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Aktuális

Élhetetlenné teheti a trópusokat
a globális felmelegedés
A globális felmelegedés élhetetlenné teheti az ember
számára a trópusi régiókat. A növekvő hőség és páratartalom a világ népességének egy részét halálos
körülmények közé szoríthatja egy új kutatás szerint.

Kapcsolatot találtak a rendszeres
húsfogyasztás és betegségek hosszú
sora között

Erős bizonyítékok utaltak már arra, hogy a vörös húsok
és a feldolgozott hústermékek (egyebek mellett szalonna, kolbász) túlzott fogyasztása összefügghet a vastagés végbélrák kockázatának növekedésével. Mostanáig
Amennyiben nem sikerül a globális felmelegedés mértékét az
iparosodás előtti korhoz képest 1,5 Celsius-fokban korlátozni, azonban nem volt világos, hogy az erős húsfogyasztás
az Egyenlítő két oldalán lévő trópusi égövi területek olyan régiók- emeli-e más, nem daganatos betegségek kockázatát.

ká válhatnak, melyek már túlvannak az emberi alkalmazkodóképesség határain - olvasható a tanulmányt szemléző The Guardian
online kiadásában.
Az ember testhőt szabályozó képessége a környező levegő
hőmérsékletétől és páratartalmától függ. Az emberi test maghőmérséklete viszonylag stabilan 37 Celsius-fokon marad, míg a bőr
hűvösebb, hogy a test belső részeiből a hőt elvezesse. Bizonyos
hőmérséklet és páratartalom felett azonban a bőr hőmérséklete
megemelkedik és nem képes hűteni a testet, aminek halálos következményei lehetnek.
„Ha túl magas a páratartalom, testünk nem képes hűteni magát
izzadás révén. Ezért olyan fontos a páratartalom figyelembe vétele
egy adott hőmérsékletű helyszín élhetőségének vizsgálatakor. A magas maghőmérséklet veszélyes vagy akár halálos is lehet” - mondta Csang Ji, a Princeton Egyetem kutatója, a Nature Geoscience
című tudományos lapban megjelent kutatás vezetője.
Melegebb hőmérsékleten a testünk hűtése azonban kizárólag
a bőr felszínén keletkező izzadságcseppek elpárologtatásával lehetséges. A lehető legalacsonyabb hőmérsékletet, amelyet
víz párologtatásával a levegő adott körülményei között el
lehet érni, wet bulb hőmérsékletnek (WBT) hívjuk. Száz százalékos relatív páratartalom esetén a WBT hőmérséklete megegyezik a levegő hőmérsékletével, mivel több víz nem párologhat el,
ezért hűteni sem lehetséges így.
Ha a hőmérséklet és a relatív páratartalom kombinációja elér
egy bizonyos szintet, akkor a test az izzadással már nem képes
megfelelően lehűlni. Különösen akkor, ha a test fizikailag aktív,
nagyon sok felesleges hőt termel, amelyet nem tud leadni rossz
WBT körülmények között, ez pedig gyorsan hőgutához, akár halálhoz is vezethet.
A világ hőmérsékletének emelkedését 1,5 Celsius-fokban kell
korlátozni ahhoz, hogy elkerüljék a trópusi területek 35 Celsiusfokos WBT fölé emelkedését, ez ugyanis már káros az emberi
szervezet számára.
Azért hívják wet bulbnak, vagyis nedves izzónak ezt a hőmérsékletet, mert kiszámításához a hőmérő higanyt tartalmazó üveggömböcskéjét nedves szövetbe burkolták, így utánozva az emberi szervezet bőrön keresztülfolyó párologtatását és hűtését.
A trópusokon az 1,5 Celsius-fokos határ alatt is veszélyes körülmények alakulhatnak ki, a tanulmány ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy egy fokos WBT növekedésnek olyan káros
egészségügyi hatásai lehetnek, mint több Celsius-foknyi hőmérséklet-emelkedésnek.
A világ népességének mintegy 40 százaléka él trópusi országokban, az arány azonban a globális populáció felét is elérheti 2050-re, mivel a régióban többnyire fiatalok élnek.
-MTI-
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A kérdést csaknem 475 ezer brit felnőtt adatainak elemzésével
tisztázták a tudósok. Az alanyoknak a 25 leggyakoribb, kórházi
kezelést igénylő, nem rákos megbetegedését vizsgálták meg. A
kutatás elején a résztvevőknek ki kellett tölteniük egy kérdőívet,
amely a táplálkozási szokásaikat - köztük a húsfogyasztást - tartalmazta. Ezután átlagosan nyolc éven át követték őket nyomon.
Akik rendszeresen, vagyis heti háromszor vagy ennél is többször ettek húst, azok a kevés húst fogyasztókhoz képest nagyobb
valószínűséggel dohányoztak, ittak alkoholt, ám kevés gyümölcsöt és zöldséget, rostot és halat ettek, valamint inkább voltak
túlsúlyosak és elhízottak.
A fenti tényezőktől megtisztított adatok alapján megállapították, hogy a vörös hús túlzott fogyasztása együtt a feldolgozott
hústermékek evésével az iszkémiás szívbetegség, a tüdőgyulladás, a divertikulózis - a vastagbélben kialakuló kis kitüremkedések -, a bélpolip és a cukorbetegség kockázatnövekedésével
függ össze. A húsfogyasztás napi hetven grammos emelkedése
például az iszkémiás szívbetegség 15 százalékos, a diabétesz 30
százalékos kockázatfokozódását hozta magával.
A szárnyasok megnövekedett fogyasztása a gyomor- és
nyelőcsövi reflux, a gyomor- és bélgyulladás, a divertikulózis,
az epehólyag és a diabétesz fokozott kockázatával függött ös�sze. Minden újabb 30 gramm szárnyashús napi fogyasztása
17 százalékkal nagyobb reflux- és 14 százalékkal magasabb
diabéteszkockázatot jelentett.
A legtöbb összefüggés mérséklődött, amint a testtömeget is figyelembe vették. Ez arra utal, hogy az összefüggéseket részben
a rendszeres húsfogyasztók nagyobb testtömege okozza.
Azt is megállapították, hogy a feldolgozatlan vörös hús és szárnyas fogyasztása a vashiányos vérszegénység kisebb kockázatával függött össze, ellenben a feldolgozott húskészítmények nagyobb bevitele nem volt kapcsolatos a vérszegénységgel.
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Októberig díjmentesen szállíthatók a Megszámolták a korallokat
kerékpárok hétvégente a BKK járatain a Csendes-óceánban
és a HÉV-en
A szakemberek több mint 300 korallfaj populációinak
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a MÁV-HÉV Zrt.
meghosszabbítja a hétvégi díjmentes kerékpárszállítást
az arra alkalmas járműveken a járványhelyzet, valamint
a tavasztól megnövekedő biciklis forgalom miatt.
Hétköznapokon a kerékpárszállítás továbbra is díjköteles: a biciklit
vonal- vagy gyűjtőjegy érvényesítésével vagy kerékpárbérlettel lehet
szállítani, és a személyszállításért is fizetni kell.
Aki rendszeresen használja a közösségi közlekedés kerékpárszállítási
szolgáltatását, annak érdemes kerékpárbérletet váltani.
A villamoskocsik mintegy harmadán lehet már kerékpárokat
szállítani. A Tátra-típusú járművek alkalmasak erre, amelyek elsősorban a budai fonódó hálózaton - a 17-es, a 41-es, az 56-os, 56A, az 59-es
59A, 59B és a 61-es villamosvonalon -, a pesti oldalon pedig az 1-es, a
12-es, 14-es, valamint a 28-as vonalán közlekednek.
Utazni lehet kerékpárral továbbá a HÉV szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D14 hajón, valamint a 77-es trolibuszon.
A buszjáratok közül járműtípustól függően a 65-165-ös és a 212-es
járatokra szállhatnak fel az utasok biciklivel.
Kivételt képez a hétvégi díjmentesség alól a H7-es HÉV, ahol a
Kvassay híd felújítási munkái miatt jelenleg nehezebb körülmények
között lehet utazni, ezért a szolgáltatók nem szeretnék többletforgalommal terhelni a vonalat.

180 év után újra feltűnt a titokzatos
madár Borneón
Száznyolcvan évvel azután, hogy utoljára látták a
verébfélékhez tartozó titokzatos feketeszemöldökű
madarat, a Malacocincla
perspicillatát, helybéliek újra
láttak és befogtak egy példányt a borneói esőerdőben.
Az 1840-es években egy
Kelet-Indiákon járt expedíció
fedezte fel a fajt, amelyet Charles Lucien Bonaparte francia természettudós, Napóleon császár unokaöccse írt le 1850-ben, és nevezte
el Cacopitta perspicillatának. Akkor egyetlen egyedet gyűjtöttek
be belőle, ám a madarat azóta sem látták vadon.
Létezésének egyetlen bizonyítéka a kitömött példány, amelynek
élénksárga szeme van, fölötte egy jellegzetes fekete csíkkal.
Októberben két helybéli rábukkant egy madárra, amelyet nem
ismertek az indonéziai Dél-Kalimantan tartományban. Befogták, lefényképezték, majd szabadon engedték őt és felfedezésüket elküldték madárfigyelő csoportoknak.
Ornitológusok azonosították a ritka csokoládébarna színű madarat, amelynek a fennmaradt kitömött példánnyal ellentétben a szeme gesztenyebarna színű. Azt tervezik, hogy felkeresik a helyet, ahol
befogták és lefényképezték a madarat, amint a koronavírus-járvány
elleni korlátozások feloldása lehetővé teszi azt.
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méretét becsülték meg a Csendes-óceánban, Indonéziától Francia Polinéziáig. A kutatók a korallzátonyokat
jelölő térképekre és a korallkolóniák megszámlálására
alapozták az eredményeiket - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

„Becslésünk szerint nagyjából 500 milliárd korall él a Csendes-óceánban. Nagyjából ugyanennyi fa lehet az Amazonas-medencében,
vagy madár a világon” - mondta Andy Dietzel, az ausztráliai James
Cook Egyetem munkatársa, aki a tanulmány vezető szerzője volt.
„Ismernünk kell egy faj populációméretét ahhoz, hogy felmérhessük kipusztulásának kockázatát”
A szakember szerint a régió nyolc leggyakoribb korallfajának
populációi külön-külön mind nagyobbak a bolygó 7,8 milliárd fős
népességénél.
Az eredmények azt sugallják, hogy bár a virágállatok regionális
pusztulása súlyos csapást jelent a helyi korallzátonyokra, a legtöbb
korallfaj globális kipusztulásának kockázata ugyanakkor alacsonyabb, mint azt korábban becsülték a szakemberek.
A Nature Ecology & Evolution című folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője, Terry Hughes professzor szerint a mostani eredmények jelentős hatással lehetnek a klímaváltozás miatt világszerte pusztuló korallzátonyok kezelésére és helyreállítására.
„Zátonyonként átlagosan 30 korallt számoltunk egy négyzetméteren. Ez több tízmilliárd virágállatot jelent az ausztrál Nagy-korallzátonyon, még az éghajlati szélsőségek okozta közelmúltbeli veszteségek
ellenére is” - mondta Hughes.
„A korallzátonyok helyreállítása nem oldja meg az éghajlatváltozás problémáját. Nagyjából 250 millió felnőtt korallra lenne szükség
ahhoz, hogy mindössze 1 százalékkal növeljük a Nagy-korallzátony
borítását”
Hughes szerint jelenleg a megelőzésre, vagyis a vadon élő korallpopulációk megóvására kell koncentrálni:
„Tekintettel ezeknek a korallpopulációknak a nagy méretére, nem
valószínű, hogy azonnali kipusztulás vár rájuk. Még mindig van idő,
hogy megóvjuk őket az emberi tevékenységekből eredő felmelegedéstől, de csak akkor, ha mihamarabb csökkentjük az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátását”

