! A nyomtatott szöveg feketéje
feketébbnek, a sorközök fehérje pedig
fehérebbnek fog tűnni, mint amilyennek
valaha láttad őket. A szavak pedig élesen
kirajzolódnak.
Szentelj napi tizenöt percet ennek a
gyakorlatnak!
Az elkövetkező hetekben fokozatosan
csökkentsd a betűk méretét, amelyekkel
gyakorolsz, míg csak képes nem leszel
könnyedén elolvasni az apró betűs szöveget!

Életmód

Kecske kolosztrum
Őseink a kecskét megközelítőleg
tízezer évvel ezelőtt háziasították,
így a kecsketej jótékony hatásai is
évezredek óta ismertek. A múltban
különböző betegségek gyógyítására használták, pedig nem sokat tudtak még akkor az immunredszerről.
Tápértékén kívül számos pozitív tulajdonsággal rendelkezik. Bőségesen tartalmaz ásványi anyagokat, főleg kalciumot, magnéziumot,
foszfort, nátriumot és káliumot.
A vitaminok közül pedig található benne A-, B1-, B2- és B5-vitamin,
niacin, valamint D-vitamin tartalma is jelentős.
Ami viszont ennél is fontosabb, arra
Paul Ehrlich jött rá 1892-ben. Megállapította, hogy egyes fajoknál (szarvasmarha,
kecske, juh) az immunanyagok átadása
nem a placentán keresztül történik, hanem csak születés után az úgynevezett
föcstejjel. A borjú vagy gida ezzel az első
tejjel kapja meg a védettséget adó ellenanyagokat az immunglobulinokat. Ezek
olyan fehérjemolekulák, amelyek a szövetek közti folyadékban és a vérben keringve ellenanyagként funkcionálnak.
A föcstej vagy más néven kolosztrum
összetétele inkább a vér összetételére
emlékeztet, és egyfajta átmeneti táplálék
a borjú számára a vértől a tejhez. Az előtej
összetétele lényegesen eltér a normális
tejtől, biológiai értéke jóval nagyobb.

de más olyan alkotóelemet is tartalmaz,
pl. laktoferrin és lizozim, amelynek vírusölő, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása van. A kolosztrumban levő
ellenanyag mennyisége az ellés után a
legmagasabb, de a következő 3 napban
gyorsan lecsökken. Ezért jóval értékesebb
mint a sima kecsketej.
Egyes kutatások szerint a kecsketejet
még a tehéntej-allergiások is fogyaszthatják, mivel 7x kevesebb „alfa-s-1kazein” található benne - ami valószínűleg
az allergiát okozza. Ráadásul a kecsketej
proteinprofilja jobban hasonlít az anyatejre, tehát jobban emészthető számunkra.

Termékünk a TCD-4 Imuserol kecske
kolosztrumot és zab béta glükánokat tartalmaz, amelyek jelentősen hozzájárulnak
az immunredszer erősítéséhez, valamint a
vérben keringő T-helper CD4 fehérvérsejtek aktiválásához. Ezek a sejtek segítenek
felismerni, megtámadni és megsemmisíteni a szervezetbe behatoló vírusokat és
baktériumokat.

Főbb jellemzői:
- segít aktiválni a T-limfocitákat
- pozitív hatással van a bél mikroflórájára
- támogatja a szervezet védekező képességét
- segít megbirkózni a mentális és fizikai
fáradtsággal
- támogatja a központi idegrendszert és
koncentrációját
- normalizálja az LDL-koleszterin szintjét

Mitől különleges a kolosztrum?
A kolosztrum különféle ellenanyagok
és növekedési faktorok tökéletes kombinációja. Ezek olyan keveréket alkotnak,
amelynek hatása jóval erősebb, mint
az egyes összetevőké önmagukban. A
kolosztrum legértékesebb összetevői az
immunglobulinok, amelyek feladata,
hogy semlegesítsék a toxinokat, kórokozókat, baktériumokat és vírusokat,

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

18

Életmód

Az epesavak szerepe az immunrendszerben, a koleszterin
szintben, pikkelysömör és reflux esetén
Immunrendszer
támogatása epesavakkal

Az epesavak egyik legfontosabb
funkciója a zsírbontás, apró részecskékre
diszpergálják – bontják az olajat és a zsírt.
Az epesavak fertőtlenítő hatása annak köszönhető, hogy a különböző kórokozók
szerkezetében is van zsír összetevő, melyeket az epesavak segítenek lebontani. Az
immunsejtek sokkal könnyebben pusztítják el azokat a lipid burkolattal rendelkező
makrovírusokat és baktériumokat (pl. herpesz, endotoxinok stb), amelyeknek a zsírt
tartalmazó vázát már az epesavak részben
lebontották. Így, mivel nem engedik őket
felszívódni, közvetett, de természetes módon tehermentesítik az immunrendszert,
hozzájárulnak a természetes ellenálló képességhez és fiziko-kémiai védelméhez.

A pikkelysömör az egyik
leggyakoribb bőrbetegség

A pikkelysömör kialakulásában elsősorban öröklődési tényezők, másodsorban a
különböző fertőzések, gyulladásos folyamatok, anyagcserezavarok játszanak fontos
szerepet.
Az epesavak a bélben meggátolják az
ott keletkező bakteriális endotoxinok (belső mérgek) felszívódását, ennek tudható
be a pikkelysömör (pszoriázis) elleni hatásuk. Az epehiány pótlása megakadályozza az endotoxin felszívódását, és ezáltal a
citokinek felszabadulását. A citokineknek a
pikkelysömör kórfejlődésében való hatása
a bakteriális endotoxinok szerepét erősíti
meg. A pikkelysömör epesavval való kezelése tulajdonképpen nem gyógyszeres
kezelés, hanem egy élettani hiánypótlás.
Szakirodalom alapján 551 pikkelysömörös beteget kezeltek 1-8 hétig szájon át
adott epesavakkal. Az adott betegek közül
434 (79%) tünetmentessé vált. A hagyományos kezelésben részesült 249 beteg közül
csak 62 (25%) lett ugyanezen idő alatt tünetmentes.

!

Tudta Ön, hogy a magyar férfiak
47%-ának, a nők 39%-ának
magas a koleszterinszintje?

Az emberi szervezetnek szüksége van koleszterinre, nagyon fontos sejtépítő elem és
ebből gyártja a szervezet az epesavakat. A

zsírt és zsírszerű élelmet koleszterin nélkül
nem tudja a szervezet feldolgozni.
A táplálékkal bevitt, feleslegessé váló
koleszterint egyetlen sejtünk sem képes
elbontani. Az egyik természetes lehetőség,
hogy megszabaduljunk a felesleges koleszterintől a saját vagy kívülről bevitt epével
történő koleszterin kiválasztás. A felesleges
koleszterin kb. 20-30%-a alakul át epesavakká, míg a kb. 70% átalakulás nélkül bekerül az epehólyagba. Ha az epesavaknak a
szervezet általi termelése illetve előállítása
valamilyen okból csökken, akkor jelentős
mértékben megnő az epekőképződés veszélye. Tehát epesavak szájon át történő
bevitelével elősegíthető a felesleges koleszterin lebontása.

GALLMET-M és GALLMET-N
étrendkiegészítők

A két GALLMET termék 30-60 és 90
kapszulás kiszerelésben kapható, hasonló
mennyiségben tartalmaznak epesavakat,
de a GALLMET-M gyógynövényeket is tartalmaz (mentalevél, a pemetefű, a fehérmályva gyökér, az édesgyökér és az édeskömény),

Mi a reflux és hogyan
függ össze az epeműködéssel?

Refluxnak a gyomortartalom nyelőcsőn
keresztüli visszaáramlását nevezzük. Reflux
betegségről akkor beszélünk, ha a gyomortartalom nyelőcsőn keresztüli vis�szaáramlása az életminőséget rontó panaszokhoz vagy komplikációkhoz vezet.
A helytelen életmód (pl. túl sok ülőmunka) és a rossz étkezési szokások (pl. késői
vacsora) mellett a rossz epeműködés is
okoz reflux betegséget. Epesavak pótlásával az epeürülés rendszeres lesz, valamint
beindítja a vékonybél működését is, így
megszünteti azt az állapotot, amitől az étel
felfelé tudott jutni és refluxszerű tüneteket eredményezett. Az epesavak hatása az
egészségügyi állapottól és az egyéni érzékenységtől függ.
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melyek kiegészítik az epesavak emésztést
támogató hatását. A termékek minden
gyógyszertárban kaphatók vagy megrendelhetők honlapunkon.
Többet megtudhat honlapunkon:
www.gallmet.hu
GALLMED Kft.
6500 Baja, Szarvas G. u. 3.
+36-79-326581
www.gallmet.hu
gallmed@gallmed.hu

Életmód

Mik azok a hordozóolajok?

Mire jók és miért tartsunk otthon néhányat az illóolajaink mellett?
Sokan kérdezik tőlem, mi a különbség a
bázis vagy hordozóolaj és az illóolaj között?
Figyelem! A bázisolajok nem illékony olajok,
melyeket a diffúzorból tudunk párologtatni!
A csalók egyik módszere, hogy pár csepp valódi illóolajat feloldanak pl. napraforgó olajban és 100% tisztaságú illóolajnak árulják!
A bázisolajokat ugyanúgy a növény terméséből, magvából nyerik ki, hosszú szénláncúak és jól oldódnak bennük az illóolajok is!
A hordozóolajok nagyon fontosak,
mert az illóolajokat nem szabad hígítatlanul a bőrön alkalmazni.
A hordozóolajoknak különféle terápiás
tulajdonságaik is vannak, ezért kiválasztásuk
attól is függ, hogy milyen terápiás előnyt keresünk.

Miért van szükség
hordozóolajokra?

Ha az illóolajokat hordozóolajjal hígítja,
mielőtt a bőrre kenné őket, a hordozóolaj
segít megakadályozni az illóolaj elpárolgását,
javítva azok hasznosságát. Ez azt jelenti, hogy
több illóolaj jut be a bőrbe, az illóolaj terápiás
tulajdonságai felerősödnek.

Merüljünk el néhány hordozóolaj
egyedülálló előnyeibe!

Melyik hordozóolaj a legmegfelelőbb számomra? A válasz nagyban függ a bőr típusától és a kezelés céljától is. Például:
• Édes mandula (minden bőrtípusra, különösen zsíros bőrre)
• Argán (minden bőrtípusra, de különösen
érett bőrre)
• Avokádó (érett és nagyon száraz bőrre)
• Ligetszépe (száraz, érett bőrre)

Argánolaj (Argania spinosa)

Az argán hordozóolaj a kozmetikai
ipar kedvence hihetetlen kondicionáló és
öregedésgátló tulajdonságai miatt. Gazdag
E-vitaminban és esszenciális zsírsavakban, ragyogóvá teszi a fakó arcszínt, segít
csökkenteni a finom vonalak megjelenését
és helyreállítja a bőr rugalmasságát.
Noha ritkák az allergiás reakciók, a diófélékre allergiások a termék használata előtt
konzultáljanak orvosukkal.
Nagyszerű szinte minden bőrtípusra, de
kimondottan javasolt az érzékeny, a száraz
és a pattanásosodásra hajlamos bőrre.

Adhatja az argánolajat hajápoló termékekhez a száraz haj hidratálásáért.

Avokádóolaj (Persea americana)

Az avokádó hordozóolaj A-, B-, D-, E-vitamint és béta-karotint tartalmaz. Mélyen a
bőrbe hatoló egyszeresen telített olaj, kissé
vastagabb és nehezebb érzetű, mint a legtöbb hordozóolaj.
Általában kis mennyiségű avokádóolajat
(5-10%) adnak más hordozóolajokhoz, hogy
gazdagítsák azok vitamintartalmát és segítsék a bőr táplálását. Ezt az olajat elsősorban
a termékfejlesztők használják (különösen a
szappanokban, testápolókban és krémekben).
Nagyszerű a nagyon száraz bőrre, az
érett bőrre és a napkárosult bőrre is. Emellett a száraz haj ápolására is ajánlott.

Jojoba olaj (Simmondsia chinensis)

A jojoba a kedvenc hordozóolajunk, amely
valójában nem is növényi olaj, hanem egy
folyékony viasz! Kiváló arcápoló, mivel ös�szetételében nagyon hasonlít a bőr saját
természetes zsírjaira, és magas E-vitamin
tartalommal rendelkezik.
Jól eltartható, mivel magas az antioxidáns tartalma. Segíthet lassítani az oxidáció
sebességét, ha más hordozóolajokhoz adják.
Kiváló bőrápoló tulajdonságai miatt nagyon
népszerű hordozóvá vált a kozmetikai iparban és aromaterápiában. Szinte soha nem
megy tönkre, nagyon sokáig eláll.
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Kiváló hidratáló, bármilyen bőrtípusra
ideális, alkalmazzák terhességi csíkokra, a
finom vonalak és a ráncok megjelenésének
csökkentésére. Gyulladáscsökkentő hatása
miatt alkalmazzák pattanásos bőr esetében
az eltömődött pórusok fellazítására.
Használják a haj hidratálásához és táplálásához. Kiváló száraz fejbőrre, korpára,
a hajápolási termékekhez adva segíti a haj
újbóli növekedését.
Alkalmazzák a bőrpír enyhítésére, kisimítja a repedezett, vöröses bőrt.
Általában elmondható, hogy ha az illóolajat bőrre szeretném kenni, hogy onnét
szívódjon fel, akkor 2-5%-os oldatot érdemes
készíteni belőlük. Ehhez kiválóan alkalmasak
a bázisolajok.
Nézze meg a weboldalamon, hogy milyen
hordozó olajaink vannak még.
Higgye el, érdemes!