Forgácsok
Kedves Olvasó!
Folytatjuk utunkat a végeken, a tudomány
és a mágia határán. Egy olyan terület ismeretanyagát dolgozzuk fel, mely mind általános
tartalmát, mind mélyebb elméletét tekintve
nemcsak újszerűséget, de izgalmakat is ígér,
ugyanakkor ez a terület a mai technológiai
felkészültség nélkül meg sem közelíthető.
Mindez azonban még nem elegendő, mert
olyan megszállott egyéniségekre van szükség, akik mind a tudományos felkészültség,
mind s személyes bátorság és kitartás vonatkozásában nemcsak kiválóak, de egyedülállóak is! S ha évtizedes munkásságuk során
csak úgy „elvannak” és nem kavarnak bele a
főáramlat sokszínű, de sokszor hamis világába, akkor az jó! De ha belekavarnak, jaj nekik,
mert nemcsak a tudományos világ megy
nekik és vádolják őket „áltudománnyal”, de
nagyon könnyen zsákutcában vagy még sötétebb helyen találhatják magukat!
Ezért kérlek Kedves Olvasó, hogy az ezt
követő részeket nagy kritikával olvasd, de
egyben jól jegyezd is meg, hogy később lásd
miből lesz a cserebogár! Hisz paradigmaváltásra van szükség, ha túl akarjuk élni a korlátlan birtoklásra és a pénz hatalmára alapozott,
fenntarthatatlan társadalmi berendezkedésünket!
Emlékeztetlek a Dr. Jiang Kanzheng kutatásait elindító gondolatra, mellyel előző
számunkban részletesen foglalkoztunk: „Bármely szervezet létfontosságú tevékenységének
folyamata során atomjai és molekulái szükségszerűen egyetlen energiát és információt hordozó anyaggal - a bioelektromágneses térrel
- kapcsolódnak egymáshoz.” Ez az állítás összhangban volt két orosz kutató (A. G. Gurvics és

Forgácsok...
nemes fából...
A. A. Ljubiscsev) jóslatával, akik az 1920-as, 30as években azt feltételezték, hogy Föld organizmusainak genetikai apparátusai nemcsak
anyagi szinten, de „mezőben”, hullámszinten
is kapcsolatban vannak egymással, és képesek a genetikai információ továbbítására
elektromágneses és akusztikus hullámok
segítségével.
Az 1960-as években Ljubiscsev még meredekebb dologgal állt elő, azt mondta: „a
mező- vagy hullámszint nem meríti ki a genom
összes információs lehetőségét.” (genom = egy
szervezet teljes örökítő információs készlete).
„Megoldásként valami olyan „transzcendest
javasolt, amely tulajdonságaiban az univerzum alapvető törvényeihez kapcsolódik, például a gondolkodás, a szépség és a harmónia

Dr. Pjotr Garjajev
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törvényeihez.” (itt: transzcendens = fel nem
fogható, természetfeletti) Figyeljünk fel arra,
hogy közel 50-100 évvel ezelőtti gondolatokat hoztam a felszínre! A technika fejlődése
pedig lehetővé tette, hogy alaposabban utánanézzünk ezen dolgoknak.
Ne felejtsük el, hogy Dr. Jiang orvosi és
mérnöki végzettséggel is rendelkezett, és
intuitív módon képes volt olyan készüléket
szerkeszteni, mely genetikai információt
tudott bejuttatni a fogadó szervezetbe. Így
állat- és növénykimérák születtek. (pl. csirke-kacsa, stb.) Sikeres fizikai kísérleti eredményei ellenére, elméleti hullámgenetikai
modellje azonban naiv volt és sok mindent
nem tudott megmagyarázni.
Ezért a tématerület további kutatásai alapján most Dr. Pjotr Garjajevnek, a
„hullámgenetika” megalapítójának munkásságával foglalkozunk. Számára a legfontosabb feladat egy elméleti hullámgenetikai
modell kidolgozása volt. El kellett érni a
kromoszómák és a DNS anyagi és hullámelméleti kérdéseinek fizikai, matematikai
és biológiai megértését. Ehhez pedig olyan
tudományterületek együttműködésére volt
szükség, melyek otthonosan mozogtak a fizikai sugárzások, a holográfia, a szolitonika,
(szoliton=nagy amplitúdójú, egyedülálló
hullám), a fizikai vákuum, a fraktálok, azok
ábrázolása és az emberi beszéd területén. Az
első modell kidolgozása P. P. Garjajev, A. A.
Berezin és A. A. Vasziljev munkásságához
kötődik. (Innen a GBV modell.)
A GBV modell működése azon a feltételezésen alapul, hogy egy magasabb organizmus genomját bio-holografikus számítógépnek tekintik, mely a biorendszerek

Forgácsok
az„emlék” biztosítja
a sejtek, a szövetek,
a szervek regenerálódásának
folyamatát. Ez valós
időben ellenőrizhető, és a megfelelő szintű beavatkozás a gyógyítás és
az élet meghos�szabbításának lehetőségét hordozza magában.
A második memória a DNS azon
tulajdonsága, hogy
folyamatosan kvanKromoszóma: (1) Kromatida. A kromoszóma
tum-egyenértéket
két azonos részének egyike az S fázis után. (2)
állít elő, a biológiai
rendszert
alkotó
Centromer. Az a pont, ahol a két kromatida
atomok spin állakapcsolódik. (3) Rövid kar (4) Hosszú kar.
potának ellenőrzött
idő - és térbeli struktúráját alkotja. Egy ilyen felhasználásával. (spin = az atomokban találrendszer képes a genom-matricákba és a ható forgó mágneses részecske) Ez azt jelengenom-hologramokba beállított hullámfor- ti, hogy pl. az emberi testben lezajló összes
mákkal a szabályozási funkciók közvetítésé- genetikai folyamatnak a „lenyomata” ismert,
re a sejtek, szövetek és a szervek között. Ne és ezért ez az emberi testben stratégiai szefeledjük, hogy a hullámfrontok között ott repet játszik, az összes genetikai folyamat és
vannak a DNS szolitonok, az akusztikus és az így magának az élet stratégiájának irányítáelektromágneses mezők is. Mindezek szigo- sában.
Ha lézerrel besugározzuk a DNS-t, majd a
rúan a szervezet kromoszomális állományához vannak kötve! Szóval jól ki van ez találva! kémcsőből eltávolítjuk a fizikai DNS-anyagot,
Külön „érdekesség”, hogy a biorendszerek a kémcsőben hátramarad valami lenyomat, a
DNS tömegének 1-3%-a csak az a rész, ami korábban ott volt DNS egyféle mintázata. Ez
a fehérjéket kódolja. A többi 99-97%-ot a Akimov munkásságára emlékeztet, és ott vamai tudomány „szemétnek” tekinti, azaz úgy gyunk a torziós mező elméleténél. Akimov a
gondolják, nincs genetikai funkciója! A GBV műszereivel egy különleges lenyomatot észmodell azonban ezt a hatalmas mennyiségű lelt azon a helyen, ahol nemrégiben a fizikai
genetikai információt is elemzi, beleértve az test tartózkodott.
(Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a
agyat is, mint az intellektuális struktúrák középpontját is. Ez a tudomány által nem érté- spin és torziós térrel kapcsolatos kutatások két
kelt, és alig vizsgált terület a genom-stratégia élenjáró tudósát Gennadij Shipov és Anatolij
szimbolikus alakja, melyet szupergénnek Akimov akadémikusokat személyesen is ismeris nevezhetünk, ez biztosítja az emberek, tem, és izgalmas szakmai beszélgetéseket folytatállatok és növények fejlődését, életét és ter- tunk az olyan „áltudományos” témákban, mint a
mészetesen a programozott halálát is! Nél- fénynél gyorsabb utazás, (FTL) az extra szenzoros
küle nincs élet! Ugyanakkor a vizsgálatok azt érzékelés (ESP), homeopátia, lebegés, stb.).
Garjajev további kutatásai során gyakorlati
mutatják - és ezt fontos megérteni -, hogy a
gének és a szupergének között nincsen éles célokra alkalmazta a jelenséget: megtalálta
és áthidalhatatlan határ. Ennyit a strukturális a módját, hogyan vetítse ezt az információt
egy másik élő szövetre. A memóriában eltádolgokról.
Most térjünk kicsit vissza a hullámge- rolt folyamatok mesterségesen is korrigálhanetikához. Az érdemi kutatások 1984-ben tóak, és lehetőséget adnak az embereknek a
kezdődtek, amikor a „korrelációs lézer spekt- jelenlegitől más elven való kezelésére, gyóroszkópia” módszerével a DNS - korábban gyítására. Ezt az irányt „biospintronikának”
ismeretlen - két memória típusát sikerült ki- nevezzük. Ez egyedülálló lehetőséget kínál
a spin-orvosi v. orvosi-spin információk rögmutatni.
Az első memória tulajdonképpen egy sima zítésére, akár szilárd, akár folyékony hordo„emlékezés a múltra”. A biorendszerekben ez zókon. Ezek tulajdonképpen Garjajev mátri-
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xai, melyek lehetőséget adnak arra, hogy az
ember egészségi állapotát a tőle egészséges
állapotban vett információkkal korrigálják!
Ugorjunk egyet a nyelvi-hullámgentikára.
Ez a terület a hullámgenetika és a klas�szikus genetika egyik fő ága. Miről is van itt
szó? Alapvetően arról, hogy a GÉN fogalmát
kvantumszintre transzformáljuk. A kísérletek
azt mutatják, hogy a genetikus állomány
környezetre adott válasza akusztikus jelekkel is befolyásolható. Mi több, a saját anyanyelvünkkel is! Ez lehetőséget ad arra, hogy
mindent, de mindent más megvilágításban
vizsgáljunk meg! A genetikai kódolás modellje (F. Crick - J. Watson - M. Wilkins 1962,
orvosi élettani Nobel díj) bár óriási lépés volt,
de az ez alapján, 1968-ban készült kódolási
javaslat - minden pozitív jellemzője ellenére - alapvetően káros volt. Ez tette lehetővé
a géntechnológiának vírusok, baktériumok,
növények és állatok tömegének létrehozását. Ez a technológia - a génsebészet - fokozatosan genetikai összeomláshoz és
teljes degenerációhoz vezet, ez nemcsak
az embert érinti, de egyben a Föld minden
élőlényét is!
Következésképpen, ennek az állapotnak
véget kell vetni, mielőtt túl késő lenne!
Erre nyújt lehetőséget a hullámgenetika és
a nyelvi-hullámgenetika!

Összefoglalva:

A DNS két memóriája a bioorganizmus
életének minden információját idősorosan
és visszaolvashatóan tartalmazza. Az első
memóriában a „történéseket”, míg a második memóriában ennek atomi, spin terű „finom” leírását találjuk meg. Azaz, a DNS második memóriájában tárolt korábbi, a még
egészséges állapotot rögzítő információk
kiolvasásával és az új helyzetnek megfelelő alkalmazásával, vagy ha jobban tetszik, a
kvantum-lenyomatban a gyógyításnak megfelelő helyre való bemásolásával, a meghibásodott területet, a régi, egészséges állapotnak megfelelően helyreállíthatjuk! Fontos,
hogy a helyreállítási információ a szervezet
korábbi, a saját egészséges állapotának
megfelelő, a DNS-ben automatikusan tárolt
információból származik! ...hát, ennyire egyszerűnek látszik, hogy amikor a gyík elveszíti
farkát, milyen elvek automatikus alkalmazásával növeszti ki! A DNS első memóriájából
veszi a farok formai jellemzőt, a másodikból
az atomi-spin szintű információkat, összerakja, és láss csodát: újra van farka!
A további vizsgálatainkat a következő számban a DNS szintjén folytatjuk.
Erdei István

Fűben-fában

Húsvét 2021: Fő a tojás és fő az egészség!
2020-hoz hasonlatosan 2021
is
rendhagyó
hétköznapokkal és ünnepekkel „lep” meg
mindannyiunkat. A fókusz továbbra is az egészségünk megőrzésén
és az óvatosságon van, azonban
nem kell lemondanunk a hagyományokról sem: a főtt tojásról,
illatos sonkáról, friss tormáról, a
meghitt pillanatokról, hiszen ezek
azok a momentumok, amelyek
cseppnyi különlegességet képesek
varázsolni a mindennapokba.

A húsvét a feltámadás ünnepe, és ez a
jelentés az aktuális helyzetben egy újabb
értelmet is nyer: talán végre feltámad a
világ, és lerázhatja magáról az elmúlt egy
év béklyóit! Ehhez azonban az kell, hogy
továbbra is vigyázzunk a saját magunk és
szeretteink egészségére!

Maria Treben
tavaszi tisztító tippjei

Maria Treben a tavaszt rendkívül fontosnak tartotta, hiszen ez a megújulás időszaka: éledezik a természet és vele együtt a
szervezetünk is arra vár, hogy új erőre kapjon a hosszú tél után.
Treben asszony tehát minden tavasszal
tisztítókúrákat tartott és receptjeit örömmel megosztotta követőivel is. Így ír egyik
kedvenc növényéről, a csalánról:
„Mióta tudom, hogy a csalánnak milyen
gyógyereje van, szokásommá vált egy négyhetes, tavaszi teakúra, amikor a friss hajtások megjelennek. Reggel, éhgyomorra, úgy
félórával a reggeli előtt egy csészével iszom
belőle, napközben pedig 1-2 csészével, kortyonként. A reggeli előtti adagot ugyancsak
kortyonként kell fogyasztani, hogy hatását
növeljük. Egy-egy ilyen ivókúra után összehasonlíthatatlanul jobban érzem magam
és minden alkalommal az az érzésem, hogy
háromszor annyit tudok teljesíteni, mint általában.”

Minden tavasszal, ahogyan egyre több
gyógynövény friss hajtással bukkant fel téli
álmából, a Treben család elkészítette híres
„Tavaszi teáját” is, a következők szerint:
„Vértisztító hatása miatt ajánlom tavas�szal hosszabb időn át ezt a teát, míg az
alábbi gyógynövények frissen leszedhetők:
Keverjünk össze 15 g csalánlevelet, 50 g
zsenge bodzabimbót, 15 g gyermekláncfűgyökeret és 50 g kankalinvirágot. Ebből a
gyógynövénykeverékből csészénként egy
púpozott teáskanálnyit forrázzunk le, fél
percig hagyjuk állni, szűrjük le, s naponta
két csészével kortyolgassuk el. Ízlés szerint
mézzel ízesíthetjük a teát.”
Mint ahogyan Treben asszony is rámutat, az ilyenkor megújuló természet mindent felkínál ahhoz, hogy a szervezetünket, immunrendszerünket megerősítsük,
és segíthessük abban, hogy ellen tudjon
állni a betegségeknek. A tisztítókúrák
nyomán ráadásul megnő az életkedv, az
energiaszint, és majd kicsattanunk a tettvágytól!

van megoldás. Az Eredeti Maria Treben
Svédkeserű megannyi értékes gyógynövény jótékony hatását foglalja magába,
melyek segítségével ugyancsak megacélozható az immunrendszer. Maria Treben
ekképp ír róla:
„Mindennemű fájdalommal és megbetegedéssel szembeni megelőző intézkedésként reggelente és esténként vegyünk be
egy teáskanálnyi kis svédkeserűt némi vízzel
vagy teával hígítva. A kis svédkeserű igazi
életelixír, egészségünk nélkülözhetetlen védelmezője, amely nem hiányozhat egyetlen
házipatikából sem.”
Az Eredeti Maria Treben Svédkeserű többféle kiszerelésben megvásárolható a www.
mariatrebenpatikaja.hu webáruházból.
Jó egészséget és kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Maria Treben patikája!

Igazi életelixír, a svédkeserű!

Előfordulhat azonban, hogy nincsen
lehetőségünk arra, hogy a gyógynövényeket saját magunk kutassuk fel és
gyűjtögessük össze, ám erre az esetre is
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A Maria Treben termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

Életmód
Kr. u. 325-ben a nikaiai zsinat
kimondta, hogy a húsvét a tavaszi
napéjegyenlőség (március 21.)
utáni első holdtöltét követő
vasárnap. A húsvét az év
legfontosabb keresztény ünnepe
- ekkor ünneplik Jézus Krisztus
feltámadását.

Mi jut eszünkbe manapság, amikor
húsvétra gondolunk? Húsvéti kosár, ami
tele van magas kalóriatartalmú finomságokkal, különféle desszertekkel, sonkával,
friss zsemlével és még sorolhatnám. Ha
nem figyelünk, könnyen ezeknek a finomságoknak a rabjai lehetünk és ez sokszor
plusz kilókat, hasfájást eredményezhet.

Kövessük ezt 6 egyszerű lépést:
1. Kezdjük a napot egy egészséges
reggelivel, amely sovány fehérjét tartalmaz. A fehérje segít kontrollálni az étvágyat. Például:
• Vega omlett
• Joghurt és gyümölcs
• Gyümölcs turmix
2. Fogyasszunk gyümölcsöt vagy
zöldséget.
3. Együnk könnyed ebédet, például:
• Zöldségsaláta sovány fehérjével, beleértve keménytojást, csirkét, tonhalat vagy
túrót.
• Egy finom leves és egy fél szendvics.
• Vegyes gyümölcs, joghurttal vagy túróval leöntve.
4. Törekedjünk az alacsonyabb kalóriatartalmú ételekre a főétkezésnél.
Például: Fogyasszunk sütőben sült burgonyát vajjal és tejföllel, adjunk hozzá párolt zöldségeket és egy kis sonkát.
5. Legyünk aktívak az ünnepek
alatt is.
Menjünk el sétálni, kocogni vagy akár
kosárlabdázni. A mozgás segíti égetni a
kalóriákat.
6. Kis adagok.
Az ínyencségek, például a csokoládék,
sütemények csábítóak és persze, azért
szeretnénk édességet is enni. Ezzel nincs
is semmi gond, de figyeljünk az adagokra
és ne vigyük túlzásba.

Reggeli ötlet, amit a gyerekek is
imádni fognak:
Nyuszi palacsinta
Vegán palacsintához:
• 300 ml mandulatej
• 1 teáskanál vanília kivonat
• 75 g blansírozott mandula
• 100 g hajdina liszt
• 100 g rizsliszt
• 2 csapott teáskanál sütőpor
• 1 érett banán
• olaj
Sima palacsintához:
• 150 ml tej
• 1 teáskanál vanília kivonat
• 2 kisebb tojás külön választva
• 50 g sütőporos liszt
• 50 g teljes kiőrlésű liszt
• olaj
Díszítéshez:
• néhány mazsola a nyuszi mancsokhoz,
tálaláshoz (opcionális, mást is használhatunk)
• 30g banán, körökre szeletelve a farok
számára
• extra apróra vágott gyümölcs tálaláshoz (opcionális)
• juharszirup (opcionális)
Elkészítés:
Vegán palacsinta: Öntsük a tejet egy
turmixgépbe a vanília kivonattal, a mandulával, a liszttel és a sütőporral. Adjuk hozzá
a hámozott banánt, majd keverjük simára.
Hevítsünk közepes lángon egy nagy tapadásmentes serpenyőt egy pici olajjal.
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Sima palacsinta: Tegyük a liszteket
egy nagy tálba, és habverővel keverjük át,
hogy csomómentes legyen. Adjuk hozzá a
tojássárgájákat és egy kevés tejet, verjük
habosra. Adjuk hozzá lassan a maradék tejet, hogy meglazuljon a tészta. Egy külön
tálban verjük fel a tojásfehérjét. Finoman
keverjük a tojásfehérjét a tésztába egy spatulával, maradjon levegős.
Innentől ugyanaz mind a két verzió:
• Tegyünk egy nagy kanál palacsinta
tésztát a serpenyőbe kör alakban, ez lesz a
nyuszi teste. Adjunk hozzá egy kisebb kört,
ami a feje lesz, két kis oválist a lábaknak és
két hosszú vékony csíkot a füleknek. Ha
kényelmesebb, külön-külön darabonként
is kisüthetjük.
• Egy vagy két perc múlva fordítsuk meg
a palacsintákat, és süssük amíg aranybarna
nem lesz.
• Ha külön-külön sütjük, helyezzük a nyuszi testet a tányér közepére, majd a fejét,
fülét és lábát egymásra. Tegyünk a nyuszi
testre egy banánszeletet, az lesz a farka, és
helyezzük el két kis oválisra a mazsolákat,
úgy, hogy tappancs formája legyen.
• Ismételjük meg a maradék tésztával. Díszítsük extra apróra vágott gyümölcsökkel
vagy juharsziruppal ízlés szerint.
Jó étvágyat és Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván a LinaBIO.hu csapata!

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

Érdekes

Miért olyan káros a glutén?
Erre a kérdésre a mai napig sem találta még meg
a választ az orvostudomány.
Annyit tudunk, hogy azért
veszélyes, mert az emberek allergiásak lehetnek
a gluténre, vagy mert olyan
betegségeket okozhat, mint
a cöliákia. Ez azonban nem
ad választ arra, hogy miért
érzékenyek olyan sokan
a gluténre
Mindenki ismer olyan nyolcvanéves embert, aki egész életében glutént evett, és
soha semmilyen gluténérzékenységi tünetet nem produkált? Valószínűleg mind
fel tudunk sorolni embereket abból a generációból, akik teljesen jól vannak, miközben búzát esznek. És most gondoljunk
arra, hogy hány olyan embert ismerünk,
akár gyerek vagy tinédzser, akár a húszas,
harmincas, negyvenes, ötvenes vagy hatvanas éveiben jár, aki mindenáron tartózkodik a gluténtól, mert lisztérzékeny vagy
más gondja van ezzel a fehérjével.
Az az egyik leggyakoribb oka, hogy az
emberek kerülik a glutént, hogy gyulladást vagy akár autoimmun betegséget is
okozhat. Ez azonban nem teljesen így van.

Az igazság az, hogy a glutén
táplálja a kórokozókat.
Pont azok a vírusok falják előszeretettel,
amelyek autoimmun állapotokat hoznak
létre. Ez okozza a gyulladást. Nem fordítva történik; nem a glutén váltja ki a gyulladást, ami aztán autoimmun reakciót
indít el a testben. A gluténen táplálkozó
kórokozók vezetnek gyulladáshoz a szervezetben, miközben az immunrendszer
próbálja kiiktatni őket.
A gyulladásnak csak két oka lehet:
fizikai sérülés valamilyen erőhatás vagy
toxikus expozíció nyomán, és kórokozó-

aktivitás a szervezetben. A kórokozók
okozhatnak gyulladást azáltal, hogy bejutnak a szervekbe vagy szövetbe, ami
egyfajta sejtsérüléssel jár, vagy azáltal,
hogy a szervezetben lévő bizonyos bajkeverőkön és problémás élelmiszereken
hízva gyulladáskeltő mérgeket és melléktermékeket választanak ki. Az élelmiszerek, például a glutén, önmagukban nem
okozhatnak gyulladást. Olyan kórokozókat viszont táplálhatnak, amelyek aztán
gyulladást okoznak. Ezért van az, hogy
sokan, különösen az idősebb generációk
képviselői, ehetik a glutént, és ez nem
vezet gyulladáshoz a szervezetükben.

10

Ahhoz, hogy gyulladás keletkezhessen,
bizonyos kórokozókra is szükség van a
testben, amelyek ezzel az élelmiszerrel
táplálkoznak. A kórokozók - például vírusok -, és nem a glutén a cöliákia valódi okozói.
Az autoimmun diagnózisok hátterében álló igazság továbbra is rejtély az orvostudomány és kutatás számára. Még a
legjobb orvosok és gyógyítók is zavarba
jönnek ezen a ponton, ezért magyarázzák
a számtalan tünetet és állapotot azzal,
hogy a test saját immunrendszere támad
magára. Ezt hallva tudd, hogy ez csak an�nyit jelent, hogy az orvostudomány még

Érdekes
nem jutott el a betegség gyökeréig, ezért
a legjobb magyarázat, amire jutottak az,
hogy mindez a test hibája. Az immunrendszer valójában soha nem pusztítaná el a pajzsmirigyedet (pedig - minden
bizonyíték nélkül - ezzel magyarázzák a
Hashimoto-pajzsmirigygyulladást). A tested immunrendszere valójában soha nem
pusztítaná el a bőrödet (pedig - minden
bizonyíték nélkül - ezzel magyarázzák az
ekcémát és a pikkelysömört). És a glutén
nem képes olyan reakcióra rávenni az immunrendszeredet, amellyel a saját belső
bélfaladra támadva okoz sérülést - ami a
cöliákia vagy lisztérzékenység kialakulásának téves elmélete. A belek sérülését
valamilyen gluténnal táplálkozó kórokozó, például vírus okozhatja.