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

Életmód

Dávid fűszerei
Számos formában zúdul ránk az információ, miszerint túl sok tartósítószert fogyasztunk. A készételekhez
hozzáadott ízfokozók, adalékanyagok, tömegnövelők mind-mind az
egészségünket veszélyeztetik.
Jó hírünk van azoknak, akik a napi
étkezéseiket zömében saját készítésű ételekből szeretik megteremteni, hiszen ételeiket sokkal egészségesebbé tehetik már azáltal is, hogy
a főzéshez egészséges fűszereket
használnak.
Dávid fűszerei azoknak készülnek, akik a
főzést nem csupán mindennapi rutinnak,
hanem egyfajta kihívásnak tekintik, ahol az
egészséges táplálék készítése közben helyet
kap a kreativitás a változatosság és új ízek kipróbálása is.
A természet, amely körbe vesz bennünket,
számos gyógy- és fűszernövény lakhelye is
egyben, amelyek azon túl, hogy megszépítik
a környezetünket, sok betegségtől is megvédenek. Levelek, szirmok, kéregdarabok és
hajtások, mind-mind használható aromák,
amik megfelelően hasznosítva a javunkat
szolgálják.
Azonban nem mindegy, hogy honnan,
mikor, hogyan gyűjtik őket! Sokszor még az
is számít, hogy melyik napszakban történik a
szüret, fontos még, hogy hogyan és meddig
tárolják, és miként kerülnek feldolgozásra.
A mi fűszereink mind megbízható kistermelői forrásból származnak, ahol a minőséget a kiváló termőhely a megfelelően
választott éghajlat és termelőink kimagasló
szaktudása garantálja.
Kézműves fűszereink és fűszerkeverékeink alapját a kézzel szedett, szárított fűszernövények adják, melyek leveleit válogatjuk,
szárítjuk, ezután morzsoljuk vagy őröljük.
A szorgalmas kistermelők munkájának,
valamint a termesztéstől a feldolgozáson át
a csomagolásig tartó szigorúan ellenőrzött
technológiánknak köszönhetően nemcsak finom, hanem garantáltan egészséges
fűszerek kerülnek az Ön konyhájába.

Dávid fűszerei mindig frissen szedett, 100%-os tisztaságú fűszernövényekből
készülnek. Nem tartalmaznak
tömegnövelésre használt növényi szárat, sót és ízfokozó adalékot és nem
várakoznak hosszú hónapokat nagykereskedelmi raktárakban.
A begyűjtést és szakszerű szárítást követően azonnal feldolgozásra, majd csomagolásra kerülnek, így csodálatos illatokkal és telt
ízekkel ajándékozzák meg a felhasználókat.
A fűszereinket az arányok pontos betartásával keverjük. Környezetbarát csomagolásban - papírtasakban, címkével ellátva
- kerülnek a vásárlóinkhoz. Részesei vagyunk
a Zero Waste mozgalomnak, így törekszünk
a bolygónk védelmezésére. A fűszerek mindig frissen vannak csomagolva, mielőtt útra
kelnek. Így kívánunk hozzájárulni ahhoz,
hogy Ön a családjának, szeretteinek csodálatos ízekkel és egészséges ételekkel kedveskedhessen. Egyedi, semmihez sem fogható
ízvilágunkat annak köszönhetjük, hogy fűszerkeverékeinket saját receptjeink alapján készítjük.
Fűszerkeverékeink tökéletes összeállítása minden ízvilágot felsorakoztat. Legyen
szó akár a közkedvelt olasz, thai, mexikói,
francia vagy akár a magyar konyha feledhetetlen ízeiről, választékunkban mindenki
megtalája a kedvére való fűszer összeállítást.
Számunkra kifejezetten fontos a vásárlóink elégedettsége, ezért folyamatosan figyelünk a visszajelzésekre. Célunk, hogy olyan

21

minőséget képviseljünk, amire
büszkék lehetünk.
A világ változásával az igények is változnak, ezért rendszeresen kísérletezünk új ízek
bevezetésével.
Új fűszermixeinket először baráti körünkben teszteljük, ezzel biztosítjuk azt, hogy
csak azok az újdonságok kerülhessenek a
nagyközönség elé, amelyek kiállták a szigorú
próbákat.

Hogy kinek ajánljuk?

Főleg azoknak, akik szeretik a finom illatos
ételeket, szeretik a kihívásokat, a kreativitást,
és kifejezetten fontos számukra az egészséges étkezés!
Mert egészségesen főzni jó!!!
Ha Önnek fontos a változatos étrend, szereti az elismeréseket, és fontos, hogy szerettei
egészségének érdekében naponta tegyen
egy keveset, akkor válassza a prémium minőségű só- és adalékmentes kézműves
fűszereket Dávidtól és csapatától.

www.davidfuszerei.hu
06 70 / 355 3449
webshop@davidfuszerei.hu
FB: Dávid fűszerei

Egészség

Dr. Oláh Andor ma is
aktuális gondolatai

A puszta csodája

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 ma is aktuálisak.
Cikksorozatunk első részében a Golden
Yacca készítmények alapanyagául szolgáló Yucca shidigera növénnyel kapcsolatos, dr. Oláh Andor által gyűjtött népgyógyászati tapasztalatokat osztottuk
meg. Most a hatóanyagokról, azoknak a
szervezetben kifejtett tisztító hatásáról
lesz szó.

A hormonhatású szaponin

Dr. John W. Yale amerikai kutató fedezte
fel a Yucca shidigera növényben a természetes szteroid-, szaponin tartalmat, mely
az állati és a szintetikus szteroidokkal
szemben nem rendelkezik mellékhatásokkal. A szaponinok vízzel rázva tartós,
dús habot képeznek, tehát a szappanok
tulajdonságára emlékeztetnek, innen
ered nevük is (sapo=szappan). Egyes
ötgyűrűs szaponinok, mint a Yuccában
levő is, hormonhatással rendelkeznek,
az agyalapi mirigy, a hipofízis és a mellékvesekéregben képződő hormonok tulajdonságaira emlékeztetnek, hatásuk is
hasonló hozzájuk. Reuma esetén javulást
eredményeznek, mint a szteroid hormon
(prednisolon, hydrocortison stb.) gyógyszerek.
A szappanról a tisztítás, a tisztulás jut
eszünkbe, s valóban, a Yucca shidigerának
tisztító, méregtelenítő hatása van. Arra
ad lehetőséget az emberi szervezetnek,
hogy magát gyógyítsa, mivel tisztít, a
salakanyagok eltávolítását segíti elő és
méregtelenít. A szervezet anyagcsere-folyamataira méregtelenítően hat, ami azt
jelenti, hogy az évtizedek óta felhalmozódott salakanyagok és mérgek kiválasztását idézi elő, a szervezet öngyógyítását és

önszabályozó képességét aktivizálja, ilyen
módon idült betegségek javulását vagy
gyógyulását teszi lehetővé. Az alkoholvagy kábítószer fogyasztás okozta idült
toxikus májbetegség fennállása esetén
a még működő májsejtek méregtelenítő
képességét javítja. Károsodott májban a
szaponinok a még fennálló sejtműködéseket támogatják. Ilyen módon a szervezetben képződött mérgek jobban lebontódnak.

A méregtelenítés
és az önmérgezés fázisa

Reckeweg „Homotoxin (ember-méreg) tana” szerint 3 fázisban érvényesülhet a szervezet öngyógyító képessége
a mérgek ártalmatlanná tételére, ennek
híján előrehaladó belső önmérgezés
következik be, szintén három fázisban,
idült betegségekbe torkollva. E tan szerint gondolkozva, a Golden Yacca növeli
a szervezet képességét a mérgek kiválasztására, ellene hat a belső önmérgező
folyamatnak. Időben alkalmazva az első,
kiválasztási fázist teszi lehetővé, de gyógyítóan hat mind az öt további fázisban
is. Ezek rosszabbodási sorrendben: reakciós fázis - lerakódás fázis - a méreg sejtbe
hatolásának fázisa - degenerációs fázis
– rákfázis. Méregtelenítő, tisztító hatását
elősegíthetjük, hogyha a Golden Yaccakúra alatt naponta másfél liter gyógyvizet,
forrásvizet (nem klóros csapvizet) iszunk.
Ha étrendünk sok nyers növényi ételt,
lédús gyümölcsöt tartalmaz, a vízbevitel
csökkenthető.

22

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Golden
Yacca termékcsalád tagjai nem minősülnek
gyógyszernek, hanem étrend-kiegészítők,
amelyeknek a forgalmazó nem tulajdoníthat gyógyító vagy betegség-megelőző
hatást, azonban a róluk publikáló szakemberek – jelen esetben dr. Oláh Andor orvostermészetgyógyász – megfogalmazhatnak
ilyen szakmai ajánlásokat.
Cikksorozatunk következő részében
folytatjuk dr. Oláh Andor szellemi örökségének megosztását. Tanulmányaiból
szemezgetve szó esik majd a vastagbél
tisztítórendszeréről, az immunrendszer
támogatásáról és az általa kidolgozott természetes élet- és gyógymódrendszerről.
Dr. Oláh Andor kiadványai a www.egym.
hu/hu/tudomanyos-hatter oldalon olvashatóak.

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

Ayurvéda

Immunerősítés – tavaszi feltöltő kúrák
Vége a télnek, lassan hosszabbodnak a nappalok, s várjuk a felmelegedést, a természet ébredését, a megújulást!
Épp így van ezzel a szervezetünk is. Ahogy az elemek irányítják a
Doshákat, a test követi a természet rendjét. A télen akkumulálódott Kapha dosha tél végére elkezd terülni. A szöveti nyákok elkezdenek felszínre kerülni, ami kórokozók táptalajául szolgál. Ezért az
Ayurvéda tavasz közeledtével egy könnyű tisztítókúrát ajánl, majd a
megújuláshoz böjtöt.
A böjt végezetével speciális gyógynövényeket, melyek segítik az erős immunrendszer kialakulását.
Tavasszal a felmelegedéssel egy sor
kórokozó is felerősödik! Amennyiben a
szervezet nem biztosít a számukra gazdag
táptalajt, ritkán tudnak megbetegítő hatást
gyakorolni.
Az immunerősítés fontos alapja a helyes
táplálkozás, az emésztőtraktus egészséges
működése, kiemelten a bélrendszer megfelelő állapota, továbbá az emésztő tűz, az
Agni aktív munkája. Ezeken múlik, hogy a
szervezetünk mennyi tápanyagot képes
hasznosítani, valamint képes-e a nemkívánatos baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szemben megvédeni bennünket.
A bélflóra megóvása a legfontosabb feladatok egyike az immunerősítő terápiákban!
Ennek érdekében együnk naponta rostban
és inulinban gazdag zöldséget, gyümölcsöt
pl. céklát, csicsókát, édesburgonyát, retket,
brokkolit, almát, déli gyümölcsöket, savanyú
káposztát, hagymaféléket, zöld leveles salátaféléket. Préselve igyuk leveiket kis langyos
vízzel hígítva!
A növényekben lévő antioxidánsok és
más vitaminok, ásványi anyagok fokozzák a
szervezet ellenálló képességét. Az ayurvéda
immunerősítő készítményei a helyes étkezés mellé számos olyan gyógynövény hatóanyaggal is ellátják a szervezetet, melyek
meggátolják a vírusok, baktériumok, gombák kóros elszaporodását! A helyes táplálkozás és az ilyen komplex hatóanyagú immunerősítő gyógynövény készítmények együttes
alkalmazása erős védelmet jelent minden
korosztály számára!
Jó tudni: A növényi immunerősítők beleillenek az autentikus természetgyógyászat
eszköztárába! Ősi ayurvédikus receptúrák
bizonyítottan hatékonyak, a szervezetre
nem ártalmas készítmények! Hatásuk nem

csak fizikai! Tehát a test egészsége
mellett pozitív hatást gyakorolnak
az energiarendszerre, a pszichés és mentális
funkciókra is!
Ne feledjük, ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk, sokat segít a rendszeres
mozgás is! Az ayurvédikus gyógynövények
energiát adnak, jókedvre derítenek, tartós

Legújabb ayurvédikus
immunerősítőnk:

fogyasztás után egyre több kedvet, vágyat
érzünk majd a mozgásra! Új életre kel testünk-lelkünk!
Töltsünk több időt a friss levegőn! Mozogjunk! A futás, a séta, a kocogás, a biciklizés, a
rollerezés, a kutyasétáltatás, a lovaglás… és
számos mozgásforma a szabadban átszellőzteti a tüdőt, friss oxigénnel látja el a vért,
javítja a keringést, növeli az állóképességet!
Emellett nagyon fontos a test lazítása, az
aktív pihenés is! A stressz teljesen megszüntethető, vagy nagymértékben csökkenthető
általa!
Az ayurvédikus kúrák további immunerősítő, tisztító, keringésjavító, stresszoldó eljárása a masszázs és a szauna kombinációja.
Éljünk a lehetőséggel!
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

Hatóanyagai egyenként is a tradicionális ayurvédikus gyógyászat
kiemelkedő immunerősítő gyógynövényei. A készítményben a hatóanyagok szinergikusan segítik egymás hatóerejét! Az emberi szervezet
erősítését, a kórokozók ellen pedig a
védekezést szolgálják!
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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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Fűben-fában
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A kortalan kutatása III. rész
„A Kozmikus Óceánból, a Földi Természetből és az Egyetemes
Kultúrából fakadó tudás, energia és harmónia forrásainak
sokirányú elmélyítése vezet el az Örök Ifjúsághoz.”
EDMOND BORDEAUX SZEKELY
Kozmosz, Ember és Társadalom

Kedves Olvasó!
A kortalan kutatásának egy igen érdekes fejezetét, az „ifjúság kémiáját”
vagy ahogy finomítottuk a gondolatot,
„a zsengék friss életerejét” azzal fejeztük
be, hogy az élelmiszerkategóriák ortodox osztályozásával szemben, Edmond
Bordeaux Székely – a kutatásai alapján egy új osztályozást vezetett be, mely az
élelmiszerek valós, az életet támogató

szerepéről ad fontos információt.
Az ortodox rendszer élelmiszer-osztályozása a kémiai összetételen alapul és
elsődlegesen az energiatartalmat veszi
figyelembe. A kalória az energia egyik
mértékegysége. Azért, hogy pontosan
értsük ennek jelentését és mennyiségét, nézzük meg a definícióját: egy kalória az az energiamennyiség, mely egy
gramm 14,5oC fokos víz hőmérsékletét

Az ortodox rendszer élelmiszer osztályozása a kémiai összetételen
alapul és elsődlegesen az energiatartalmat veszi figyelembe.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
1oC fokkal emeli. Nagyobb egysége a kilokalória, ennek ezerszerese, tehát egy
liter vízre vonatkozik. Egy robot energiaellátásának mérésére ez megfelelő,
azonban egy önjavító biológiai rendszer,
egy ember számára nem elegendő! Ezért
térjünk vissza eredeti kutatási témánkhoz, Székely munkásságához, a kortalan
kutatásához és a zsengék életerejéhez, a
biogén táplálkozás mélyebb megismeréséhez.
Vizsgálódásunk során egy sor eddigi
ismeretet tekintünk át, csak a fontossági
sorrend és a megvilágítás iránya tér el a
korábbiaktól. Itt-ott ez nem tűnik olvasmányosnak, de azért nagyon fontos és
igaz dolgokról lesz szó! A rend kedvéért
most csak emlékeztetem a Kedves Olvasót, a korábbi alapvető osztályozásra,
mellyel már foglalkoztunk:
– bioaktív, életfenntartó, (feldolgozatlan friss zöldségek, gyümölcsök)
– biogén, életet generáló, (magok, csírák)
– biostatikus, életet lassító, (főtt ételek,
nem friss ételek, fagyasztott ételek)
Biológiai környezetünk rendkívül sokoldalú és sokszínű. Ebben a környezetben kell megtartania a szervezet dinamikus egységét, és ha megjelenik, figyelni
a betegségek okára és forrására. Az élet,
a fiatalság, az egészség és a hosszú élettartam titkai csak az élet kezdetének és
eredetének tanulmányozásával és elemzésével tárhatók fel. Ennek forrása a biogenezis.