Az immunrendszered pedig az autoimmun állapotok kialakulásáért felelős kórokozót akarja elkapni. A glutén
azért jön be a képbe, mert üzemanyagot
szolgáltat a kórokozók számára. Glutén
táplálja például az olyan vírusokat, mint a
ma kivétel nélkül autoimmun problémaként besorolt fibromialgiát, Hashimotopajzsmirigybetegséget, ekcémát, pikkelysömört, szklerózis multiplexet, Lyme-kórt, stb.
Teljesen jó szándékú orvosok követik azt az ’50-es években született - és a
tudomány által még mindig nem értett -,
a krónikus állapotok kialakulását magyarázó idejétmúlt elméletet, mely szerint a
test önmagára támad. Ebben az az elképzelés képviseli az újabb csavart, hogy a
glutén okozza a gyulladást, amely aztán a

testet összezavarva önmaga ellen irányuló támadást indít. Ez nem haladó információ. Ha nem is rosszakaratú, de mindenképpen téves értelmezés.
A glutén üzemanyagot biztosít a kórokozók számára, és amikor ilyen ételeket
esznünk, a szervezetükben lévő vírusok és haszontalan baktériumok még
mélyebbre juthatnak a szerveinkben,
a sejteket roncsolva, ami súlyosbíthatja
az autoimmun és egyéb krónikus betegségeinket. Ha bármilyen egészségügyi
problémád van - autoimmun vagy sem -,
a glutén elhagyásával máris tettél ellene. Az önvédelem és gyógyulás útján tett
következő lépés annak a megértése, hogy
miért káros a tested számára, és hogy szerepe van az állapotod kialakulásában.
Lehet, hogy most éppen nincsenek
olyan kórokozók a szervezetedben, amelyek gluténnel táplálkoznának. Lehet,
hogy minden probléma nélkül fogyaszthatsz búzát vagy más gluténforrásokat. Ez
nem jelenti azt, hogy a későbbiekben sem
alakulhatnak ki nálad tünetek. Mindenkiben különböző osztódási idővel rendelkező, különböző törzsekből származó
kórokozók vannak. Lehet a te szervezetedben olyan kevéssé zavaró tüneteket
okozó enyhe patogén környezet, amelyet
akár soha nem is tekintesz problémának.
Sokan minden különösebb egészségügyi cél nélkül, pusztán takarítási okokból fognak bele egy-egy tisztítókúrába
- és csak közben, illetve akkor jönnek rá,
amikor utólag értékelik, hogy mennyivel
jobban vannak, és hogy korábban több
korláttal éltek, mint gondolták.
A glutént elhagyva felfedezik, hogy
energikusabbak, amire nem is számítottak, mert soha nem gondolták, hogy érzékenyek rá. Azt is észreveszik, hogy jobban tudnak gondolkodni, mert kevésbé
ködös az agyuk. Felfedezik, hogy kevesebb
alvásra van szükségük, és elmúlnak azok a
kis fájdalmaik, amelyeket már megtanultak figyelmen kívül hagyni. Azon kapják
magukat, hogy az enyhe felfúvódás vagy
vízvisszatartás, amelyet addig észre sem
vettek, most meglepő módon csökkent
- és mindez azért, mert volt egy enyhe,
szisztémás gyulladásuk, amely fel sem
tűnt nekik elfoglalt életüket élve, most
azonban, hogy elhagyták az étrendükből
a glutént, megszűnt. Annyira hozzá voltak szokva a tüneteikhez, hogy fel sem
fogták, hogy ezek problémák.
Felhasznált irodalom:
Dr. Michael Greger – Hogy ne halj meg
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Életmód

Aktuális kutatások a CBD-vel kapcsolatban
Ennek a cikknek a megírását azért
tartottuk fontosnak, mert egyre több olyan hír kering, miszerint
a kannabisz gyógyítja a koronavírust. Nos, a tény az, hogy a COVID
kannabisszal történő gyógyítása jelenleg még kutatás tárgya, biztos
eredmények még nincsenek, egyelőre csak következtetni tudunk. Természetesen ezeket a következtetéseket
sem szabad a szőnyeg alá söpörni!
Szóval nézzük, mire képes a CBD és
mi az, és melyek azok a vizsgálatok,
amik a napjainkban folynak a fent
említett témával kapcsolatban.
Úgy tűnik, hogy a CBD képes növelni a
védekezőképességet az összes típusú vírusos megbetegedéssel szemben. Ennek oka
valószínűleg az, hogy javítja a sejtmembránok áthatolhatatlanságát és az immunvédekezés működőképességét.
Ez az állítás Dr. Philip Blair (orvosi tanácsadó, orvos és igazgató) öt éves, betegekkel
kapcsolatos tapasztalatán alapul. „Ha vírusos fertőzésre kerül sor, a betegség nem tart
sokáig – körülbelül egy-két napig -, és enyhe
kimenetelű. Erre példa a praxisomból hat iskolás gyerek és azok szülei, akik úgy találták,
hogy a CBD napi adagjának köszönhetően a
gyerekek nem voltak már évek óta betegek,
még szezonális vírusos fertőzések idején sem.
Ugyanez volt a helyzet az érintett szülőkkel is.”
- állítja Dr. Philip Blair.

Emberekkel végzett kísérletek
a napjainkból

Az ausztriai Klagenfurtban található
klinika kutatói arról számoltak be, hogy
azoknál a betegeknél, akik februárban
a covid-19 vírus miatt egy helyi intenzív
osztályon találták magukat, a kannabidiol
(CBD) kísérleti beadását követően a gyulladás enyhülését és a gyorsabb gyógyulást
tapasztalták.
A betegek három héten át, amíg az intenzív osztályon tartózkodtak, kannabidiolt
is kaptak a szokásos kezelés részeként. A
klagenfurti intenzív osztály vezetője, Rudolf

Likar kezdetben naponta 200 milligramm
CBD-t adott be az alanyoknak, majd az adagot fokozatosan 300 milligrammra emelte.

Gyulladáscsökkentés
és gyorsabb felépülés

„A kannabidiol beadását követő vérvizsgálatok azt mutatták, hogy a betegek gyulladásának mértéke csökken. Akik CBD-t kaptak,
azokat korábban is engedték ki a kórházból,
azokhoz képest, akik nem kaptak kannabidiolt
- mondta Likar. - Ebből az következik, hogy a
CBD támogatja az immunitást.”
Az osztrák média szerint Likar úgy véli,
hogy a CBD kivonat felfüggeszti az ACE2 receptor működését. Ennek segítségével hatol a vírus a sejtbe, ahol a gazdatest rovására
szaporodásnak indul.
A CBD-kivonatok gyulladáscsökkentő
hatása állítólag felülmúlja más, könnyebben beszerezhető gyógyszerek hatását,
mivel a kannabidiol átjuthat a vér-agy gáton, megelőzve a hosszú távú koronavírusfertőzéssel járó súlyos neurológiai következményeket.
A CBD gyulladásra gyakorolt hatásának kutatása a klagenfurti klinikán még
nem ért véget, de az eddigi eredmények
nagyon ígéretesnek tűnnek. „Jelenleg az
eddigi információkat értékeljük, amelyek
elég jól mutatnak. Valószínűleg elkezdjük
minden betegnek beadni a kannabidiolt
pusztán azért, mert nincs mellékhatása” tette hozzá Likar azzal, hogy Izraelben is
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folyamatban van egy hasonló tanulmány
a CBD-ben gazdag kannabisz-kivonatok
hatékonyságáról a covid-19 ellen.

Izraeli széleskörű vizsgálat

Széleskörű vizsgálathoz toboroz önkéntes betegeket egy izraeli kórház, amiben az
orvosi kannabisz (CBD) hatásait tanulmányoznák.
A beilinsoni Rabin Orvosi Központ kutatói
11 válságos állapotban levő, életveszélyes
szövődményekkel küzdő koronavírusos
betegen próbálták ki a CBD-t, az eredmény
pedig ígéretesnek tűnik. A 11 súlyos betegből nyolcnak javult az állapota, három páciens azonban elhunyt.
A minta kicsi mérete miatt messzemenő következtetéseket levonni nem lehetett, mondta Dr. Moshe Yeshurun, de azt
alátámasztja, hogy érdemes folytatni a
kannabisszal történő kezelés kutatását.
Iliya Kagan, a Rabin Orvosi Központ intenzív osztályának vezetője is támogatja a CBDolajjal történő széleskörű kísérletet. Kagan
elmondta: minél több beteget szeretnének
bevonni egy nagymintás kutatásba.

További információ:
https://kenderter.eu

Novella

Kiskacsa úszik fekete tóban
Kis kacsa úszik fekete tóban, de nem
készül az anyjához Lengyelországba. Tiszta hülyeség is lenne tőle,
mert hiszen innen is látja, hogy az
anyját a hínárosban himbálja döglötten a hullám.
- Meg mi az, hogy úszik a kiskacsa? Csak úszna! De húzza a rohadt, olajtól elnehezült tollas testét a mocskos
lé lefelé, ami vele még rémálmában
sem fordult vele elő soha.
- Na, belőlem sem csináltok kacsasültet, - sóhajtotta volna még sül�lyedtében, de nem volt mit. Utoljára
még széttátotta csőrét egy korty levegőért, de helyette csak nehézolaj
ömlött a tüdejébe. Ez még a könnyűből is sok lett volna szegénynek.
Dr. Vörösseghy Pávián, mire beért az embervédő egyesület laboratóriumába, aminek igazgatója volt, alig tudott utat törni a
katasztrófa után a hatalmas nyüzsgésben.
Önkéntes segítő lajhármakik csoportja
szedte össze a parton heverő mozdulatlan,
megbénult embereket. De sajnos, a legtöbb
már döglött volt. A gorillák szünet nélkül cipelték a hordágyakon azokat, akik még lélegeztek. Később már a segélyhely is megtelt,
ezért az udvaron felállított szükségsátrakban látták el a betegeket. Ott egy rendházhoz tartozó, szanitéc szolgálatot ellátó bóbitás csuklyásmajmok végezték önfeláldozó
munkájukat. Megállás nélkül mosták, súrolták az embereket, hogy a gyilkos méregtől
megszabaduljon a bőrük.
Alig álltak már a talpukon, mikor végre
megérkezett a várva várt kanadai különrepülő kétszáz mosómedvével. Az embereknek már a domesztikált fajtáit, a városban a
házak közt, a parkok bokrainál, vagy éppen
az úttestről szedték össze a fürge csimpánzok. Néhányan könnyes szemmel nézték a
tehetetlenül szenvedő emberkéket, kik még
reggel önfeledten hancúroztak és örültek az
életnek.

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
- Hát ti mit vétettetek szegény ártatlanok? - Hol van most a Nagy Égi Irányító? -,
kérdezte egy arra gördülő tolókocsiból egy
szenilis, öreg görény.
Pár nappal később a vizsgálat lezárult. Dr.
Vörösseghy, csoportjával megállapította,
hogy a hatalmas környezeti kárt egy nepáli olajszállító tankhajót kormányzó részeg
tengeri medve okozta, ezért szigorúan ös�szeszidták. A másik oka a nagy emberhullásnak az volt, hogy az új patkánydopping
nevű tápszer készítési folyamatánál a kettes
számú savkeverő felrobbant. Megnyugtató
volt, hogy az állatvilágot nem érte káros
anyag, de szomorú, hogy a környezetben
élő emberekre halálos gázt tett szabaddá az
explózió. Ezt a sajnálatos balesetet a gyártó
nemzetközi konszern technikai hibákra és
állati gondatlanságra vezette vissza. Ezért a
két nappalos büféslajhárt és a kisegítő takarítógödényt elbocsátották. Az természetes,
hogy elsőnek az ügyeletes éjszakai bagoly
repült.
A multicég ezután kifejezte őszinte sajnálatát az eset felett, majd könnyes szemmel
kifizette a mellényzsebből a többmilliárd
dolláros büntetést, amit Dr. Vörösseghy és a
Pirosok világligája rájuk sózott.
A katasztrófa hatására az ENSZ-ben ke-
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resztülvitték, hogy ezentúl a klónozott
biopatkányokat és az emberdögöket csak
higiénikus eljárás után szabad majd feldolgozni a kisállat- és makitápszer forgalomba
hozatalára. Azt is nagy többséggel megszavazták és törvénybe foglalták, hogy az embervilágra azonnali halált okozó anyagok
használatát kilencvenkilenc százalékról,
jövő évben drasztikusan kilencvennyolcra
csökkentik.
- Azért csodálatos, szívmelegítő érzés
uraim, ha az egész világ állatsága összefog,
és egy akarattal, egy célért dobban össze
- szögezte le Dr. Vörösseghy egy nemzetközi szimpóziumon. Meghatódástól remegő hangon még befejezéskép hozzátette,
hogy a környezetszennyezés miatt elhullt
emberek száma két nap óta már drasztikusan csökkent. A tavalyihoz viszonyítva
pedig, az elhullás arányát, 0-001 ezrelékkel sikerült visszaszorítaniuk. Na persze a
statisztikában nem szerepel a szokásos év
végi ritkítás, mikor a természet védelmében a beteg és öreg embereket szakszerűen kilövik.
Mikor a tapsvihar elült, Dr. Vörösseghy elérzékenyült és könnyes szemmel törölgette
bepárásodott szemüvegét.
Kisslaki László

Egészség

A hosszú élet titka a böjtölés
A böjt az emberiség történelmében évezredek óta része a vallási, spirituális gyakorlatoknak. A legújabb tudományos kutatások kimutatták,
hogy a kalória bevitel korlátozása számos krónikus betegség, anyagcserezavar leküzdésében hatásos módszer. Yoshinori Ohsumi Nobel-díjas
sejtbiológus írta le az autofágiának nevezett sejten belüli folyamatot,
amely pozitív hatással van a sejtek megújulására és az öregedés lassítására. Ezt a folyamatot aktiváljuk böjtöléssel és testmozgással.
Vallási és szellemi meggyőződésektől vezérelve évezredek óta böjtölnek az emberek. A böjtölés spirituális értelemben a megtisztulás, önmegtartóztatás, befelé fordulás,
a megújulás szimbóluma. A böjt csodálatos
hatását felismerve egyre többen élnek ezzel az egyszerű gyógymóddal, amelyet már
Hippokratész, az orvostudomány atyja is
előszeretettel alkalmazott betegei javára.
A böjt jelentheti bizonyos ételektől pl. a
hústól való tartózkodást vagy a teljes ételmegvonást rövidebb-hosszabb időszakra.
Az időszakos böjtöt (Intermittent fasting)
amikor 16 órás étkezési szünet után 8 órában veszünk magunkhoz ételt, akár egy
életen át folytathatjuk. Fontos, hogy a hos�szabb idejű böjtre készüljünk fel testileg,
lelkileg egyaránt és biztosítsunk ehhez nyugodt körülményeket. A böjtölés után fokozatosan, könnyű ételeken keresztül térjünk
vissza a normál étkezéshez.

Mi történik a sejtjeink mélyében
amikor éhezünk?

Milyen fontos változások
következnek be testünkben
a böjt hatására?

A sejtek ismét érzékenyekké válnak az
inzulinra, csökken az inzulinrezisztencia,
normalizálódik a vércukor, normalizálódik
a vérnyomás. Zsírraktáraink mobilizálódnak, a ketontestek szintje emelkedik, a
mitokondriumok zsírt égetnek és ez testsúlycsökkenést eredményez. Csökken a
gyulladás a szervezetben, beindul a sejtregeneráció, aktivizálódnak az őssejtek is, az
egész szervezet megfiatalodik.
Az autofágia hibái olyan betegségekhez
vezet, mint a cukorbetegség, a rák, krónikus
gyulladással járó kórképek, az Alzheimer,
Parkinson kór, depresszió, krónikus fáradtság szindróma és az öregedés felgyorsul.
Oshumi azt is bizonyította, hogy a testmozgás szintén autofágiát indít be a szervezetben, lehetővé téve a sejtek számára a kijavító funkciókat.

Régóta ismert, hogy az alacsony kalóriatartalmú táplálkozást folytató állatok
tovább élnek, mint azok, amelyek sokat
esznek. A kalóriamegvonás hatására, túlélésük érdekében a sejtek elkezdik saját
sejtorganellumaikat, fehérjéiket felemészteni. Ezzel a sejten belüli folyamattal a
sejtek energiához jutnak és egyúttal felemésztik sérült, kórosan elváltozott sejtalkotóikat, hibás molekuláikat. Ezt a sejten
belüli újra feldolgozó mechanizmust hívják
autofágiának, kutatásáért Yoshinori Ohsumi
japán sejtbiológus 2016-ban Nobel díjat
kapott. A 12 - 24 órán át tartó böjt beindítja a sejtekben az autofágiát, mely nemcsak
energiát szolgáltat, hanem segíti a sejtek
megújulását, túlélését, lassítja az öregedést.
Aki gyakran böjtöl, az hosszabb, egészségesebb élettartamra számíthat.
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Hogyan támogassuk szervezetünket a böjtölés időszakában?

A salakanyagok könnyeben tudnak távozni a sejtekből, ha a sejthártyák rugalmasak. Pótoljunk ezért omega-3 zsírokat
minden nap. A méregtelenítéskor nehézfémek szabadulhatnak fel, kivezetésükre
a huminsavak alkalmasak. Támogassuk a
vese működését gyógyteák, zöldséglevek
fogyasztásával. A máriatövismag olajjal,
keserű anyagokkal a májműködést, epekiválasztást segíthetjük. A beöntés különösen
a székrekedésre hajlamos egyének számára
ajánlott a böjt kiegészítésére. A bőrünkön át
történő méregtelenítést a masszázs, szauna
élénkíti.
A várandósok, nehéz fizikai munkát végzők, az inzulinnal kezelt cukorbetegek ne böjtöljenek!
Összeállította:
Dr. József Erika

Egészség

Helicobacter - a gyomorproblémák oka
Felfúvódás, evés utáni gyomorfájás, túlzott büfögés,
gyomorégés vagy kellemetlen szájszag kínozza?
Ezeket a problémákat egy baktérium is okozhatja:
a Helicobacter pylori.
A statisztikák szerint a világ lakosságának több mint a 50%-a
helicobacter fertőzött. A helicobacter a fiatalabb és az idősebb generációkat is érinti, ráadásul gyerekeknél is diagnosztizálták már. Főleg
a nem feltűnő tünetei veszélyesek, amelyek a hagyományos emésztési nehézségekre hasonlítanak. Ha már hosszabb ideje gyomorfájás
és emésztési problémák gyötrik Önt, akkor itt az ideje véget venni a
panaszoknak.
A helicobacter hagyományos orvosi kezelése hosszadalmas és két
erős antibiotikum kombinációjából áll, emellett még plusz gyógyszeres kezeléssel is kiegészítik a gyomorsav képződésének elnyomására.
A helicobacter baktérium egyre inkább ellenáll ezeknek az antibiotikumoknak és a páciensek magas százaléka fertőzött marad a nehéz
kezelés után is. Az antibiotikumok szedése ráadásul kellemetlen mellékhatásokkal is jár.

Masticha – a Helicobacter
természetes elpusztítója
A természetben minden betegségre található egy gyógyszer. A választ arra, hogyan kezelhető a helicobacter és a gyomorproblémák,
már évszázadok óta megtalálták a görög Híosz szigetén, ahol felfedezték a Masticha gyógyító erejét.
A masticha egy gyanta, amelyet speciális módszerrel nyernek ki
a Pistacius Lentiscus fából. A fakéreg bemetszésével kinyerik a gyógyító nedvet, amelyet a helyiek „Híosz könnyei”-nek is hívnak. Ez a
napon kristályokká válik, amiknek az íze fenyőgyantára vagy cédrusra emlékeztet. Már Hippokratész is használta a mastichát emésztési
problémák megelőzésére, régen az ára egyenlő volt az aranyéval és a
Masticha ellopásáért halál volt a büntetés.
A tudományos kutatások szerint a Masticha több mint 80 gyógyhatású anyagot tartalmaz, amelyek nagy potenciállal rendelkeznek számos gyomorral összefüggő betegség kezelésében. A Masticha egyik
legjelentősebb tulajdonsága az, hogy különleges képességével megöli a helicobacter baktériumot olyan esetekben is, ahol nem hatott az
antibiotikumos kezelés. A mastichás kezelésnek nincsenek mellékhatásai és jelentős eredményeket ért el a helicobacter eradikációjában.

A masticha jó hatással lehet
más emésztőrendszeri megbetegedés esetén is:
- csökkenti a gyomorégést
- enyhíti a gyomorfájást és a gyulladásos gyomorbetegségeket
- elősegíti a vastagbél megfelelő működését
- elősegíti a megfelelő emésztést
- megszünteti a felfúvódást, hasmenést és szorulást
- eltünteti a peptikus fekélyeket (gyomorfekély, nyombélfekély, stb.)
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Pistacius Lentiscus

Mikor a leghatékonyabb a masticha?
A masticha erős antibakteriális hatással rendelkezik. Célszerű több
olyan anyaggal is kombinálni, amelyek jó hatással vannak az emésztőrendszerre - főleg probiotikumokkal, amelyek erősítik és felgyorsítják a hatását az emésztőrendszer betegségei elleni küzdelemben.
A masticha teljesen természetes anyag, a kezelés nem okoz mellékhatásokat.

Fűben-fában

Brokkolival a dohányfüst
káros hatásai ellen?
Tudjuk, hogy a cigifüst nem csak a
dohányzók egészségét veszélyezteti. A passzív dohányzás is kimondottan ártalmas. A dohányfüstben olyan kémiai anyagok vannak,
amelyek gyengítik a szervezet immunrendszerét, és ezáltal fogékonyabbá teszik a betegségekre, és
gátolják a ráksejtek elpusztításában. Ugyanakkor a dohányfüst károsíthatja a sejtek DNS-ét, és ezáltal
növeli a ráksejtek kialakulásának és
szaporodásának lehetőségét.
A kutatók azt vizsgálták, hogy a krónikus dohányosok tudják-e étrendjükkel
ezeket a káros hatásokat csökkenteni.
A kísérlet vezetői kialakítottak egy csoportot, ahol mindenki régóta dohányzott,
és arra kérték őket, hogy fogyasszanak
huszonötször annyi brokkolit, mint az átlag amerikai – azaz napi egyetlen rózsát. A
brokkolikerülő dohányosokkal összevetve
a brokkolifogyasztók véráramában tíz nap
alatt 41 százalékkal kevesebb DNS-mutációt mutattak ki.
Vajon csak azért, mert a brokkoli serkentette a májban lévő méregtelenítő
enzimek aktivitását, amelyek segítettek
kiüríteni a daganatképző anyagokat, mielőtt azok egyáltalán bejuthattak volna a
dohányosok sejtjeibe?
Nem. Amikor kivonták a DNS-t
az alanyok szervezetéből, és ismert
DNS-károsító anyagoknak tették ki, a
brokkolifogyasztóktól vett genetikai állomány akkor is jelentősen ellenállóbbnak
bizonyult a károsodással szemben, ami
arra utal, hogy a brokkoli és a hozzá hasonló zöldségek fogyasztása a sejtszintnél
mélyebben is ellenállóbbá tehet.
Persze, azért ne gondoljuk, hogy ha
megeszünk egy brokkolirózsát, mielőtt
elszívnánk egy csomag cigit, az teljesen
törölné a cigarettafüst rákkeltő hatását.

Nem fogja. De amint megpróbálunk leszokni, az olyan zöldségek, mint a brokkoli, a káposzta és a karfiol segítenek megelőzni a további károsodást.
A brokkolicsaládba tartozó (keresztes
virágú) zöldségek ezzel még nem végeztek. Míg az emlőrák a leggyakoribb belső
szervi rákos megbetegedés a nők körében, valójában a tüdőrák szedi a legtöbb
halálos áldozatot közöttük. Az emlőrákos
páciensek 85 százaléka a diagnózist követő ötödik évben még mindig életben van,
a tüdőrák esetében ez a számadat megfordul: a tüdőrák megállapítását követő
öt éven belül a női betegek 85 százaléka
meghal.
Ezen halálesetek 90 százaléka áttétek
kialakulásának – a rák egyéb testrészekre történő átterjedésének – a következménye.