Az ember legalapvetőbb szükséglete a levegő.
A szervezet szükségletei alapján
tekintsük át a biogenikai
tartóoszlopokat:

1. Az ember legalapvetőbb szükséglete a levegő. A tüdőnknek a legnagyobb a
felülete!
2. A második legalapvetőbb szükséglet, a
víz. Testünk kb. 80%-a víz!
3. A harmadik alapvető szükséglet a napfény. Nélküle az emberi szervezet összeomlik!
4. A negyedik alapvető szükséglet az élelmiszer, mely a levegőből, a vízből, a talaj ásványi anyagaiból, és a fényből összeállított
koncentrált tápanyag.

A hosszú élettartam titkai csak az élet kezdetének és eredetének
tanulmányozásával tárhatók fel.
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5. Az ötödik alapvető szükséglet a mozgás, mely az Univerzum alapvető törvénye,
melynek funkciója a különféle energiák kölcsönös átalakulásának fenntartása.
6. A hatodik alapvető szükséglet a változás! A sejtek megújulása, miközben az egész
szervezet jellege és stabilitása megmarad!
7. Alapvető szükséglet azon anyagok pótlása, melyből a Földi élet össze van rakva.
Ezek a szempontok a későbbiekben fontos szerepet fognak játszani a megértésben,
és segítséget nyújtnak életvitelünk kialakításához is.

Nézzünk szét környezetünkben!

Az állatok zöme vegetáriánus. Egyszerű
anyagokból, füvekből, levelekből, magokból és gyümölcsökből állítják elő az élet három fontos vegyületcsoportját, a fehérjéket,
a szénhidrátokat és a zsírokat. Ehhez a művelethez az alapvető hajtóenergia a napfény
és az alkalmazott növényi technológia a fotoszintézis, mely a klorofillben megy végbe.
(A szó görög chloros=zöld és phyllon=levél
szavakból származik.) A „zsengék friss életerejének” kiváltásához nekünk is erre kell
alapoznunk. Nézzük meg alaposan, mi a
teendőnk!
A magok biológiai előkészítésének ajánlott folyamata öt fázisból áll: vegyszermentesítés, potencializálás, csiráztatás, hajtatás
és a végén a növekedés. Íme, rendre az
egyes fázisok:
1. Vegyszermentesítés: célja a magvakat védő természetes, esetleg szintetikus
anyagok eltávolítása áztatással. Az áztatás
utáni vizet ki kell önteni, mert mérgeket tartalmazhat.

Mert „az Élet él és élni akar”!

A folyamat eredményeként bekövetkezett változást
mutatja az a fenti - a búzamagra és csírára vonatkozó
- néhány kiragadott adat: (más magokra is hasonló
változások a jellemzőek.)
2. Potencializálás: egy második, tiszta
vízben történő áztatást jelent, mely mobilizálja, feléleszti a kicsiny csíratestet és az
azt körbevevő növényi enzimeket és hormonokat.
3. Csiráztatás: kényes folyamat, mert
meg kell őrizni a magok nedves, de nem
áztatott állapotát. Ennek során a maghéj
megreped, és kibújik belőle a gyököcske,
melyből majd a gyökér lesz, és kibújik belőle a rügyecske, melyből majd a hajtás lesz.
4. Hajtatás: a növényi hormonok és enzimek nedves sötétségben történő további
növekedése, egy teljes növényi embrió kialakulásáig. A hajtás megjelenése, és a fotoszintézis beindítása ebben a fázisban már
létfontosságú, mert a mag anyagtartalékai
elfogyóban vannak. (Eddig a magok jobbára sötétben vannak.)
5. Növekedés: a fotoszintézis hatására a
hajtás növekedésének beindítása, a fogyasztásra alkalmas méretig. (Itt tesszük ki a hajtásokat a fényre, de nem a direkt napfényre!)
Természetesen, mint mindennek, a csíráztatásnak is megvannak a maga fortélyai.
A különböző magok kicsivel más kezelést
igényelnek. Ez vonatkozik az előkészítéstől
kezdve a környezet hőmérsékletén át még
számtalan dologra is. Ez természetes, hisz
élő anyagról van szó! Ha bébi zöldet akarunk előállítani, akkor pedig célszerű földet,
vagy valami földet pótló anyagot használnunk a nedvesség megtartása és az egészséges fejlődés érdekében.
Most, hogy részletesen megismertük a folyamatot, nézzük meg a feltárt előnyöket is!
Talán a legfontosabb az, hogy az év bármely

szakaszában friss, zöld ételhez tudunk jutni,
minimális odafigyeléssel, minimális idő ráfordítás mellett. Az már csak egy további
előny, hogy a magok súlyának, mennyiségének sokszorosa lesz a csírák, hajtások
mennyisége! Szükségletünknek megfelelő
mennyiségben, kényelmesen, a környezet
hatásaitól függetlenül, állandó körülmények között, a saját konyhánkban tudjuk
előállítani a csíra- és hajtás választékunkat.
Nincs időjárási és környezeti kiszolgáltatottság, vegyszeres kezelés, öntözőrendszer,
fizikai igénybevétel, stb. Az így termesztett
friss ételek fehérjetartalma a hússal, C-vita-

min tartalma pedig a friss gyümölcsökkel
vetekszik! Ez eddig is óriási előnyt jelent a
mai szuperkemizált világunkban.

Azonban az anyagcserénk során
további előnyöket is kapunk:

- hiszen megszabadultunk a vegyszerezéstől, denaturálástól, faktorizálástól és
mindenféle további szennyezéstől, ami az
élelmiszereket az emberi fogyasztásra egyre inkább alkalmatlanná teszi,
- a finomított szénhidrátokkal szemben
lassan emészthető szénhidrátokhoz jutunk,
nem alakulnak át gyorsan cukorrá,

Az így termesztett friss ételek fehérjetartalma a hússal, C-vitamin
tartalma pedig a friss gyümölcsökkel vetekszik!
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Ha bébi zöldet akarunk előállítani, akkor pedig célszerű földet, vagy
valami földet pótló anyagot használnunk a nedvesség megtartása
és az egészséges fejlődés érdekében.
- a csírák sok rostanyagot tartalmaznak,
ezért csökkentik az éhségérzetet, a túlevést,
túlsúlyt,
- fokozatosan szabadítják fel az energiájukat, megakadályozva ezzel a vércukorszint
ugrálását,
- tömegük és nedvszívó tulajdonságaik
miatt elősegítik a vastagbél természetes
mozgását, megakadályozva ezzel a székrekedést és annak következményeit,
- sok esszenciális aminosavat, telítetlen
zsírsavat, ásványi anyagokat, vitaminokat,
nyomelemeket, növényi hormonokat és
növényi enzimeket tartalmaznak.
Nagyszerű ajándéka a természetnek,
hogy ezeket a legtökéletesebb ételeket
szinte bárki megtermesztheti, szinte bárhol,
az év bármely szakában. Az élő anyagok,
képesek alvó életerejüket mozgósítani és
életet generálni.

Mit jelenthet számunkra
a biogén táplálkozás?

A görög mondás szerint az igazi szabadság a minimális szükségletekben rejlik! Ha
ezt elfogadjuk, akkor számtalan előnyt tudunk felsorolni: egészségesebbé válunk,
hosszabb életűek leszünk, közelebb kerülünk a természethez, még sérülések esetén
is gyorsabban gyógyulunk. Konyhai kiadásainkat egy negyedével tudjuk csökkenteni,
de még az étel elkészítésének ideje is lerövidül! Az idős emberek egészségi állapotuk
javulása mellett kreatívak lehetnek, és hasznosabbnak érezhetik magukat, ha friss zöl-

det állítanak elő saját fogyasztásra vagy akár
az egész a családnak is. Tevékenységünk során még adót sem kell fizetnünk!

A csíráztatás előnyei
a kertészkedéshez képest

Érdekes eredményre jutunk, ha ezt végig gondoljuk. A legfontosabb talán a talaj
függetlenség. Nincs szükség kertre, talajra,
komposztálásra, trágyázásra. Minimális a
helyigénye. Bárhol kialakítható, elvégezhető,
beltérben vagy szabadban, városban vagy
vidéken. Nincsenek időjárási és éghajlati
problémák, rovarproblémák. Nincs ásás, vágás, piszkos munka, nincs betakarítás, stb.
Gyakorlatilag nincs szükség felszerelésre,
speciális kertészeti tudásra. Az életkor és a
fizikai állapot nem tényező! Naponta, reggel
este, csak néhány percet kell foglalkozni a
csiírákkal és évente kb. 100-szor lehet„aratni”.
Életünk számtalan tényezőtől függ, örökletes tényezők, testmozgás, éghajlat,
nap, levegő, víz, stb. - de ennek leglényegesebb eleme a táplálkozás! A természetes,
teljes ételek biogén, életet teremtő erővel
rendelkeznek. Hatalmuk van az életet befolyásoló vagy szabályozó elemek felett,
legyenek azok sejtek, hormonok, enzimek
vagy szabályozó funkciók. Életünk ezek
alapján teljesedett ki! Amennyiben baj
van, mert betegek lettünk, akkor ide, ehhez az ősi forráshoz kell visszatérnünk a
betegség meggyógyulásáig. Ezt követően
25% biogén (életet generáló és gyógyító),
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50% bioaktív (életet és egészséget fenntartó) ételeket és engedményként 25%
biosztatikus (nem friss, de természetes és
nem vegyszerezett) ételeket fogyasztva felépült állapotunk fenntartható. De a biocid,
azaz vegyszeres ételeket el kell felejtenünk!
Mindig gondoljunk arra, hogy a fotoszintézis útján történő klorofill képződés a bolygónk legelső és általános biogén és bioaktív
energiája. A friss zöldek elősegítik a vörösvértestek képződését, a sejtek légzését, javítják a keringést, az esszenciális aminosavak asszimilációját és a sebek gyógyulását,
azaz az optimális sejtmegújulást is! Ugyanakkor a főtt és feldolgozott élelmiszerek az
esszenciális aminosavak, telített zsírsavak,
ásványi anyagok, vitaminok, enzimek nagy
részét elveszítik. Ezzel megváltoztatják a
szervezet optimális elektromos-potenciál
viszonyait és sav-lúg egyensúlyát is!
Életünk alapvető dolgai sejtszinten dőlnek el. Innen indul az öregedési folyamat
is. A szervezetben a növekedés és a helyreállítási funkciók állandóan és folyamatosan
zajlanak. Ezért a sejtek környezetének is folyamatosan, minden tápanyagot tartalmazni kell a hibátlan működés fenntartásához.
Ha ez nincs meg, vagy akadozik ez a belső
környezet, akkor elkerülhetetlenül hiányosságok fognak kialakulni. Ezek akut és kellemetlen tüneteket okozhatnak, vagy krónikus betegségekké fajulhatnak el: rák, ízületi
gyulladás, szív- és érrendszeri betegségek,
cukorbetegség stb. Ha környezeti folyamataink megfelelően táplálják a sejteket, ezek
a betegségek elkerülhetők. Az optimális,
kiegyensúlyozott étrend nagyban segíti az
öregedési folyamat lelassulását.
Az öregedéssel kapcsolatban egy dolog
a hosszú élettartam kérdése, (100-120 év),
ennél sokkal fontosabb a vitalitás folyamatos csökkenése, mely az öregedés egyik
legfontosabb jellemzője. Ez ellen két alapvető dologgal tudunk védekezni, a biogén
étkezéssel, valamint rengeteg testmozgással. Egyik sem könnyű feladat az elkényelmesedett nyugati civilizációhoz idomult
ember számára, amit az ülő foglalkozás és a
rossz táplálkozás jellemez! De nem lehetetlen! Következő írásunkban ezt a kérdést, a
környezetet és a kiutat
fogjuk boncolgatni.
Barátsággal,
Erdei István

Életmód

Ezek is hozzájárulhatnak
a szívroham kialakulásához
Mindenki tudja, hogy a helytelen táplálkozás, a
mozgásszegény életmód és a dohányzás hozzájárulhat a szívroham bekövetkezéséhez. Ám vannak
egyéb tényezők is!

A szívroham kialakulásának legfőbb oka a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a dohányzás. Ezek, amelyekről
mindenki tud, ám van néhány olyan fontos tényező is, amely
szintén hozzájárulhat a szívroham kialakulásához.