16

A brokkoli bizonyos összetevői elnyomhatják az áttétes terjedést. Egy
2010-es tanulmányban a kutatók betettek egy réteg emberitüdőrák-sejtet egy
Petri-csészébe, majd középen csináltak
egy „tisztást”, hogy elválasszák őket. A ráksejtek 24 órán belül visszamásztak egymáshoz, 30 óra múlva pedig újra teljesen
lefedték a középső részt is.
Amikor azonban a kutatók keresztes
virágú zöldségkivonatot cseppentettek
a ráksejtekre, nem mozdultak el. Hogy a
brokkolifogyasztás valóban meghosszabbítja-e a rákbetegek túlélését, azt még
klinikai kísérletekben tesztelni kell, az
egészséges étrendbeli változtatásokban
azonban az a jó, hogy mivel negatív hatásuk nincsen, akármilyen kezelést kap
is a beteg, ezeket közben szabadon kipróbálhatja.

Természetesen

Természetes ízek só és ízfokozók nélkül
Miért kell odafigyeljünk, hogy mivel fűszerezünk?

Dávid kedvenc marhapörköltje:

Elsősorban szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy az ízfokozók túlzott használata menyire káros tud lenni az egészségünkre. Sokszor találkoztam olyannal - főleg a fiatalabb korosztályra gondolok-, akiknek a természetes ízek úgymond „nem
ízlenek”. Én ezt főleg a rengeteg ízfokozó, só és cukor használatának tulajdonítom. A természet nem tud előállítani annyira erős és
főleg függőséget okozó ízeket. Sokan vannak, akik nem figyelnek
oda, mit tesznek az asztalukra… Mi emiatt is csak természetes
alapanyagokkal készítjük fűszerkeverékeinket. Lehet, hogy csak
egy kis lépés az, hogy megtanuljunk újra használni a természetes
ízeket, de a testünk és a lelkünk is megköszöni.
Mert egészségesen főzni jó! Hogy kedvet csináljak hozzá, szeretném veletek megosztani két kedvenc húsos receptemet!

- 6 személyre
- elkészítés ideje: 90 perc

Skót tojás:
- 4 személyre
- elkészítés ideje: 40 perc

Hozzávalók:
• 1,5 kg marhanyak vagy lábszár
• 3 nagy fej vöröshagyma
• 3 evőkanál zsír
• 1 teáskanál „Vadhúsok” fűszerkeverék
• 0,5 teáskanál „Szaftos rostélyos” fűszerkeverék
• 2 evőkanál „Csemege fűszerpaprika őrlemény”
• 1 evőkanál „Füstölt fűszerpaprika őrlemény”
• 2 evőkanál szilvalekvár
• 1 evőkanál „Majoranna” fűszer
• 3 gerezd fokhagyma
• só

Hozzávalók:
• 600 g darált hús
• 4 tojás
• 3 gerezd fokhagyma
• zsemlemorzsa
• rozmaring
• őrölt fekete bors
• só
Elkészítés:
Főzzük meg a tojást, hűtsük és tisztítsuk meg. Keverjük össze
a darált húst reszelt fokhagymával, sóval és borssal. A húskeveréket osszuk el 4 egyforma részre. Vizes kézzel formázunk a tojás
köré pogácsákat.
A pogácsákat forgassuk bele a rozmaringos zsemlemorzsába.
Sütőben 200 fokon 20 percig sütjük.
Tálaljuk burgonyapürével vagy salátával.
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Elkészítés:
Szeleteljük finomra a hagymát. Melegítsük meg a zsírt és süssük a hagymát, amíg aranybarna nem lesz. Vágjuk a húst kb. 2 x
2 cm méretű kockákra. Miután a hagyma aranyszínű lett, adjuk
hozzá a húst.
Fűszerezzük 1 teáskanál „Vadhúsok” és 0,5 teáskanál „Szaftos
rostélyos” fűszerkeverékkel. Adjunk hozzá egy kevés vizet és
pároljuk, amíg a hús félpuha nem lesz. Fűszerezzük 2 evőkanál
„Csemege fűszerpaprika” és 1 evőkanál ,,Füstölt fűszerpaprika” őrleménnyel. Sózzuk. Adjuk hozzá a szilvalekvárt és az összetört fokhagymát. Szórjuk rá a majoránnát is. Addig főzzük, amíg
a hús teljesen megpuhul. Most jön Dávid különleges sűrűsítése:
Vegyünk ki kb. egy merőkanálnyi húst egy magasabb edénybe és
botmixerrel daráljuk össze.
Tegyük vissza és főzzük még 10 percig.

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

Életmód

Stresszkezelés a mindennapokban
Napjainkban a stressz egyre több
embert érint a rohanó életmódnak
köszönhetően. Igaz kis mennyiségben nem ártalmas, de ha tartósan
fennáll, akkor nagyon káros lehet
az egészségre. Számos betegség vezethető vissza a stresszre, ezért érdemes azt a lehető legjobb módon
csökkenteni. Cikkünkben bemutatjuk, hogy mi okozza a stresszt,
és hogy hogyan lehet hatékony a
stresszkezelés.

Mi is az a stressz?
A stressz definíciójának megfogalmazása Selye János nevéhez fűződik,
miszerint a nem specifikus ingerekre az
emberi szervezet nem specifikus módon,
egy általános adaptációs szindrómával
reagál. Megállapította, hogy három szakasza létezik a stressz folyamatának:
az alarm- vagy vészreakció, az ellenállás
fázisa, végül pedig a kimerülés (megbetegedés) állapota. Selye János patkányokon végzett kísérletei során a stressz
hatását vizsgálta. Bebizonyította, hogy a
patkányok a tartós stressz következtében
megbetegednek vagy elpusztulnak. Tehát elmondható, hogy nagyon fontos a
stresszkezelés egészségünk megőrzésének érdekében. Nem véletlen, hogy manapság az egyik legsúlyosabb egészségügyi problémaként tartják számon.

Mi okozhatja a stresszt?
Egyes statisztikák szerint a magyar népesség 61%-át rendszeresen éri stressz.
A stressz okai sokfélék lehetnek, viszont
ezeket az okokat mindenképp szükséges
orvosolni, hiszen hosszútávon károsak a
szervezetre. Lássuk, melyek a stressz leggyakoribb okai!
- Munka, oktatás: Míg gyermekkorban
az iskola okozhat stresszes állapotot,
addig felnőttkorban a munka okozza a
legtöbb stresszt. Itt beszélhetünk a mun-

kanélküliség miatti feszültségről, vagy éppen a munkahelyi nehézségekről.
- Betegség: Egy hosszú ideig fennálló
krónikus betegség szintén sok stresszt
okozhat az embernek.
- Bizonytalanság: Mind magánéleti,
mind anyagi bizonytalanság velejárója
lehet a stressz.
- Hirtelen bekövetkező esemény: Egy
közeli családtag elvesztése vagy éppen
a munkahely megszűnése is komoly
stresszt válthat ki.

Hogyan kezelhető hatékonyan?
A stressz számos módon mutatkozhat
meg a lehangoltságtól kezdve az alvászavarokon át az emésztési problémákig.
A test így jelzi, hogy szüksége van pihenésre, ezért ha ezeket a tüneteket tapasztalod, akkor lassíts egy kicsit, és törődj
többet magaddal. Íme néhány ötlet a
stresszkezelésre!
• Ne bosszankodj!
Először is próbálj meg megoldást keresni a stresszt kiváltó problémára. Ha nem
sikerül, akkor is igyekezz pozitívan gondolkodni, hiszen a negatívitás csak még
több stresszt okoz.
• Meditálj!
Ha csak egy kis időre is, de tereld el
gondolataidat mindenről. Erre jó megoldás a meditálás, mivel ilyenkor az elme
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megnyugszik, az izmok pedig ellazulnak.
Relaxálj és hagyd, hogy a negatív gondolatok távozzanak!
• Mozogj!
Nem szükséges intenzív sporttevékenység végzése. A stresszoldáshoz elegendő
egy séta, otthoni torna vagy egy kis tánc is.
A rendszeres mozgás a stresszes életmód
egyik leghatékonyabb ellenszere.
• Kapcsolódj ki!
A kikapcsolódás lehet a háziállattal való
foglalkozás vagy akár a hobbid gyakorlása. Olyan tevékenységet végezz, ami
igazán feltölt testileg-lelkileg, és belefeledkezel a gondokba. A baráti társaság
is lehetőséget teremt a kikapcsolódásra,
mivel olyan közös programokat szervezhettek együtt, amelyekben örömöd leled.
• Beszéld ki magadból a problémát!
A gondok kibeszélése igazán jó stressz
csökkentő, ugyanis ha nem beszélsz a
problémádról, akkor az csak gyülemlik
benned, s ezáltal a stressz is tartóssá válik.
A megoldás erre az, hogy keress egy bizalmast, akivel megoszthatod problémáidat.
Tegyél meg mindent, hogy a streszkezelés
hatásos legyen!

Stresszkezelés természetes
hatóanyagokkal
A stresszkezelés különféle gyógynövényekkel és természetes hatóanyagokkal
is lehetséges. Főként tea formájában al-

Életmód
kalmazzák például a citromfüvet, a levendulát, az orbáncfüvet vagy éppen a
ginsenget. Tájainkon kevésbé ismerős, de
annál hatékonyabb az indiai egres, vagy
más néven amla. Indiában szent faként
emlegetik és az Ayurvedikus iratokban
gyógynövényként tartják számon. Rengeteg pozitívuma ismert, amelyből az egyik,
hogy kiváló fejfájás elleni szer. Segít leküzdeni a mindennapi stresszt és az abból
adódó migréneket, valamint hozzájárul a
mentális jóléthez. Ennek a gyümölcsnek
a kivonata került pezsgőtablettánkba,
amely ráadásul 300 miligram C-vitamint is
tartalmaz.
A C-vitaminnak és 2-3 deciliter víznek,
amivel megisszuk, szintén jelentős hatása
van a stressz csökkentésében, ráadásul az
íze is finom!
Németh Szintia

DIOCHI HUNGARY Kft.
Weboldal: www.diochi.hu
Cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 4, II. em.
20(nem üzlethelyiség)
Telefonszám: +36 20 298 49 27
E-mail cím: info@diochi.hu

Fél évig is tarthat a nyár a század végére
Akár hat hónapra is nyúlhatnak az északi félteke nyarai a század végére, ha
az emberiség nem tesz lépéseket az éghajlatváltozás enyhítésére - derült ki
egy új tanulmányból, amely szerint a változások jelentős hatással lehetnek
a mezőgazdaságra, az emberek egészségére és a környezetre.

„A nyarak hosszabbá és forróbbá, a telek rövidebbé és melegebbé válnak a globális felmelegedés miatt” - mondta Kuan Jü-ping, a kínai trópusi óceánkutató laboratórium oceanográfusa, a
Geophysical Research Letters című folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője.
A kutatók az 1952 és 2011 közötti napi éghajlati adatokat felhasználva nézték meg, hogy
miként változott a négy évszak hossza és kezdete az északi féltekén, majd éghajlati modelleket
alkalmazva vázolták fel a jövőben várható további változásokat - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
Az eredmények szerint a vizsgált időszakban a nyár hossza átlagosan 78-ról 95 napra nőtt,
míg a téli időszak 76-ról 73 napra csökkent. A tavaszi napok száma 124-ről 115-re, az őszieké
87-ről 82-re esett vissza.
Ennek megfelelően a tavasz és a nyár korábban, az ősz és a tél később köszöntöttek be. A
földközi-tengeri régióban és a Tibeti-fennsíkon történt a legtöbb változás az évszakok körforgásában.
A kutatók szerint az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló erőfeszítések nélkül 2100-ra kevesebb mint két hónapig fog tartani a tél és az átmeneti tavaszi, valamint őszi időszak hossza
is tovább zsugorodik.
„Számos tanulmány kimutatta már, hogy az évszakok hosszának és kezdetének változása jelentős környezeti és egészségi kockázatokkal jár” - mutatott rá Guan. A madarak megváltoztatják
vándorlási szokásaikat, a növények fejlődési szakaszai eltolódnak. A változások megzavarhatják az állatok és táplálékforrásaik összehangoltságát, felborítva az ökológiai közösségeket.
Az évszakok eltolódása a mezőgazdaságra is súlyos hatással lehet, különösen, ha a hamis
korai tavasz és a késői hóviharok elpusztítják a rügyező növényeket. Az elhúzódó vegetációs
időszak miatt az emberek több allergiát okozó pollent fognak belélegezni, és a betegségeket
terjesztő szúnyogok egyre északabbra húzódhatnak.
A forróbb és hosszabb nyarakat rendszeresebb és intenzívebb hőhullámok, valamint erdőtüzek kísérhetik. A melegebb és rövidebb telek olyan változékonyságot idézhetnek elő, amely
fagyhullámokhoz és téli viharokhoz vezethet.
-MTI-
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Természetesen

Aludj jól, álmodj szépeket!
Ha rosszul alszunk, erőtlenek, energiátlanok, dekoncentráltak leszünk. A tartós álmatlanság kimeríti a testet. A legrosszabb esetben, akár bele is halhatunk az alváshiányba. Mit tehetünk azért, hogy mélyen, pihentetően aludjuk
végig az éjszakát? Mi a receptje a jó alvásnak?
Ehhez először is meg kell értenünk, hogy
milyen problémák vezethetnek felületes,
rossz alváshoz, miért ébredünk fel éjjel, és
miért nem tudunk néha elaludni, órákig forgolódva az ágyban. Ha ezt megértjük, akkor biztosabban fogunk megoldást találni a
problémánkra.

A rossz alvás fő okai:

1. Szorongás, stressz, félelmek, aggódás, depresszió. - Jellemzője, hogy forgolódunk az ágyban, nem tudunk elaludni, csak
teker az agyunk, nem áll le, újból és újból felébredünk.
2. Alacsony melatonin szint a vérben. –
Jellemzője, hogy felületesen alszunk, rövideket, nem tudunk egykönnyen elaludni.
3. Éjszakai apnoe (légzéskimaradás) főleg
erősen horkolóknál fordul elő. - Jellemzője,
hogy könnyű elalvás után többször felébredünk. Ilyenkor mindig ki kell menni a WC-re.
(Fiziológiai ok, a magas CO2 szint a vérben
kiváltja a vizelési ingert.)
4. Idősebb férfiaknál prosztata
hypertrophia. - Jellemzője, hogy gyakran
vizelési ingerre ébredünk, a vizelet azonban
nem ürül ki a hólyagból teljesen.
5. Reflux miatt lefekvés utáni gyomorsav
marás a nyelőcsőben. – Jellemzője, hogy a
lefekvés után a sav marja a nyelőcsövet, nem
tudunk elaludni.
6. Esti edzés, késői testmozgás miatt nem
tudunk elaludni. – Jellemzője, hogy hosszú
ideig egyáltalán nem vagyunk álmosak, ez a
magas adrenalin szint miatt van.
7. Kétfázisú alvás. – Jellemzője, hogy éjszaka közepén felébredünk, kimegy az álom
a szemünkből és órákig nem tudunk újból
elaludni.
Ezen kívül még számos alvászavart is ismer
az orvostudomány, de a hétköznapokban
ezek fordulnak elő a leggyakrabban. A különböző alvászavarok akár kombinálódnak is.

Melyik alvászavart hogyan
érdemes kezelni?

A Stressz okozta alvászavar a leggyakoribb.
Sajnos a háziorvosok ilyenkor egyszerűen felírnak valami altatószert vagy nyugtatót, amitől a beteg hamar függővé válik.

Pedig a jó alvást
gyengédebb eszközökkel is elérhetjük!
1.
Tanuljunk
meg relaxálni! A
meditáció, autogén tréning, ön- és
agykontroll mindenki számára ismerős kifejezések.
Érdemes utánanézni és foglalkozni vele, meghozzák az eredményt.
2. Amennyiben
az előbbi módszerek nem hatásosak,
úgy használjunk
a szobában altató, nyugtató illóolaj keveréket, akár a párnánkra fújva a sprayt, vagy
hidegpárásítóból párologtatva az illóolajat.
•
•
•
•
•
•
•
•

Melyek ezek az illóolajok?

Valeriana illóolaj (macskagyökér kivonata)
Majoranna (gyermekeknek is)
Bergamott
Levendula (gyermekeknek is)
Édesnarancs (gyermekeknek is)
Mandarin (gyermekeknek is)
Római kamilla (gyermekeknek is)
A legjobb bázis olaj ezekhez az illóolajokhoz az önmagában is erősen nyugtató Orbáncfű macerátum.

Érdemes kipróbálnunk az ezekből az olajokból készült gyermek és felnőtt keverékeket (pl. PranaBB Édes álom keverék, vagy felnőtteknek a Szép álmokat illóolaj keverék.)
A bátrabbak azonban kipróbálhatják és kedvükre keverhetik a fenti olajokat, amíg számukra a legfinomabb, legnyugtatóbb illatot
nem kapják. Ez a személyre szabott illóolaj
terápia lényege ugyanis.
Amennyiben még ez sem hozza meg a
kellő hatást, úgy pótolnunk kell a melatonint
a vérünkben, melyet egy CBD-Melatonin keverékkel a Melaform nevű készítmény alkalmazásával tehetünk meg a legsikeresebben.
www.drcbd.hu
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Az egyebekben felsorolt alvásproblémák
kezelésére speciális eszközök és gyógyszerek
állnak rendelkezésre, itt a testi betegséget
kell tisztázni és kezelni minél előbb.
Este 6 után pedig nem érdemes komoly
terheléssel járó edzést végeznünk, az ugyanis biztosan éberen tart bennünket.
Végül mi van, ha minden éjjel órákat virrasztunk, nem vagyunk álmosak?
Nos ez azt jelenti, hogy testünk jobban érzi
magát egy kétfázisú alvás ciklusban, amit
őseink is műveltek. Ilyenkor éjfél körül az
alvásból felébredve egyáltalán nem álmos
az ember. Ezen nem szabadna erőszakkal
változtatni, legjobb, ha van mellettünk egy
jó könyv, vagy film, felkelünk, csendes tevékenységbe kezdünk, míg újból leragad a
szemünk. Ez utóbbi alvás ciklust nem tekinthetjük kórosnak.

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

Életmód

Méregtelenítés
Szervezetünkbe naponta nagy mennyiségű káros anyag
kerül be a táplálékkal, a vízzel, a levegővel és a gyógyszerekkel. Ezek egy része kiürül, de többi nagy részük
megmarad a szervezetben. A káros anyagok lerakódnak a szervek sejtjeiben, ami később hatással van az
egészségre.
A méregtelenítés a szervezet belső tisztítása, megszabadítása a
káros mérgező anyagoktól, amelyek a tüdő, a máj, a vese, a bőr és
az emésztőrendszer közreműködésével távoznak a szervezetből.
Legfontosabb méregtelenítő szervünk a máj. A máj több mint
ötszáz anyagcsere-folyamatot bonyolít le. Kiszűri a vérből a mérgező anyagokat, ellenőrzi a vércukorszintet, részt vesz a cukrok,
a fehérjék és zsírok anyagcseréjében, enzimeket és epeváladékot
termel.
A vastagbél feladata az, hogy eltávolítsa testünkből a mérgező, erjedő és rothadó hulladékanyagokat. Ezek olyan táplálékból
származnak, amelyek sok zsírt, cukrot és kevés rostot tartalmaznak. Problémát okozhatnak az antibiotikumok is, mert hatással
vannak a normális bélflórára és csökkentik a szervezet ellenálló
képességét. Ennek következménye a felfúvódás, a fáradtságérzet, az ellenálló képesség csökkenése, a bélirritáció, az allergiák
különféle fajtái, a gyulladások, pattanások és sok más betegség
is. Méregteleníthetünk megfelelően kialakított étrenddel, az ivási rend betartásával és hatékony étrend-kiegészítőkkel – az aloe
vera egyértelműen a legkomplexebb méregtelenítő készítmények közé tartozik. Az emésztőrendszer általános harmonizálása
érhető el vele. A máj méregtelenítésén kívül magába szívja és
eltávolítja a vastagbélben található nemkívánatos anyagokat. Itt
ki kell hangsúlyoznunk, hogy a piacon többféle aloe verát gyártó cég van jelen, amelyek termékei minőségben, de főleg hatékonyságban különböznek egymástól. A termékek megkülönböztetésére a különféle normák, tanúsítványok és díjak szolgálnak.
A legfontosabb norma – a nyersanyag szárazanyag-tartalmában
a poliszacharidok aránya nem kevesebb mint 10%. Az AloeVera
FORTE megfelel ennek a követelménynek.
A poliszacharidok támogatják a legyengült immunrendszer
normál működését és egyben a legkevésbé stabil összetevők
közé tartoznak az aloe vera feldolgozásával előállított késztermékben. A poliszacharidok magas tartalma a késztermékben
azt is garantálja, hogy a friss növényhez hasonlóan a termék a
többi hatóanyagot is tartalmazza. Az aloe vera levelek nem tökéletes feldolgozása és a nem megfelelő technológiai eljárás során az aloe vera leve tartalmazhat hashajtó anyagokat – aloint és
emodint. Az aloin nagy adagokban erős hashajtóként hat és a kismedencei szervek vérbőségét okozhatja. Kis adagokban viszont
pozitív hatású, pl. krónikus székrekedés esetén. A Barny´s ALOE
vera FORTE válogatott növényrészekből készül, a levelek belső
folyadékából, az un. gélből, ezért már az egyedülálló Qmatrix®
feldolgozási folyamatnak köszönhetően magasan teljesíti ezt az
egészségügyi előírást, akár hosszú távú fogyasztásra is alkalmas.
Ing. Alena Agoštonová Mydlová
táplálkozási szaktanácsadó
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Aloe vera - csodálatos növény, amelyet az emberiség több ezer éve
használ, tele bioaktív anyagokkal, sok pozitív hatással a szervezetre.

AloeVera FORTE

A Barny´s ALOE vera FORTE termék növényi eredetű étrend-kiegészítő, mely szabadalmaztatott, magas minőségű, 100%-os aloe
gélt – ACTIValoe® – tartalmaz, melyet az ökológiai termesztésű Aloe
barbadensis Mill. leveleiből nyernek.
Az aloe vera minőségét elsősorban a fontos poliszacharidok jelenléte biztosítja. A Barny´s ALOE vera FORTE termék standardizált
aloe vera kivonat, melynek poliszacharid tartalma eléri a súlytömeg
szerinti 10 %-ot is, a Qmatrix® szabadalmaztatott gyártási technológiának köszönhetően.
Ennek köszönhetően elég naponta 15 ml fogyasztani.
A Barny´s ALOE vera FORTE termék nincs mesterségesen sűrítve.
A Barny’s ALOE vera FORTE termék fő élettani hatással bíró összetevője, az aloe vera támogatja:
• Az emésztő- és bélrendszert - segíti az emésztést és hozzájárul
a belek normális működésének fenntartásához; az egészséges életmód részeként hozzájárul a normális vércukorszint fenntartásához.
• Az immunrendszert - hozzájárul az immunrendszer normális
működéséhez; antioxidáns tulajdonságai révén véd a szabad gyökök ellen.
• A bőrt - hozzájárul a bőr egészségének megőrzéséhez.
Keresse a gyógyszertárakban és a HerbaHáz áruházban.

Weboldal: www.barnys.co.hu
E-mail: info@barnys.co.hu
Facebook: Barny´s HU
Instagram: barnys_hungary

Egészség

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

Cikksorozatunk első részében a Golden
Yacca készítmények alapanyagául szolgáló
Yucca shidigera növénnyel kapcsolatos, dr.
Oláh Andor által gyűjtött népgyógyászati tapasztalatokat osztottuk meg, második részében pedig a hatóanyagokról, azoknak a szervezetben kifejtett tisztító hatásáról volt szó.