Kalcium-kiegészítők

Egy 23 ezer résztvevő bevonásával végzett tanulmány szerint
kimutatták, hogy azok, akik kalcium-kiegészítőket szednek, nagyobb eséllyel vannak kitéve a szívroham kockázatának, mint
azok, akik nem. A szervezetbe bejuttatott felesleges kalcium,
akárcsak a koleszterin, lerakódik az érfalakon és ez is hozzájárulhat az infarktus kialakulásához. Éppen ezért csak orvosi ajánlásra, a megfelelő mennyiségben szedjünk kalciumot.

Légúti fertőzések

A légúti fertőzéssel vagy influenzával küzdő személyek ötször
nagyobb eséllyel kaphatnak szívrohamot. A szakértők szerint
a fertőzések olyan gyulladást hozhatnak létre a szervezetben,
amely stroke-ot vagy szívrohamot válthat ki. A gyulladás, a lázés a kiszáradás következtében a fertőzés kialakulása utáni 10
napban alakulhat ki a szívroham.

Vesebetegségek

A veseelégtelenség vagy más különböző krónikus vesebetegségek növelhetik a szívinfarktus és a kardiovaszkuláris problémák kialakulásának esélyét - állítják a szakemberek.

Ínyproblémák

Az ínybetegségek következtében számos baktérium léphet
be a véráramba, ahol letapadva az érfalra, elősegíthetik a szívinfarktus kialakulását. A szájüregi fertőzések nagyon veszélyesek
lehetnek, érdemes minél hamarabb szakemberhez fordulni a
problémával.
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Segítsük gyógygombákkal immunrendszerünk
optimális működését!
Immunrendszerünk a szervezetünk
legfőbb védőbástyája. Optimális
működése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy ne váljunk kiszolgáltatottá a kórokozókkal, betegségekkel szemben. Testünk szinte
azonnal jelez, amikor immunrendszerünk hatékonysága valamilyen
okból csökkenni kezd, jellemző panaszokat, tüneteket produkálva,
mint pl. fáradékonyság, gyakori fejfájás, szezonális betegségek gyakori elkapása.
Napjainkban fokozottan támogatnunk
kell immunrendszerünket, mely a szervezetünk legfőbb védőbástyája. Szervrendszere a nyirokrendszer, mely nyirokerekből
és nyirokszervekből áll és kétféle védelmi
vonala van.
A fehérvérsejtek alkotják az első védelmi
vonalat, mely velünk született, természetes,
szinte mindig 100%-on dolgozik. A legfőbb
mozgatórugói az 1-3, 1-6 béta glükánok.
A második védelmi vonal a limfociták
működése révén valósul meg, ez viszont
szerzett, specifikus, életünk során alakul ki.
Természetesen az első védelmi vonalunkat kell erősítenünk, hogy ne tudjon kialakulni fertőző megbetegedés. Ebben óriási
szerepet kapnak többek között a vitaminok,
a helyes étrend, a megfelelő mennyiségű
mozgás és az 1-3, 1-6 béta glükánok.
Ezek a komplex szénhidrát molekulák
egyedi molekulaszerkezettel rendelkeznek,
amelyek meghatározzák a biológiai aktivitásukat is. A vizsgálatok szerint az 1-3, 1-6 béta
glükánoknak van a legerősebb biológiai aktivitásuk. Rendkívül jó immunrendszer erősítők, és a ráksejtek szaporodása ellen is igen
hatékonyak. 1980-ban fedezték fel, hogy a
béta glükánok rendelkeznek egy olyan receptorral, amely a makrofág sejtekhez képes
kapcsolódni. Ezáltal ezek a sejtek felismerik a
vérben keringő kórokozókat, bekebelezik és
elpusztítják azokat.
A béta glükánoknak több forrása ismert,
beleértve az élesztőből, baktériumokból, ga-

bonafélékből és a gombákból származókat.
A gyógygombákkal történő immunerősítés módszere Európában csak a közelmúltban kezdett elterjedni, azonban a Távolkeleten évezredek óta alkalmazzák a népi
orvoslásban. Megfigyelések szerint a gombák bizonyos fajainak fogyasztása segít a
legyengült immunrendszer működésének
helyreállításában és segítségünkre lehet a
betegségek megelőzésben is. Hatásuk nem
olyan gyors, mint pl. a nevezett fájdalomcsillapító tablettáké, de alapos és kíméletes, nem jelent felesleges megterhelést a
szervezet számára, mellékhatásokkal nem
rendelkeznek.
A gyógygombákat magukban, de ételek,
italok alapanyagaiként is fogyaszthatjuk, kivonat vagy őrlemény formájában egyaránt,
de legmegfelelőbb választás az organikus,
porított forma, mely a lehető legtermészetesebb formában tartalmazza a gombában
lévő összes hatóanyagot.

A gyógygombák királynője
a PECSÉTVIASZGOMBA!

Tradicionálisan a pecsétviaszgomba egészét használták fel, amely a termőtest szövetei mellett nagyszámú spórát is tartalmaz.

31

Az elmúlt évtizedek kutatásai során jutottak
arra a következtetésre, hogy a spóra koncentráltabban tartalmazza a kedvező hatásokért felelős kémiai vegyületeket. Ezért
minél nagyobb egy termék spóratartalma,
annál nagyobb a lehetséges gyógyhatása is.
A pecsétviaszgomba rendszeres fogyasztása elősegíti a szervezet alkalmazkodását a
fokozott terheléshez és segít, hogy mielőbb
visszanyerje kiegyensúlyozott állapotát. Hatóanyagai immunmodulátorként hatnak,
jelentős mértékben javítják az immunrendszerünk működését, szabályozzák és aktiválják immunrendszerünket.
Keresse pecsétviaszgombás (és más gyógyhatású
gombás) termékeinket webshopunkban, vagy
keressen minket telefonon, emailben.
Pecsétviaszgombás termékeink biominősítéssel
rendelkeznek!

GAIA GANODERMA
Webshop: www.gaiaganoderma.hu
email: gaiaganodermamail.com
Telefon: 06/70-933-5957

Egészség

Mi a gasztritisz,
és hogyan birkózzunk meg vele?
A gasztritisz, vagy más néven a gyomorhurut egy nagyon kellemetlen és gyakran erős fájdalmakkal járó
megbetegedés. Akut és krónikus gasztritiszt különböztetünk meg. Nézzük, hogyan előzhetjük meg, hogyan
ismerjük fel, és hogyan lehet a lehető leggyorsabban kezelni?

Mi is pontosan a gasztritisz
és miért alakul ki?
Gyomrunkat egy nyákréteg borítja, amely elsősorban a gyomrot
védi a gyomorsavtól. Gasztritisz esetén ez a nyákréteg megsérül,
így a gyomorsav kapcsolatba kerül a gyomor falával, és gyomorfekély
alakulhat ki. A gasztritisz legtöbbször akut megbetegedésként indul.
Az oka a stressz vagy egyes gyógyszerek (különösen a fejfájás és
a reumatikus betegségek gyógyszerei) hosszútávú használata lehet.
Ha az akut gasztritisz gyakran fordul elő, akkor krónikus gasztritisszé
is válhat. Lehet autoimmun jellegű is, vagy a Helicobacter pylori
fertőzés következménye. Krónikus gasztritisz olyan gyógyszerek
- például ibuprofen, acilpirin vagy aszpirin - hosszútávú alkalmazása
következtében is kialakulhat, és krónikus alkoholizmusban szenvedőknél is előfordul.

Hogyan ismerjük fel
a kialakuló gasztritiszt?

A gasztritisz különféle módon nyilvánul meg, és kezdetben annyira
enyhe, hogy hajlamosak vagyunk ezeket a tüneteket nem észrevenni.
Többnyire gyomorégésről, felfúvódásról és puffadásról, étvágyvesztésről és étvágytalanságról vagy a felső hasi fájdalomról van
szó. Az emberek gyakran a gasztritiszt más problémáknak is tulajdonítják - a gyomorhurut általában utoljára jut az eszükbe.
Mikor kell tehát orvoshoz fordulni? Semmiképp ne becsülje alá a
gasztritiszt. Nem csak egy egyszerű „stressz okozta gyomorfájásról“
van szó! Amennyiben a gyomorproblémák hosszantartóan és gyakran fordulnak elő, látogasson el egy orvoshoz vagy egyenesen egy
szakemberhez – gasztroenterológushoz. Ne kerülje a gyomorvizsgálatot. A gasztritisz gyomorfekélyt okozhat, amely később belső vérzést okozhat. Gasztroenterológus vizsgálata során először ellenőrzik
a nyálkahártya állapotát, így felfedezhető az esetleges szövődmény
és stádiuma is kiderül. A gyomorfalakból általában mintát vesznek
és szövettani vizsgálatra küldik. Azt is ellenőrzik, hogy a Helicobacter
pylori jelen van-e a gyomorban.

okozhat, mint például a fájdalmas vagy gyenge emésztés, ezért mindig jobb a megelőzésre összpontosítani és megakadályozni az akut
gasztritisz kialakulását. A krónikus gasztritisz ráadásul rendszeresen
visszatérhet, főleg akkor, ha a páciens nem változtat az életstílusán és
nem kerüli el a stresszt, a helytelen étkezést vagy a gyógyszerek vagy
az alkohol hosszú távú fogyasztását.

Hogyan kell kezelni
a gasztritiszt?

Megelőzhető hatékonyan
a gasztritisz?

Az akut gasztritisz kezelése általában gyógyszerek nélkül is megoldható. Ha a páciensnél először fordul elő (vagy először hosszú idő
után), a sikeres gyógyuláshoz elég csak odafigyelni az étkezésre és elsősorban pihenni. A krónikus gasztritisz már nehezebben kezelhető
és gyógyszerek nélkül nem nagyon gyógyul. Fontosak a savlekötők
vagy a protonpumpagátlók, amelyek segítenek enyhíteni a fájdalmat
és elsősorban csökkentik a gyomorsav képződését. E gyógyszerek
hosszútávú használata sajnos nagyon kellemetlen mellékhatásokat

Mindenekelőtt próbálja elkerülni a gasztritiszt okozó dolgokat.
Sokan hajlamosak alábecsülni a stresszt, de annak hatását fizikai
egészségünkre és mindenekelőtt a gyomor és az emésztőrendszer
jó állapotára többször is bizonyították. Lehetőleg próbálja elkerülni
a fájdalomcsillapítók túlzott használatát. A gyomorgyulladásnak
nincs esélye ott, ahol a gyomor egészséges és jó állapotban van.
Ebben például a híoszi masticha segíthet. A masticha rendben tartja
a gyomor környezetét és segít a Helicobacter pylori fertőzés esetén is.
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Egészség

Vércukorcsökkentés természetesen
a Pasuchaca Vibe tablettával
A magas vércukor kezelése sajnos a mai napig nem ideális. Legjobb az lenne, ha meg lehetne előzni a kialakulását, s
erre a felnőttkori, elhízással járó diabétesz esetén van is esély. A fiatal vagy gyermekkori cukorbetegség azonban ma
is csak inzulinnal tartható karban, ám sajnos a hosszú távú mellékhatások miatt ez sem problémamentes. Most egy
olyan gyógynövényt szeretnénk bemutatni, mellyel a dél-amerikai őslakosság már évszázadok óta kezeli a bajt.

Pasuchaca (Szent Róbert gyógyfű)

A Geraniumfélék családjába számtalan faj tartozik, egyike ezeknek
a Dél-Amerikában Pasuchaca néven ismert Geranium dielsianum
Knuth (vagy Szent Róbert gyógyfű) is. Lágyszárú, bokorszerű egy-

nyári vagy évelő növény. Öt részből álló szabályos virágjáról, szabad
csészeleveléről és a termés éréséig megmaradó kehelyről ismerhető
fel. Csípős, fanyar ízű, főleg cukorbaj gyógyítására elterjedt gyógynövény. A friss gyógyfűből laboratóriumi körülmények között tablettát készítenek.

A növény hatóanyagai

Elsősorban cserző és keserű anyagokban bővelkedik, de találhatók benne redukáló cukrok, kinonok, szaponinok, flavonoidok, illatés aromaanyagok, karotinoidok, viaszok, gyanták és sok-sok klorofill,
ennek köszönheti zöld színét is. A vizsgálatok során kiderült, hogy a
hatását elsősorban a csersavnak és a keserűanyagoknak köszönheti.

Mire javasolják
a népgyógyászatban?

A perui népgyógyászat a Pasuchaca-t a következő esetekben
ajánlja:
• magas csersavtartalma miatt cukorbetegség kezelésére;
• mivel sok benne a tannin, remek baktérium- és vírusölő, ezért jó
könnyebb fertőzések, gyulladások esetén;
• található még benne flavonoid is, ennek köszönheti gyulladáscsökkentő és immunrendszer támogató hatását is.
Hogyan hat a vércukorra?

Milyen hatása van?

• csersav-tartalmának köszönhetően gátolja az inzulin fehérjékhez
kötődését a vérben, s így több szabad, aktív inzulin keringhet;
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• fokozza a szövetek inzulinmegkötő képességét, tehát a sejtek inzulinérzékenységét;
• ezzel javítja a sejtekbe való cukorfelvételt, azaz csökkenti a vér cukortartalmát;
• gátolja a májban aminosavakból történő cukortermelést;
• csökkenti a veséből történő cukor visszaszívást.
Egy részletes – a népgyógyászati felhasználást analizáló – klinikai vizsgálat során
a következő következtetésekre jutottak:
Az előzetesen cukorbeteggé tett állatokban
a növényből készült vizes
oldattal – 2 óránkénti adagolás mellett – a vércukorszint csökkenése volt kimutatható. Ez a változás az
ismételt adagoláskor állandósult, tehát folyamatosan egyenletes vércukorszintet lehetett elérni.
A pasuchaca az inzulinfüggő cukorbetegség esetén képes csökkenteni a szükséges adagot, ám azt teljesen elhagyni nem lehetett.

Hogyan javasolt a használata?

A megadott adagolás szerint – általában 2-3 x 1 Pasuchaca Vibe
tablettát – célszerű kúraszerűen szedni. Ahogy a gyógyszerek szedése mellett, itt sem elhanyagolható a cukorbetegek diétája, a testsúly rendezése és a rendszeres, bőséges mozgás. Hiszen az utóbbiakat a gyógynövény rendszeres használatával sem lehet kiváltani,
pótolni.
Amint azt más gyógynövények alkalmazásánál is minden alkalommal megjegyezzük, ezt a növényt sem lehet szünet nélkül használni. 2-3 hónap után mindig be kell iktatni 4 hét pihenő időt.
Terheseknek és szoptatós mamáknak nem célszerű alkalmazni,
mert a magzatra és a kisbabára esetleg nem kívánt hatásokat is
gyakorolhat.
Forgalmazza:

1116 Budapest, Fehérvári út 144. I. em. 106.
Tel.: +36 1 617 0591 E-mail: info@sprintvital.hu
https://eljtovabb.hu/cukorbetegseg

Ajánló
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Életmód

9 dolog, amelyekkel árthatunk csontjaink egészségének
Sajnos sokan csak akkor jönnek rá,
milyen nagyot hibáztak, ha már nem
lehet visszafordítani az állapotot. A
csont egészsége fiatalon és időskorban egyaránt nagyon fontos.
A csontok állapota a mozgásunkra,
fogainkra egyaránt kihat – érdemes
tudnunk, hogy bizonyos ételek és
szokások kifejezetten károsítják a
csontrendszert.
1. Túl sok só: minél több sót fogyasztunk,
annál több kalciumtól szabadul meg a test,
vagyis nem lesz jelen, hogy segítse a csontokat. A legtöbb sót az olyan élelmiszerekben
találjuk, mint a kenyér, a sajt, a chips és a felvágottak. Nem kell a sót teljesen elhagyni, de
fogyasszunk 2300 milligrammnál kevesebbet naponta.
2. Túl sok tévézés: ha szeretjük is a sorozatokat, vigyázzunk, ne töltsünk túl sok időt
a képernyő előtt! Az ott töltött órák során
csupán ülünk a kanapén, s ez nem a csontok
egészségét szolgálja. Az edzés teszi őket erősebbé, s a csontváz számára is előnyösebb,
ha a talpak és a lábak cipelik a test súlyát,
mert arra késztetik a csontokat és az izmokat,
hogy a gravitáció ellen dolgozzanak.
3. Túl sok biciklizés: amikor kerékpárral
közlekedünk, a szívünk és a tüdőnk erősödik. A csontok egészségét azonban kevésbé
szolgálja ez az edzés – mivel nem saját súlyt
igénylő tevékenység, a kerékpározás nem

növeli a csontsűrűséget úgy, mint például a
gyaloglás vagy túrázás.
4. Sok idő zárt térben: ha nem mozdulunk ki a lakásból, nem jutnunk elég napfényhez. Márpedig a szervezet ennek hatására
termel a csontokra előnyös D-vitamint. Heti
több alkalommal akár negyed óra „napozás”
is elég. Az ember kora, bőre, az évszak és a
hely, ahol élünk, mind meghatározza, hogy
mennyi naphoz jutunk. Fogyasszunk D-vitaminban gazdag ételeket vagy a vitaminnal
dúsított élelmiszereket.
5. Túl sok alkohol: az alkoholfogyasztásra a érdemes odafigyelni, mivel a csontok
egészsége is veszélybe kerülhet, ha túlzásba
esünk. A nők ne igyanak egy pohárnál több
szeszes italt naponta, míg a férfiaknak a 2
pohár elegendő. Az alkohol befolyásolhatja,
miként szívja fel a szervezet a kalciumot.
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6. Egyes italok túlzásba vitele: a nagy
mennyiségű, kóla-jellegű ital bizony nem
tesz jót a csontoknak. Több kutatásra van
szükség, de egyes tanulmányok már összefüggésbe hozták a csontvesztést az üdítőitalokban található koffeinnel és foszforral.
Egyes kutatók szerint a károsodás abból is
következhet, hogy sokan üdítőt isznak a tej
és egyéb, kalciumban gazdag folyadék helyett. A túl sok kávé és tea szintén csökkenti
a kalciumszintet.
7. Dohány és csontok: ha gyakran szívunk cigarettafüstöt, a testünk nem tud
olyan egyszerűen új, egészséges csontszövetet formálni. S minél többet dohányzunk, annál rosszabb a helyzet. Nagyobb esélyük van
a csonttörésre és arra is, hogy a törés lassabban gyógyuljon. Aki leszokik, annál ennek a
kockázata is csökken, de évekbe telhet.
8. Túlzott soványság: a 18,5-ös érték alatti testtömeg-index azt jelenti, hogy nagyobb
a csontok törésének, valamint a csontvesztésnek az esélye. Sokan nem tudják, miért túl
soványak – ilyen esetben fontos felkeresni
egy szakembert és utánanézni, nincs-e valamilyen megbúvó probléma mögötte.
9. Bizonyos gyógyszerek: egyes
gyógykészítmények, különösen, ha hos�szabb ideig kell szednünk őket, negatív hatást gyakorolhatnak a csont egészségére.
Bizonyos roham ellen szedett gyógyszerek,
glükokortikoidok, mint a prednizon és a
kortizon, csontvesztést okozhatnak. Gyulladásellenes készítményeket is szedhetünk
(glükokortikoidok), amennyiben reumatoid
arthritis, lupus, asztma és Crohn-betegség
esete áll fenn.

Környezetvédelem

21 fogadalom a bolygó érdekében
Az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és az erőforrások túlzott kihasználása napjaink legnagyobb kihívása.
A problémák megoldása globális összefogást igényel, de emellett bárki egészen hétköznapi dolgokkal hozzájárulhat a megújuláshoz. A Procter&Gamble 21 olyan egyszerű cselekedetet fogalmaz meg, amelyek betartásával kön�nyedén csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat, ellensúlyozhatjuk az egyre növekvő klímaválságot és megóvhatjuk a Földet.

Az egyéni karbonlábnyom legnagyobb
része a szállítmányozásból, háztartási fogyasztásból és az élelmiszerfogyasztásból
ered, a termék vagy szolgáltatás gyártásából,
használatából és élettartamának végéből
eredő üvegházhatású gázkibocsátást jelenti.
Magában foglalja a szén-dioxidot - az emberek által leggyakrabban kibocsátott gázt -,
valamint egyéb gázokat, metánt, dinitrogénoxidot és a fluor tartalmút gázokat, amelyek
mindegyike felelős globális felmelegedésért.
Régóta figyelmeztetnek a klímakutatók, hogy már egyéni szinten is rengeteget
változtathatunk ezen, ha csökkentjük – elsősorban a háztartásunkban keletkező –
üvegházhatású gázkibocsátásunkat. Ahhoz,
hogy a globális felmelegedés ne haladja
meg a 2°C-ot, egyéni karbonlábnyomunk
2050-re nem lehetne több mint 1,87 tonna
átlagosan évente. Összehasonlításképpen,

jelenleg a magyarországi átlagos egyéni karbonlábnyom 5,7 tonna szén-dioxid
egyenérték/fő, ugyanez Németországban
10,5 tonna CO2e/fő, az USA-ban pedig 20
tonna CO2e/fő körül alakul.

Itt az idő, hogy változtassunk!
Mit tehetünk mi magunk?
A mindennapos változtatásokat tehát
egyén szintjén kell elkezdenünk és szokássá
alakítanunk, valamint közvetlen környezetünket is ebbe az irányba terelnünk, hogy
idővel megfelelő hatást érhessünk el a bolygó és saját magunk érdekében. A P&G 2021re összeállított egy olyan 21 fogadalmat tartalmazó listát, amelynek tettei mindennapi
életünk három területére összpontosítanak:
a vízfelhasználásra, az energiafogyasztás és a hulladéktermelés csökkentésére.
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2018-ban az európai háztartások energia
fogyasztása a teljes európai energiafelhasználás 26.1%-át tette ki. 2017-es adatok szerint a háztartások energia-felhasználásának
64%-át fűtésre, közel 15%-ot víz melegítésre, 15%-ot világításra, 5%-ot pedig főzésre
fordítják.
Az európai országokban keletkező hulladékmennyiség komoly aggodalomra ad
okot, becslések szerint Európa évente több
mint 250 millió tonna települési, vegyes és
több mint 850 millió ipari hulladékot termel, e hulladék éves átlagos növekedési
üteme 1985 óta az OECD európai térségben
körülbelül 3%.
„Minden nap használunk vizet, és termelünk szemetet. Apró, könnyű, erőfeszítés nélküli változtatásokkal a háztartásban már

Környezetvédelem
komoly eredményeket érhetünk el, és másokat is bíztathatunk a környezettudatos viselkedésmódra” - állítja Krubl Yvette, a Procter
& Gamble közép-európai szenior vállalati
kommunikációs menedzsere.
A vállalat elkötelezett a környezetterhelés csökkentése iránt, hazai gyárai teljes
mértékben hulladékmentesen üzemelnek,
és megújuló energiát használnak. A saját,
vállalati szintjén megtett változtatások és
lépések mellett, a klímaválság ellensúlyozásának tudatosításában is szerepet vállal,
és célja, hogy fogyasztói számára folyamatosan környezetterhelést csökkentő megoldásokat kínáljon. Az alábbi 21-es listájával a
háztartások mindennapi szokásainak megváltoztatására törekszik.

2021-ben 21 fogadalom
a bolygó érdekében
1. Kevesebb víz használata nap mint
nap… Válaszd a gyors zuhanyt, kézmosásnál szappanozás után zárd el a csapot, és
csak az öblítéshez nyisd meg újra. A fürdés négyszer annyi vizet igényel, mint a
zuhanyozás, és a melegvízhasználat energiaigénye a háztartásokban a második
legnagyobb. Ha 8 perc helyett 4 perc alatt
zuhanyozunk, 350 kg szén-dioxidot spórolhatunk meg egy évben.
2. Ruhamosás: rövidebb programon,
alacsonyabb hőmérsékleten... Ezzel vizet és
energiát is spórolhatsz, és a megfelelő mosószereknek köszönhetően – mint az Ariel
Allin1 mosókapszulák, a ruhák ugyanolyan
jól tisztulnak, mint hosszabb programon és
magasabb hőfokon, sőt tovább megőrzik
minőségüket.
3. Éljen a mosogatógép! A mosogatógép egyetlen ciklusban kb. 13 liter vizet
használ, miközben ugyanannyi edény kézi
mosásakor több tucat liter vizet folyatunk
el. Már 8 tányér mosogatógépben való mosásával vizet takaríthatunk meg.
4. A víz második élete: nemcsak az
esővíz... A „szürke víz” olyan víz, amelyet
már egyszer használtunk. A szennyezettség
mértékétől függően különféle módon használható - a virágok öntözésétől, az otthoni
takarítástól a WC leöblítéséig.
5. Ételek, amelyek jót tesznek… a
bolygónak. A növényi eredetű élelmiszertermelés sokkal kevesebb vizet használ fel,
mint az állattenyésztés. Például 215 liter

víz szükséges egy kilogramm paradicsom
termesztéséhez, és nagyjából 15 ezer liter
egy kilogramm marhahús előállításához. A
hús- és tejtermék előállítás és fogyasztás a
teljes üvegházhatású gázkibocsátás 14.5%ért felelős.
6. A fény nem szereti a magányt... Kapcsold le a villanyt, ha elhagyod a szobát. A
villanykörte újra felkapcsolása egy pillanatra
több energiát használ ugyan, de ez csak egy
extra másodpercnyi plusz fogyasztást jelent.
7. A LED átveszi a vezetést... A hagyományos izzók LED-re történő cseréje nagyszerű módja az energiatakarékosságnak.
8. Üres konnektor = boldog konnektor... A töltő csatlakoztatott készülék nélkül
is fogyaszt áramot, ezért a töltés után érdemes kihúzni. A mobiltelefon töltőjének
lecsatlakoztatásával évente annyi energiát
spórolunk meg, amivel 8 napig nézhetjük a
televíziót.
9. A használt elemeknek külön helye
van. A használt akkumulátorok, elemek veszélyes hulladékok, fordíts rá gondot, hogy
mindig a megfelelő hulladékgyűjtőbe kerüljenek! Az újratölthető elemek jó alternatívák lehetnek.
10. Munka után pihenjen a számítógép
is! A számítógép alvó módban is folyamatosan energiát használ - ne hagyd készenléti
állapotban, kapcsold ki!
11. Tudatos fűtés... Kapcsold le a fűtést
szellőztetés idejére és mielőtt hosszabb
időre elmész otthonról! Fűtésszezon előtt
ellenőrizd az ablakok szigetelését! Nyílászárók megfelelő szigetelésével 15-20% fűtési
energiát spórolhatunk meg.
12. Stop az ételpazarlásnak! A kissé már
fonnyadt gyümölcsök továbbra is ehetők,
sütéshez, kompótokhoz vagy pürékhez tökéletesen használhatók. A maradékot hasznosabb komposztálni, ha lehetőségünk
adódik rá.
13. Nem az egyszer használatos műanyagzacskókra! A saját újrahasználható,
akár súly szerinti méretű textil táskák nemcsak divatosak, de praktikusak is.
14. Csapvíz a palackozott helyett… Az
egyik legegyszerűbb módszer a műanyaghulladék csökkentésére, ha PET palacko-
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zott víz helyett újrahasználható kulacsodat
töltöd meg csapvízzel, vagy szűrőkancsót
használsz.
15. Az újrahasznosításban az erő!
Ügyeljünk arra, hogy újrahasznosítható
vagy újrahasznosított csomagolású terméket vásároljunk!
16. Szemétszedés séta közben - kellemest a hasznossal. Kirándulásaid alkalmával
is törődhetsz az erdővel, vízpartokkal és a
környezeteddel, ha összegyűjtöd, és kukába dobod az elhagyott szemetet.
17. Adj második életet dolgaidnak!
Ahelyett, hogy eldobnál valamit, próbáld
újrahasznosítani, vagy add tovább olyannak, akinek szüksége lehet rá.
18. A hősök köztünk élnek... Amikor
csak lehet, támogasd a helyi szolgáltatókat
és vállalkozásokat! Például ahelyett, hogy a
készülékeidet a központi szervizbe küldenéd, hívj egy közeli szakembert a szereléshez!
19. A szelektív hulladékgyűjtés nem lehet
kérdés! Ha kétségeid vannak azzal kapcsolatban, hogyan gyűjtsd szelektíven a hulladékot, nyomtass magadnak egy „puskát”
segítségül, amit jól látható helyre kiragaszthatsz.
20. Egy autóval kevesebb... Ha teheted,
kerékpározz autó helyett, vagy használd a
tömegközlekedést! A kerékpár egészséges,
környezetkímélő és városban a leggyorsabb is. Ha egy éven keresztül nem használunk autót, 2,6 tonna szén-dioxidot tarthatunk vissza a Lund University és a University
of British Columbia 2017-ben készített tanulmánya szerint.
21. Legyél a változás nagykövete! Oszd
meg barátaiddal, családoddal és ismerőseiddel is az összes környezetbarát ismeretedet!
Mindennapi apró cselekedeteink nagy
jelentőséggel bírnak bolygónk és környezetünk számára. A vállalat saját maga is
számos elköteleződést vállalt 2030-ig, amelyekből néhányat már teljesített is. A világon
létező összes gyártóegységében hulladéklerakókba helyezendő termelési hulladék
nélkül dolgozik, gyárainak többsége csak
megújuló forrásokból származó energiát
használ fel és karbonsemlegességre kötelezte el magát a következő 10 éven belül.

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 162. 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 II. rész
Váradi Tibor

Cikkünk első részében áttekintettük az izmok felépítését, működését és az izomsérülések természetes
gyógymódjait, most pedig további
jellegzetes izombetegségről lesz szó.

Izomgörcsök
A görcsök hirtelen, akaratlan és fájdalmas
izomösszehúzódás révén jönnek létre. A
leggyakrabban érintett terület a lábszár, valamint a comb izmai, de tapasztalható görcs
a hasfal, a kéz és a láb egyéb területein is. A
leggyakoribb tünet a fájdalom, ami néhány
másodperctől akár 10-20 percig is tarthat.
Az izomgörcsök oka lehet túlzott igénybevétel, sérülések, vízhiány, illetve bizonyos
ásványi anyagok (magnézium, kalcium, kálium, nátrium) alacsony szintje.
Hozzájárulhat a tünet megjelenéséhez a
gerincvelőideg megnyomódása, az alkoholizmus, a várandósság, a veseelégtelenség,
a terület gyenge vérellátása, de pajzsmirigyalulműködés is. Vizsgálat szükséges a vér
kálium-, magnézium- és kalciumszintjének
meghatározásához, valamint a
vese és a pajzsmirigy lehetséges
működési zavarának megállapításához.
Az izomgörcsök általában
nem igényelnek orvosi ellátást,
de ha gyakran jelentkeznek,
hosszú ideig fennállnak és
nyújtással vagy egyéb módszerrel nem múlnak, orvoshoz
kell fordulni.

görcsök esetén segíthet az izom ellazulásában, ha néhány percig váltva alkalmazunk
jeges és forró vizes ruhával végzett pakolást.
Magas magnézium-tartalmú, klorofillban gazdag ételek fogyasztása (sötétzöld
növények, pl. avokádó, spenót, sóska) ajánlott.
A réz esszenciális mikrotápanyagként
szerepet játszik a sejtek energiájának megőrzésében, a feszült állapotok oldásában.
Bevitele réz-kolloid, spirulina alga, szezámmag, kelkáposzta, dió, kesudió, hajdina, csicseriborsó fogyasztásával történhet.
Homeopátiásan is a magnézium a legerősebb görcsoldó, ezért a Magnesium
phosphoricumot érdemes alkalmazni.
Jó szolgálatot tehet még a Nux vomica,
a Lycopodium, a Belladonna vagy az
Arsenicum album. Gyermekek esetében,
ha nyűgösek, a Chamomilla adandó. E szerekből 5 golyó alacsony, D12-es vagy C9-es
hígításban alkalmazható és 1-2 alkalommal
ismételhető.
A Schüssler-sók közül a Kalium
phosphoricum, a túlterhelt idegek és izmok
pihentetője és a görcsoldó Magnesium

phosphoricum ajánlott. Heveny panasz
esetén 15 percenként is alkalmazható,
megelőzésre és a hiány pótlására napi 2×3
tabletta szedése ajánlott, legalább 4 héten
át. Külsőleg Magnesium phosphoricum
krém alkalmazható.
A Bach-virágterápiában a hirtelen bekövetkező esetekben az elsősegély-csepp
hatásos mind belsőleg, mind külsőleg, az
érintett területen alkalmazva. Ha hajlamosak vagyunk görcsölni, a cseresznyeszilva
lehet jó választás. A nebáncsvirág kiváló
fájdalomcsillapító hatású. Ezek a szerek akár
keverék formájában is alkalmazhatók.
Az orvosi asztrológiában az izomrendszer a Mars uralma alá tartozik. A Mars a
mitológiában a háború istene. Mivel a Mars
a vitalitás, a mozgás és a dinamizmus bolygója – ami különösen az izmokban fejeződik ki –, minden aktív, mozgásra képes vagy
hőt termelő szövet az uralma alá tartozik. A
születési képletben a Mars jegye utal a személyiség életerejére és mozgékonyságára.
Lelki szempontból izomgörcsnél a görcsös
ragaszkodás dominál: túl sokat akarunk, és
az ellenkezőjét érjük el. A megfeszülést és
a koncentrációt tudati szinten
kell felismerni, ezáltal is tehermentesítve a testet. A test helyett
a lélekben kell tudatosítanunk
az állandó feszültséget és harci
kedvet. Megerősítésként az alábbi mondatokhoz fordulhatunk:
„Ellazulok, és hagyom, hogy az elmém megnyugodjon. Biztonságos
megismerni más nézőpontokat.”

Izomsorvadás

A kezelési lehetőségek

Izomsorvadásnál az izomtömeg csökken és gyengül az
izomerő. Ha betegség vagy sérülés nehezíti a kar vagy a láb
mozgatását, a mozgáshiány
izomvesztést okoz. Az izomsor-

Nyújtás és masszázs – az
enyhe, tartós nyújtás, ezt követően gyengéd masszírozás segíthet a tünet csökkentésében.
Hideg–meleg hatás – súlyos
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Öngyógyítás abc-je
vadás sok esetben visszafordítható megfelelő étrenddel, rendszeres testmozgással
vagy fizikoterápiával.
Ideggyógyászati kórképek is vezethetnek izomgyengeséghez, majd -sorvadáshoz. Ilyenkor az idegek és az idegrendszer
mozgató területét érinti az elváltozás, ami
az izmok mozgásképtelenségéhez, bénulásához vezet. A gerinc menti izmok sorvadását és az idegi eredetű izomsorvadást
gyógyíthatatlannak minősítik, kezelésük a
tünetek enyhítésére és a betegség előrehaladásának késleltetésére irányul.

Az izmok sorvadásának okai
Az izomsorvadás oka lehet a hosszabb
ideig tartó fizikai aktivitás hiánya, öregedés, tartós és nagyfokú alkoholfogyasztás,
sérülések, alultápláltság, a gerincvelő vagy
a perifériás idegek sérülése, stroke, hosszas
szteroidos kezelés. Hozzájárulhat még a súlyos alultápláltság, valamint a tápanyagok
és a fehérje hiánya, melyek szükségesek az
izom normális fejlődéséhez és működéséhez, azonban súlyos betegségek (pl. sclerosis multiplex) következménye is lehet, de
erős (pl. rákellenes) gyógyszerek is hatással
lehetnek a sorvadás kialakulására.

Kezelés
Az első teendő a sorvadás okának feltérképezése és kezelése, melynek mikéntje a
diagnózistól és az izomvesztés súlyosságától függ. A kezelés során szóba jöhetnek
étrendi változtatások, testmozgás, fizikoterápia, inaktív betegek esetében a gyógytorna is.
Izomsorvadás esetén érdemes homeopátiás orvoshoz fordulni, ugyanis nagy
valószínűséggel komplexebb terápiára
lesz szükség. Addig is érdemes bevetni
a Causticum, a Pulsatilla, a Plumbum
vagy a Sulphur D12-es erősségű szerből
3×5 golyót, melyek képesek stimulálni az
izomzat működését.
Ha az izmok gyengék, akkor először az
alapbetegséget kell kezelni, de már közben is szedhetők a Schüssler-sók. Általános izomgyengeség, vagy hosszabb
ideig tartó betegség és ágynyugalom után
a Kalium phosphoricum ajánlott, mivel erősíti és stimulálja az izmokat. Ha az
izomgyengeség fájdalommal is jár, akkor a
Magnesium phosporicum javasolt. Hos�szú és kimerítő betegség után a Calcium
phosphoricum, a Ferrum phosphoricum
és a Natrium chloratum keveréke szed-
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hető. A felsoroltakból 3-3 tabletta szedése
ajánlott, naponta 2-3 alkalommal. Heveny
panaszok esetén a sók félóránként is szedhetők. A tablettákat fél órával étkezés után
vegyük be és hagyjuk feloldódni a szájban.
Az Iowai Egyetem kutatói a kakukkfűben és az oregánóban olyan természetes
vegyületeket fedeztek fel, amelyek több
mint 15 százalékkal növelték egyes területek
izomtömegét. E fűszerek rendszeres fogyasztása elősegítheti az izmok gyarapodását.
A Bach-virágterápia izomsorvadás
esetén a forrásvíz esszenciáját használja,
melynek főleg hosszú távú szedése ajánlott napi 2×3 csepp formájában.
Az izomzat lelki értelemben az ellentétek (megfeszülés–elernyedés) révén erőttermelés szimbóluma. Izomsorvadásnál
a fő motívum a rettegés, és ezért minden
és mindenki szigorú kontrollálása. Megfigyelhető az elhaló területek által képviselt témák feladása is. Pozitív megerősítő
gondolat lehet az alábbi: „Az élet biztonságos. Biztonságos önmagamnak lennem.
Elégedett vagyok magammal, bízom a saját
erőmben.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Zöld megoldások

Környezettudatos megoldások hétköznapokra a Zöld Blokktól
Adunk néhány tippet, hogyan és miként
kezdjétek el otthonotokat „zöldebbé”,
élhetőbbé, környezettudatosabbá tenni. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy aki
belevág egy ilyen „tisztogatásba”, legyen türelmes és kitartó. Elég csak néhány dologgal kezdeni, aztán fokozatosan hozzátenni egy újabb kihívást.
Ha nem megy reményeitek szerint, ne
csüggedjetek el, van, akinek elég hozzá néhány nap, másoknak évekre van
szüksége.
A konyha meghatározó életterünk. Ahhoz, hogy a itt zero waste módon berendezkedjünk, egy kisebb (vagy nagyobb) kutatómunkát kell végeznünk.
Meg kell keresnünk a közelünkben azokat
a termelőket, boltokat, piacokat, ahonnan
csomagolás nélkül vagy minimális csomagolásban szerezhetjük be az élelmiszert.
Ha már megtaláltuk emberünket, helyeinket, ahová szívesen eljárunk bevásárolni, készítsünk listát, legyünk céltudatosak. Ez azért
is fontos, mert ha csomagolás nélkül szeretnénk vásárolni, otthon össze kell szednünk
tárolóinkat (szatyor, vászonzsák, doboz, üveg
stb.), hogy az adott helyen abba tölthessék az
árut. Mindenképpen ajánljuk, hogy szerezzetek be néhány zsákot, szatyrot, ezek elférnek
kis helyen a táska mélyén, nincs nagy súlyuk,
és nagyon jól lehet pakolni beléjük kenyeret,
pékárut, gyümölcsöt, zöldséget, sok minden
mást is.
Fontos kérdés az ivóvíz. Mi mindenképpen azt ajánljuk, ha tehetitek, fogyasszatok
forrásvizet, jó minőségű vezetékes vizet,
vagy tisztított vezetékes vizet. Hordjatok magatoknál kulacsot, amit mindig meg lehet
tölteni. Így hatalmas mennyiségű PET palacktól óvjátok meg Földünket.
Van néhány szinte jelentéktelennek tűnő
dolog, de bizony ezekkel is jócskán hozzájárulunk vele, hogy tisztább legyen a környezetünk. Ha ebédet vásárolunk, kérjük elvitelre
saját tárolóba, a fáradt olajat gyűjtsük össze,
és adjuk le a legközelebbi átvételi ponton.
Lejárt gyógyszereket vigyük vissza a gyógyszertárba, elektronikai hulladékot, izzókat,
elemeket gyűjtsük össze, és az erre kijelölt
átvételi ponton adjuk le, gyűjtsük szelektíven

a hulladékot, ha tehetitek, komposztáljatok.
Mosogatásnál használjatok lebomló
mosogatóeszközöket, környezetbarát mosogatószert, mely nem szennyezi a vizeket.
Hogy mire gondolok lebomló mosogatóeszközön? Egy nagyon jó alternatíva rá a
luffaszivacs, mely a luffatök termése, kellően
dörzsöl, habzik, tisztít, jó ideig használhatjátok és a végén komposztálható. De nagyon
jól beválnak a különböző bambuszból, vagy
kókuszrostból készült mosogatóeszközök is,
a növényi vagy állati sörtés, cserélhető fejű
mosogatókefék, üvegmosók. Tisztításhoz,
súrolgatáshoz tökéletes hármas a szódabikarbóna, citromsav, ecet triója.
Mosáshoz még mindig beválik a jó öreg
mosószóda, a házi szappanok, tökéletes
folteltávolító a marhaepe szappan vagy a
nátrium-perkarbonát. Teljesen természetes növényi mosószer a mosódióhéj, ennek
akár folyékony változata is használható. Ha
viszont ragaszkodtok az illattal ellátott folyékony mosószerekhez, széles a kínálat környezetbarát mosószerek tekintetében. A csomagolásmentes boltokban már ezek is kimérve
megvásárolhatóak.
Tisztálkodószerek, natúrkozmetikumok
tekintetében is jól állunk, nagyon sok természetes anyagot megvásárolhatunk csomagolás nélkül vagy minimális csomagolásban.
Válasszátok azokat a natúrkozmetikumokat, amelyeknek csomagolása lebomló, vis�szaváltható, vagy egyáltalán nincsen (pl. a
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szappanokat megvásárolhatjuk csomagolás
nélkül kézmosásra, zuhanyozásra, hajmosásra). Üveg tégelyben vásárolhattok fogkrémet, használhattok lebomló bambusz,
vagy fából készített fogkefét szintén lebomló
sörtékkel. Sőt lebomló fogselyem is kapható
annak, aki igényt tart rá.
Ma már az összes tisztálkodószerünket
megvásárolhatjuk üveg tégelyben, vagy
lebomló kartonpapír csomagolásban (pl.
dezodor, ajakápoló), de arra is van lehetőség a csomagolásmentes boltokban, hogy a
kifogyott samponos üvegeteket, testápolós
tégelyeteket újra töltsék nektek.
Külön öröm, hogy intim higiénia tekintetében is óriásit fejlődtünk. Szebbnél
szebb mosható intimbetétekkel találkozunk csomagolásmentes boltok polcain,
webáruházakban, de már a drogériákban is
megjelent néhány darab, az intimkehelyről
nem is beszélve. A menstruációs bugyi egy
„új” találmány, de igencsak terjedőben van.
Sok sikert és kitartást kívánunk próbálkozásaitokhoz!
Nézzetek körül boltunkban,
webáruházunkban, biztosan találtok eszközöket, amelyek segítségetekre lehetnek! Keressetek bátran, állunk rendelkezésetekre!

Zöld Blokk - csomagolásmentes bolt
7632 Pécs, Nagy Imre út 25.
www.zoldblokk.hu

Bőrápolás

Íme egy titok férfiaknak!
Kedves férfiak! Március 8. a nők iránti tisztelet és megbecsülés napja. Tedd a 2021-es nőnapot különlegessé.
Érezzék azt, hogy fontosak a számodra, hogy felderít téged a mosolyuk és hálás vagy a gondoskodásukért.
Sok kérdés kavaroghat benned arról, hogy minek örülhet egy nő.
Ehhez most inspirációként segítségül hívjuk neked Gary Chapman
elméletét. Az 5 pontot végigolvasva jó eséllyel tudod majd azonosítani, hogy melyik kire illik leginkább, és könnyebben el tudod találni,
hogy mivel adod a legnagyobb elismerést.
Azt sejteni lehet, hogy mind az öt nagyon fontos, de eltérőek
vagyunk, mindenkinél más dolog hangsúlyosabb és erre kell ráérezned.
Valójában nem óriási dolgok és könnyen szem előtt tarthatóak a
mindennapokban is.

Nézzük az öt szeretetnyelvet:

• Elismerő szavak - vannak olyan személyiségek, akik számára
a mindennapi életben elképesztően fontosak az elismerő szavak.
Persze, mindenkinek jól esnek, de akinek ez a szeretetnyelve, annak
különösen. Jóval inkább, mint a másik 4 szeretetnyelv. Pár dicséret
és elismerés igazán nem kerül semmibe, és ha ezekhez még mosolyogsz is, meglátod, hogy megváltozik a világ körülötted.
• Minőségi idő - annyira rohanunk, hogy elképesztő. Ha éppen
nem rohanunk, akkor más fontos dolgot csinálunk. Mi lenne, ha tudatosan betennéd a naptáradban azokat az idősávokat, amelyeket
a szeretteidre szánsz? Igen, úgy értem, hogy tegyél be egy fél órát és
hívd fel édesanyádat. Írj be egy héten 3 órát, amikor csak a kedveseddel foglalkozol. Különíts el napi fél órát a gyerekekre. Ezek csak
ötletek, az igény valójában mindenkinél más.
• Ajándékozás - Pontosan tudjuk, hogy karácsonyra, születésnapra ajándékot kell szereznünk a szeretteinknek. De mi van akkor, ha
valakinek a szeretetnyelve az ajándékozás? Ne arra gondolj, hogy
mostantól üres kézzel eléjük se kerülj, de azt megteheted, hogy
alkalmanként veszel egy csokit, egy szál virágot, egy könyvet, egy
figyelmességet abban az esetben is, ha semmi apropó nincs. Meglátod, meglesz az eredménye!
• Szívességek - mindannyiunknak jól esik, ha néha szívességből
megtesznek helyettünk valamit. Az elismerés kiváló formája: ne fáradj, kedvesem, ma összedobok valami vacsorát én magam. Add ide
a szemetet, most kiviszem én. És megsúgom, hogy a porszívó sem
harap… Próbáld ki és élvezd a hatást!
• Testi érintés - talán ehhez kell a legkevesebbet írni, szinte an�nyira egyértelmű. Egy ölelés, egy simogatás, egy érintés, egy puszi.
Minél gyakrabban. Ilyen egyszerű.
Ha a fentieket érdekesnek találtad, keress rá a szerzőre. A szeretetnyelvekről írt házastársak, gyermekek vonatkozásában is. Az elmélet
a szeretet-tankon alapul, ami mindannyiunknak van, és akkor érezzük jól magunkat, ha a szeretet-tankunk fel van töltve. A szerző kitér
arra is, hogy éppen úgy nem mindegy, hogy kinek a tankjába, mit
töltünk, ahogy hiába töltögetünk benzint a dízel autóba. Pontosan
tudnunk kell, hogy melyik motor milyen üzemanyaggal járatos, különben tönkremegy, hiába töltjük lelkiismeretesen.
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Az ENBÉ Natúrkozmetikumokkal biztosan tudunk segíteni abban, hogy az ajándékod kifogástalan legyen. Az a küldetésünk, hogy
támogassuk az embereket abban, hogy egészséges legyen a bőrük,
jobban érezzék magukat, amikor tükörbe néznek és visszaállítsák
vagy megőrizzék a bőrük természetes védőrétegét.
Mivel meglepő módon az ENBÉ webáruház vásárlóinak 38%-a férfi, azt gondoljuk, hogy számotokra nagyon fontos a bőrápolás. Várunk Téged is, készülj az idén olyan figyelmességgel szeretteidnek,
ami azon túl, hogy szép, hasznos és egészséges is. Nőnapi csomagjainkat keresd a webáruházunkban: www.enbe.hu
Kívánom, hogy a környezetedben élő nők boldogok legyenek
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
hatóanyag tartalmú termékeim elvégzik a feladatukat, és egyre
nagyobb az igény a természetes, bőrbarát termékek használatára.
Várlak téged is a www.enbe.hu weboldalon, ahol termékvásárlás lehetősége mellett blogbejegyzésekkel, hasznos tanácsokkal
is segítek. Ha egyedi kérésed merül fel, 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

Ajánló
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Bőrápolás

A natúr kozmetikum vegán legyen vagy
állatkísérlet mentes?
A természetes eredetű kozmetikumok iránt manapság nagy a kereslet és folyamatosan nő. Egyre több vásárló próbálja elkerülni
az átláthatatlan szintetikus összetevőket tartalmazó hagyományos
kozmetikumokat.
A vegán kozmetikum azt jelenti, hogy
nincs benne semmi állati eredetű alapanyag.
Sem méz, sem tej, sem méhviasz, sem lanolin. Vannak, akik abszolút vegán kozmetikumokat keresnek. A vegán szemléletmód
elterjedésével a szépségipar is felismerte a
növekvő keresletet a vegán termékek iránt.
Aki vegán, jól tudja, hogy nem csak a teljes
növényi étrendre hat ki annak a vonalnak a
filozófiája, amit képvisel.
Felmerülhet benned a kérdés, hogy vajon a vegán szépségápolási cikkek vannak-e
olyan jók, mint hagyományos társaik? Igen,
ezek a termékek nagyon jók. De a vegán kozmetikumok nem automatikusan természetes eredetűek! A vegán kozmetikumok
számos olyan szintetikus összetevőt tartalmazhatnak, amelyek a hagyományos kozmetikumokban is előfordulhatnak. Ezek egyszerűen állati eredetű összetevő mentesek.
A natúrkozmetikumok többsége vegán,
ami azt jelenti, hogy nincs benne semmi
állatból származó dolog, de kizárólag természetes alapanyagokat tartalmaz. De mit
is jelent az állatkísérlet? Azt jelenti, hogy az
adott kozmetikumot kipróbálták állatokon,
így tesztelték azok hatását Az állatkísérlet
mentes pedig azt jelenti, hogy nem végeztek
állatkísérleteket a kozmetikum előállítása,
tesztelése során. A natúrkozmetika fogalma
viszont nem csak a vegán elnevezésre terjed
ki, hanem azt jelenti, hogy nem tartalmaz
semmilyen káros kémiailag előállított
összetevőt. A natúrkozmetikumok olyan
arc- és testápolási készítmények, melyek
előállításához kizárólag természetes eredetű
alapanyagokat használnak. A natúrkozmetikumok összetevői: hidegen sajtolt, teljes
értékű növényi olajok, növényi vajak, értékes
gyógynövényes és virágvizek, természetes
eredetű emulgeátorok, természetes gél kép-

ző, növényi kivonatok, vitaminok, esetenként kevés, állatok által előállított összetevő
(pl. méhviasz, lanolin).

Mi az előnye
a natúrkozmetikumoknak?

Nem tömítik el a bőr pórusait, segítik a bőr
természetes megújulását, rugalmasságának
megőrzését, semmilyen káros anyag nem
kerül a bőrbe a kozmetikumon keresztül,
ökológiai lábnyomuk kisebb, kevésbé szen�nyezik a környezetet. De egy natúrkozmetikum tartalmazhat állati eredetű összetevőt is.
Mert milyen jó is egy kecsketejes szappan az
ekcémás bőrre! Vagy egy körömvirágkrém,
ami méhviasszal készült. Mi nem lehet benne tehát, ha vegán? Nem lehet benne, méz,
méhpempő, tejek, joghurtok, mascarpone,
méhviasz, lanolin, tojás, ámbra, zselatin és
kollagén. Az állati eredetű termékek közül talán az egyik legfontosabb a kecsketejes szappan, vagy a babaápolásnál a lanolinos popsi
krém. A lanolin a tisztított gyapjúzsír, nincs
is jó szaga, de hatása felülmúlhatatlan. A
kecsketejes szappanok pedig olyan hatással
vannak a problémás bőrre, hogy nem lehet
vegán verziót elkészíteni..

Jók-e az állati eredetű
alapanyagok?

Persze, nagyon sok jó dolog van, ami nem
növényi. Pl. a méhpempőt nem lehet mással

43

helyettesíteni, míg a méhviaszra van más
növényi viasz, és a lanolinra is kitalálták már
a vegán lanolint, azaz a lanolin pótlót. Mi
natúrkozmetikumokat készítünk, így termékeinkben előfordulnak állati eredetű összetevők is. Szappanjaink között is találsz marhafaggyúval vagy sertészsírral, kecsketejjel,
vagy mézzel készült változatot is. Termékeink
99%-a természetes, natúr, és egyúttal vegán
is, hiszen mi sem használunk állati eredetű
kollagént, vagy keratint. Termékeinket magunkon teszteljük, az állatkísérleteket mélyen elítéljük. Véleményünk szerint egy natúr
kozmetikum legyen állatkísérlet-mentes,
de nem feltétel, hogy az csupán növényi ös�szetevőket tartalmazzon.
Nézz körül a webshopunkban, találsz magadnak kiváló fürdő, arc- és testápolási terméket vegán és natúr területen
Hornicsek Károlyné Mária
kozmetikumtervező

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

Környezetünk

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

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

Épületek sugárbiológiai
védelmi rendszere

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

Hogyan működik
az épületvédelem?

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

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

Védelem az autóban

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

Védelem az irodában is

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

Egyéni védőeszközök

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

Életmód

Miért teremtettem lumbágót
magamnak?

Valamikor a nem is olyan távoli múltban
egy szombati napon, amikor négy család
tíz gyermekkel karácsonyi süti partira készült. Pont egy nagyon fárasztó időszakon
voltam túl és egy külföldi utazás előtti hétvégéről lett volna szó, s bár éreztem, hogy
nem vagyok én erre az „együttlétre” kész,
mégis (kötelességből úgymond) bevállaltam a lebonyolítást, aminek meg is lett a
karácsonyi előtti böjtje kicsit másképp. Az
esemény reggelén arra ébredtem, hogy
nem tudok megmozdulni. Kétrét görnyedve jutottam el a mellékhelységig, s
az enyhez köhögés (akkor még nem volt
Covid a térben) további nehezítő körülményt jelentett. Nem tudtam eldönteni,
hogy sírjak vagy nevessek. A helyzet drámaian komikus volt, s e tapasztalatnak köszönhetően a következőkre jutottam:
Amennyiben nem vállalod fel közvetlenül azt, amit tényleg, őszintén, a szíved
szerint szeretnél, akkor majd a Teremtő
(Erő) megtalálja azt az eszközt, amely hozzásegít vágyad beteljesítéséhez, de nem
biztos, hogy tetszeni fog.

A tested olyan, mint egy jó szolga,
aki válhat a legjobb barátoddá,
támogatóddá, leghangosabb
szószólóddá.
Ő lelked anyagi temploma, akinek ellenálló- és tűrőképessége hosszantartó,
de nem határtalan.
Ha nem figyelsz oda rá, rabszolgáddá
teszed.
Amikor egy kis szórakozásért könyörög,
akkor azt mondod neki, hogy most más
a fontos. Amikor csak pihenni szeretne,
kiszúrod a szemét egy „most erre nincs
lehetőség” „rizsával”, miközben észre sem
veszed, hogy az egyik leghűségesebb
társad. Veled van egy életre, hogy támogasson az együtt-tapasztalás jegyében, s
mégsem figyelsz oda rá eléggé, kizsigere-

led, s mikor már ordít, és sztrájkba kezd,
akkor kezdesz csak (fel)figyelni rá.
A tested is rendelkezik egyfajta tudatossággal, s jobb esetben te is rendelkezel
testtudatossággal.

Az ételek jelentik az anyagi, míg
gondolataid, tapasztalásaid az érzelmi szintű táplálását testednek.
Mikor megköszönd testednek, hogy veled van, s szolgál - bárhogy is bánj vele tiszteletet, hálát gyakorolsz feléje, ezáltal
önmagad egyik aspektusa felé is.
Partnerek vagytok a földi létezésben,
ahol a test jelenti az anyagi szintű kapcsolódásodat e világhoz.
Önmagam fel nem vállalását testem
megtette helyettem. Besegített, létrehozva a vágyott célt, hogy ne legyen nálam semmiféle összejövetel. Mivel nem
voltam képes belső igazságom őszintén
kommunikálni, egy lumbágó formájában
megoldással szolgált ő.
Azóta fejlődtem, de még mindig van
min csiszolni, hogy életem folyamán testemmel együttműködjem, és az ő igényei
is sokkal jobban, időben és megfelelő minőséget biztosítva legyenek napi szinten
kielégítve egyaránt.

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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Collagen 600g

Az öregedéssel járó csökkenő kollagén
szint a porcok leépüléséhez, s ezáltal az ízületi
funkciók hanyatlásához vezet. Ennek következménye az ízületek diszkomfortja, majd az
ízületi fájdalom, ízületi gyulladás tartós kialakulása.
A csontszerkezet újratermelődése kiegyensúlyozatlanná válik, amelynek során a csont
leépülése meghaladja a csontépülést. Ez vezet a csontritkuláshoz és a csont törékenységének fokozódásához.
Az idő múlásával az izomtömeg és az erőszint fokozatosan csökken, hanyatlik, mely kihatással lesz egyensúlyunkra, testtartásunkra és mozgástartományunk szintjére.
A kollagén „multifunkcionális” összetevő
eleme a testnek, és a szervezetben a leggyakrabban előforduló fehérje, így számos
szövethez, köztük a bőrhöz, az izmokhoz, a
csontokhoz, az inakhoz, az agyhoz és a szívhez biztosít formát, erőt és épséget.
A Collagen 600g szarvasmarhapeptidekből készült, teljesen természetes
hidrolizált kollagén por. Mivel a kollagén termelődése a szervezetben az élet 25. éve után
lelassul, ezért érdemes annak kiegészítését,
pótlását időben megkezdeni.
Termékrendelés:

dreletero.com
+36 30 45 27 803
ThétaHealing®:
elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Ajánló
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Tudatos gazdi

A kutyák téli sérülései
Télen körültekintőnek kell lennünk
kutyasétáltatás közben, hiszen hamarabb érhetik őket sérülések. Ráadásul olyanok, amelyek nem is
láthatóak, hanem alattomosan
okoznak fájdalmat a kutyánknak.

Az egyik legismertebb mumus télen az
útszóró só. Igen, már nem szabályos használni, mégis sok településen kerül elő havazás után, elkerülendő a csúszós utakat.
Ez az anyag - a nevétől eltekintve - nem
sima só, hanem mindenféle vegyi anyag
koktélja. Káros a környezetre is, hiszen az
olvadó hóval beszivárog a talajba. De ne
menjünk ennyire mélyre, maradjunk a talpunkon, vagyis kutyánk talpán.
Mivel ennek az anyagnak erős maró hatása van, ezért a kutyák talpát nagyon hamar irritálja. Ilyenkor az vehetjük észre a
kutya mancsain, hogy pirosak, duzzadtak,
a talppárnák szárazak és rosszabb esetben
felhólyagosodnak vagy le is válnak. Nagyon
fontosnak tartom a megelőzést! Éppen
ezért minden séta után érdemes lemosni
a kutya mancsait, akár csak sima langyos

vízzel, majd esténként leápolni mancsápoló krémmel. A vazelin nem megfelelő,
hiszen színtiszta kőolaj származék, ami
bőridegen, így nem hidratál és nem segíti
a gyógyulást. Csak lezárja a bőrt és alatta
sok más kellemetlen folyamat veheti kezdetét. Vazelin helyett lehet kókuszolajat,
olívaolajat, sheavajat használni.
Ma már vannak kifejezetten kutyák számára fejlesztett mancsápolók is. Ilyen pél-

dául kétféle My Bulldog Cream mancsápoló is, ami finomítatlan sheavajjal
és jojobaolajjal vagy finomítatlan
kakóvajjal, körömvirággal és kamillával készülnek. Ezek a mancsápolók emberi fogyasztásra alkalmas, élelmiszerminőségű alapanyagokból készülnek, így az
sem okozhat problémát, ha lenyal belőle
egy keveset.
Amennyiben viszont a mancson mély
sérülések keletkeztek és esetleg vérzik
is, érdemes állatorvoshoz vinni a kutyát,
mert így elkerülhetőek a fertőzések és
gyulladások.
A mancs sérüléseken kívül érdemes
figyelni az ízületekre is, amiket a hideg
nagyon igénybe vesz. Ez különösen az aktív életet élő kutyáknál fontos szempont.
Kúraszerű ízületvédelemmel fel lehet készíteni a kutyánkat erre az időszakra.
Az odafigyelésen és a megelőzésen kívül természetesen igyekezzünk élvezni
velük a havat és a hideg napokat is. Amelyik kutyus pedig nem szereti a hideget,
ne erőltessük. Hagyjuk meg neki a melegebb időben való futkározás örömét.
Egészséges napot!
Magyari Detti
kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com
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Kertészkedjünk!

Apró kertek, ahol a tündérek laknak
A tündérkertek vagy minikertek szemet gyönyörködtetőek, mesebeliek, ráadásul szinte csak a fantáziánk szab határt annak,
hogy hogyan is nézzenek ki. De mivel mégiscsak növényekkel ültetjük be ezt a kis tündérlakot, nem árt tisztában lennünk vele,
hogy mely virágokat, növényeket hogyan érdemes elhelyeznünk
és párosítanunk benne, hogy hosszú időn keresztül csodálhassuk
ezt az álomszép minikertet.

Hol lakjanak a tündérek?

Legelőször is azt kell eldöntenünk, hogy
hol szeretnénk elhelyezni a kertecskénket,
hiszen tehetjük az udvar egy kis sarkába,
de ugyanígy készíthetünk a lakáson belül
is mini kompozíciót. Amire fontos figyelnünk, hogy a különböző növényeknek
és virágoknak napi legalább 6 órás napsütés szükséges ahhoz, hogy folyamatosan egészségesen tudjanak növekedni,
fejlődni, létezni. Először egyébként érdemes megrajzolni, megtervezni az egész
minikertünket, majd pedig ezek után hozzálátni annak megvalósításához.
Ha a lakáson belülre álmodtuk meg a kertet, akkor válasszunk egy edényt, mely tulajdonképp bármilyen anyagból lehet, beleértve az üveget is. Az azonban elengedhetetlen,
hogy legyen vízelvezető az alján. Ha ez nincs,
akkor nekünk kell készítenünk az edény aljára egy kavicsos vízelvezető réteget. Erre
helyezzünk egy réteg faszenet, hogy mindig

frissen tartsa a földet. Majd pedig rakjunk egy több helyen
kilyukasztott fóliát rá, ami a
vizet majd átengedi, viszont a
földet nem. Végül pedig jöhet
a jó minőségű virágfölddel
történő feltöltés.

Hogyan válasszunk a tündéreknek
megfelelő növényeket?

Nyilvánvalóan a legfontosabb, hogy kicsi
vagy alacsony növésűek legyenek, s hogy
arányosan illeszkedjenek egymáshoz a minél pompásabb látképért. Továbbá az is
lényeges, hogy az egymással összeültetett
növények és virágok lehetőleg ugyanazokat a körülményeket kedveljék, tehát
ugyanazt a földet, hőmérsékletet és a fényviszonyokat is. A növényeket az ültetés után
természetesen folyamatosan gondozni és
locsolni szükséges, hogy mindig csodás látványt nyújthassanak.
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A tündérek kedvenc
növényei, virágai

Végezetül pedig lássunk néhány jellegzetesen tündérkertbe való növényt, amelyekkel remekül fog mutatni a minikertünk,
legyen az bármilyen stílusú is!
Ha fát szeretnénk elhelyezni benne, akkor
kitűnő választás lehet a páfrány. Bokornak
pedig pompás alternatíva a tűzeső. A varjúhájak vagy az üvegcsalán pedig remek
talajtakarót képezhetnek. De a borostyán
is kihagyhatatlan eleme lehet a kis kertecskénknek, ha kúszónövényt is szeretnénk
látni benne.
S hogy gyönyörűszép, színes és illatos
legyen a tündérkertünk, ültessünk bele
szebbnél szebb virágokat is! Ilyen pompás
virág például a tündérrózsa, mely rózsaszín
küllemével valóban tündéri miliőt teremt.
Szintén tündérkertbe való a vadárvácska és
a hagyományos árvácska is, melyek színválasztéka roppant széles skálán mozog. Az
ibolya pedig csodás lila talajtakarót képez,
így őt is bátran helyezzük el a kertünkbe. Továbbá minikertünk éke lehet még a kövirózsa, a gyűszűvirág, a harangvirág, valamint
a kankalin is.
A virágok mellé pedig tulajdonképpen
bármilyen berendezést és kiegészítőt elhelyezhetünk a tündérkertünkbe, ennek valóban csak a képzeletünk szab határt. A lényeg
csupán annyi, hogy örömünket leljük a kertecskénk elkészítésében, s amikor ránézünk
tündéri kis kertünkre, akkor a szívünket kellemes, melengető érzés járja át.
Molnár Gábor Éva, a füvesasszony
www.kertfuvesítes.hu
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Beküldési határidő:

2021. március 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2020/12. számban megjelent rejtvény megfejtése:
Legyen szíves, üljön át a másik felére.
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Feng-shui

Feng shui és a szobanövények
A kínai feng shui célja a zárt terek
energiájának növelése. Hiszen ezáltal
nekünk is nő teljesítőképességünk,
közérzetünk javul, és megtaláljuk a
harmóniát, egészséget, szerencsét,
gazdagságot kapunk. Ebben az ös�szetett rendszerben, amely segít otthonunkban tudatosan irányítani az
energiát, a növények egyfajta lehetőséget jelentenek a harmónia megteremtéséhez. Nézzük, milyen szabályokat kell betartanunk, hogy,
maximálisan kihasználjuk szobanövényeink pozitív energiáit.
Soha ne tegyünk növényt ajtó és ablak
vagy két ajtó közti képzeletbeli vonalra, mert
elpusztul. Ne kerüljön szobánkba kemény,
szögletes formájú vagy éles levelű növény, és
minden szúrós vagy tűlevelű növényt is tegyünk legalább 1 méterre attól a helytől, ahol
dolgozunk, pihenünk, alszunk. Finomanyagú
energiamezőnk, az auránk, kifejezetten kellemetlennek találná őket
Csak olyan növényekkel vegyük körül magunkat, amelyek megfelelnek ízlésünknek.
Az olyan, ajándékba kapott növényt, melyet nem találunk szimpatikusnak, adjuk
rögtön tovább. Érezné, hogy ellenszenvvel
viseltetünk iránta, ezért valószínűleg nem is
fejlődne, sőt a lakás energiaszintjét is csökkentené.

Ha a feng shui szerint szeretnénk harmonikussá tenni az éles peremeket, üres
sarkokat, lépcsőfordulókat, kiszögelléseket,
erkélyeket, válasszunk lágyan aláomló, csüngő szárú vagy kerek lombozatú növényeket. A virágos vagy termést hozó növények
több energiával rendelkeznek, mint a levéldísznövények. A feng shui szerint a puha,
kerek, lágy lombozat sugároz pozitív
energiát, szemben a kemény, tüskés, hegyes
levelekkel. Minél bujább és kecsesebb egy
növény, annál sűrűbb az az „energiafelhő”,
melyet lead környezetének. Az úgynevezett
ámpolnanö
vények, de a koronás fácskák
vagy a gömb formájúra nyírt örökzöldek is
esztétikus látványt nyújtanak szépségükkel,
és pozitívan hatnak ránk.

Kedvező feng shui energiákkal
rendelkező cserepes növények:
• Narancs-vagy citromfa (Citrus-félék)
• Majomfa (Crassula arborescens)
• Gyertyavirág (Ceropegia woodii)
• Nyílgyökér (Maranta leuconeura)
• Lantlevelű fikusz (Ficus lyrata)
• Kúszóka (Cissus-félék)
• Szobaciklámen (Cyclamen-félék)
• Begónia (Begonia-félék)
• Murvafürt (Bougainvillea-félék)
• Amarillisz, lovagcsillag (Hippeastrum hibridek)
• Muskátli (Pelargonium hibridek)
• Tarka papucsvirág (Calceolaria-félék)
• Kamélia (Camellia-félék)
• Cserjés margitvirág (Chrysanthemum-félék)
• Rózsamályva, kínai hibiszkusz (Hibiscus rosasinensis)
A cserépválasztás (szín, forma, anyag) is
kihat a szobanövények energiarezgéseire.
A sok vizet igénylő szobanövényeket -mint
például a palkát -soha ne tegyük piros, gömbölyű cserépbe, mert a feng shui szerint ez a
szín és forma a tűz eleméhez sorolható.
A növényekből áradó energia teljes kibontakoztatásának előfeltétele természetesen
az értő, szeretetteljes gondozás. A növényekkel való foglalatosság mindazonáltal
már önmagában is jó feng shui, hiszen e tevékenység által, amely összhangba hozza a
testet és a lelket, újra közelebb kerülhetünk
a természethez. És ennek az ősi kínai filozó
fiának ez az egyik legfontosabb célja.
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