A vastagbél tisztítórendszere

Egészségtelen életmódot és -táplálkozást
folytató emberek szervezetében a vastagbél valóságos latrinagödörré válik, ahonnan
mérgek, erjedés- és rothadástermékek (vegyes étrend során a hús nagyrésze rothadással
bomlik a vastagbélben) jutnak a vérbe. Ezáltal
minden szerv többé-kevésbé mérgeződik.
Ennek látható, diagnosztikus jele a zavaros
szem (a jó emésztéssel rendelkező vegetáriánusok szeme tiszta), következménye a korai
öregedés, a merev, reumatikus ízületek.
A Yucca shidigera, ahhoz segíti hozzá a
vastagbelet, hogy valóban tisztítórendszer
legyen, a lehető leggyorsabban szabaduljon
meg a salakanyagoktól és mérgektől, miáltal
a sejteket, sejtcsoportokat körülvevő kötőszövet is megtisztul és méregtelenítődik. A
mintegy „kisúrolt” vastagbélben az antibiotikumok és más természetellenes, kémiai
anyagok által elpusztított baráti baktériumok
ismét elszaporodnak a kórokozó baktériumok rovására.
A Golden Yacca támogatja a sejteket körülvevő nyirokfolyadékot is abban, hogy a
tápanyagokat a könnyebben a sejtekhez juttassa, és az anyagcseresalakot kizárja. Meg-

A vastagbél, szervezetünk tisztító rendszere tönkrement állapotban (Dr. Oláh Andor rajza)
1. végbél (rectum) 2. leszálló vastagbél 3. haránt vastagbél
4. felszálló vastagbél 5. vakbél (a felhágó vastagbél része) 6.
féregnyúlvány 7. ilecoecalis billentyű (a vékony- és a vastagbél
találkozásánál) 8. vékonybél szájadék 9. a felhágó vastagbél
átvágva és megnyitva, hogy azt a kis, beszűkült átjárót megmutassuk, amely a megkövesedett, kemény bélsárgyűrű, bélsárréteg közepén látható, hosszú idő alatt jött létre.

gyorsul a táplálék sejtekhez
jutása, az emésztés is javul.
Ugyanúgy, ahogy külsőleg tisztálkodnunk kell, úgy
kell belsőleg is tisztulnunk.
Az emésztőrendszerünket is
meg kell tisztítani. Az emésztőrendszer éppoly fontos
életedény, mint a véredényrendszer vagy a
vérkeringés. Vannak olyan végletes természetgyógyászati vélemények is, hogy „mind
az egészség, mind a betegség a vastagbélben gyökerezik”. Dr. Harvey W. Kellog (Battle
Creeg, Michigan, USA) kijelentése szerint „a
22.000 általam végrehajtott műtét során sohasem találkoztam egyetlen normális vastagbéllel sem, és a részvételemmel végzett 100.000
operáció közül a normális vastagbél nem haladta meg a 6%-ot.”
A vastagbél normális, rendeltetésszerű
állapota vegetáriánus étrenddel, gyümölcskúrákkal, a has körmasszázsával, jógagyakorlatokkal és gyógynövény tisztítókúrák segítségével helyreállítható. Ez utóbbiak közé
tartozik a Golden Yacca gyógynövénykúra is.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Golden
Yacca termékcsalád tagjai nem minősülnek
gyógyszernek. Ezen termékek étrend-kiegészítők, amelyeknek a forgalmazó nem tulajdoníthat gyógyító vagy betegség-megelőző hatást,
azonban a róluk publikáló szakemberek – jelen
esetben dr. Oláh Andor orvos-természetgyógyász – megfogalmazhatnak ilyen szakmai ajánlásokat.
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Cikksorozatunk következő részében folytatjuk dr. Oláh Andor szellemi örökségének
megosztását. Tanulmányaiból szemezgetve
szó esik majd az immunrendszer támogatásáról és az általa kidolgozott természetes
élet- és gyógymódrendszerről is. 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

Felkészülés a tavaszi tisztítókúrára
Az ayurvéda tradicionális gyógymódjai több mint 5000 éve töretlenül fennmaradtak. Áldásos hatásait már a nyugati társadalmak
is megtapasztalhatják. Egyre több
ayurvédikus központ nyílik Európában is. Ezen központok hangsúlyosan a Pancha karmára és az ezt
megelőző eljárásokra, levezető eljárásokra épülnek.
Pancha karma – öt tisztító eljárást jelent,
mely alaposan kitisztítja a felhalmozódott
amát a testből. (ama=ártó salak)
Poorva karma – az előkészítő eljárások
neve, mellyel a tisztításokhoz előkészítik a
pácienseket
Pasztcsat karma – a levezető eljárások
neve, mely utókezelésként szolgál, mely során óvatosan visszaállítják a korábbi ritmust,
étrendet.
Tavasszal kiemelten érdemes foglalkozni
a tisztítókúrákkal! Akár prevencióban, megelőzésként, akár jobb egészség céljából! A
tisztítások ilyen formáját szakemberek vezetésével végzik, erre a célra kialakított központokban. (Pancha karma központoknak
nevezik) Azonban megfelelő ayurvédikus
gyógynövények használatával házilag is el
tudjuk érni, hogy testünk évről évre megtisztuljon!

Ahogy egy ayurvéda központban
készítik elő a tisztításokat:

Az előkészítés, az előzetes eljárások azt
a célt szolgálják, hogy a fő tisztítási szakasz
minél tökéletesebben tudjon végbe menni.
A poorva karma fázisai:
1. pachana
Emésztés serkentés, mely során a szervezetben lévő Ama megemésztéséhez segítik
hozzá a szervezetet gyógynövény alapú szerekkel.
2. snehan
Külső, belső olajozás, mely során bőséges
ghee-t, csonthéjas magvakból sajtolt olajat,
állati zsiradékot adnak a betegnek belsőleg,
mely segít megnyitni az eltömődött csatornákat, srota-kat. Ezzel egy időben, enzimekben gazdag, zöld növények olajaival, vagy
gheevel való masszázst végeznek.

3. swedan
A felforrósítás fázisa, mely során a testet
felmelegítik, s így a Srota-k tovább nyílhatnak, és tisztulhatnak. A melegítés során nő
az Agni, mely a zsírsejteket fellazítja. A zsírral
együtt a felgyülemlett Ama is mobilizálódik.
Ehhez az eljáráshoz, avagy a test melegítéséhez többféle módszert is alkalmaznak, mint
pl. gőzölés, forró vizes fürdő, testmozgás, borogatások...
Ahogy az előkészület megtörtént, úgy jöhet az 5 tisztító eljárás.

Ahogy mi előkészülhetünk egy házilag kivitelezhető tisztítókúrára:

- Tervezzük meg az étrendet két hétre!
- Növényi alapú, frissen készített, folyékony
állagú ételeket készítsünk! Meleg levesek,
enyhén csípős változatban, krémlevesek, kevés gabona alapú étellel felváltva! Sok meleg
gyógytea!
- Naponta együnk 1-2 evőkanálnyi, esetleg
még több ghít (tisztított vaj). A levesbe kiváló!
- Használjunk anyagcsere fokozó gyógynövény készítményeket! Pl. keserű gyógyteákat, vízhajtó tulajdonságú gyógyteákat,
növényi leveket!
Pl. Mezei zsurló,
pitypang, orvosi
pemetefű… tea,
Triphala juice,
Amla juice,.
- Szaunázzunk
minden
nap!
(vagy vegyünk esténként 20-30 perces forró fürdőt!)
- Ebben a két
hétben – majd a
tisztítókúra alatt
is masszíroztassunk minél több-
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ször! Ideális lenne otthon minden nap egy
intenzív átolajozó masszázs, azonban a legjobb, ha kérünk időpontot a masszőrünktől
erre a két hétre, heti minimum 2 alkalomra!
- Figyeljünk az alvásra! Ha szükséges, segítsük magnézium, B-vitaminok, Brahmi
segítségével! Nem kielégítő alvás gátolja a
folyamatot!
- Töltsünk szabad levegőn napi egy órát!
(kocogás, gyaloglás, futás, kerékpározás)
Két hét alatt az előkészületekkel szépen
mobilizálhatóvá válnak a lerakódott depók.
Majd a további fázisban sikeresen elvégezhetjük a tavaszi tisztítókúrát! (Következő
számban részletezem)
Sikeres előkészületet kívánok!
Szeretettel:
Csizmadia Ágnes (Ayu.phil.tud..) szakértő
- Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp. www.aryan.hu
Tanfolyamok, előadások, tanácsadás
Ayurvédikus szemlélettel

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

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A kortalan kutatása IV. rész

„A vitalitás és a szépség a természet ajándéka azok számára, akik
a törvényei szerint élnek.”
Leonardo Da Vinci
Kedves Olvasó!
Alaposan körbejártuk a kortalan kutatását és a zsengék élet erejét! De mégsem
beszéltünk néhány lényeges dologról,
például arról, hogy mi a legfontosabb
táplálék. Nyilván az, amelynek hiányában

az ember élete a leggyorsabban veszélybe kerül! Ebből következik: „A levegő a
legfontosabb táplálék” - mondja Hippokratész. S a legjobb orvosság? „A napsütés
a legjobb orvosság” - mondja Plinius. S mi

„A levegő a legfontosabb táplálék”
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Mert „az Élet él és élni akar”!
tünkre, a táplálkozásra, az ételek összetételére, stb., de nem sokat foglalkoztunk a
test mozgatásával és a lélek nyugalmával.
Figyelmünket most erre irányítjuk.

„A napsütés a legjobb orvosság”
a helyzet a mértékkel? „Az egészség és a
boldogság a mértéke mindennek” - mondja Epikurosz. A kérdést lehet bővíteni, színezni, teljességgel komolynak vagy akár
komolytalannak tekinteni, de ne feledjük:
„Az élet lélegzet, a lélegzet élet.”
Az idő távlatában megszépült emlékeim jutnak eszembe, amikor meglógva a
műegyetem valamelyik unalmas előadásról, a „Gellért tanszéken” filozofáltunk az
élet értelméről és annak mérhetőségéről.
Kötetlen és gondtalan ifjúságunk - illeszkedve a helyzethez -, meg is fogalmazta:
„az élet értelme a napon eltöltött gondtalan órák számával mérhető!” Bár kenyerem
javát megettem, bizony ebből elég kevés jutott. Az élet sajnos nemcsak reális,
de néha kegyetlen is! Lehet filózni, lehet
spekulálgatni, mit miért és miért nem, de
az ember oda jut ki, hogy járt utat a járatlanért el ne hagyd, más szóval, hallgass
az öregekre, a bölcsebbekre. Nos, akkor
lássuk!
Edmond Bordeaux Székely egészen Leonardo Da Vinci tanításáig nyúlt vissza.
Kövessük az ő útját. Da Vinci az emberi
forma tökéletességét szem előtt tartva,
olyan gyakorlatokat dolgozott ki, melyek
az emberi test harmóniáját és szépségét
kiemelik. Ennek mentén olyan izmok fejlesztését tűzte ki célul, melyek használatával más, kevésbé használt izmokat is meg
lehet mozgatni. Leonardo gyakorlatait
nagy sikerrel használták fel a seregben
is. Csak a nemesség által ismert gyakorla-

tok a hosszú idő (500 év) alatt elvesztek,
de Leonardo rajzaiból és jegyzeteiből rekonstruálhatóak. Az alapelv - amit ma a
balett 5 alapbeállásaiból ismerünk - a test
mozgásíveit vezénylő izmok erősítése. Az
így továbbfejlesztett izmok pedig állandó
masszázst adnak a test különböző részeinek, ha napi rendszerességgel gyakorlunk. Érdemes rácsodálkoznunk Leonardo rajzai alapján testünk egyes részeinek
egymáshoz viszonyított arányaira.
A kortalan kutatása során elegendő
időt és figyelmet fordítottunk a környeze-

A maximális izomfejlesztés érdekében
elegendő csak az izmaink 2/3-ának használata. Továbbá elegendő, ha izmaink terhelhetőségét nem használjuk ki maximálisan, csak kb. 2/3-részét vesszük igénybe.
Be kell látnunk, és el kell fogadnunk, hogy
„ülő életmódunk” miatt a nagy elhatározásokat csak óvatosan lehet bevezetni!
Ez azt jelenti, hogy a mindennapok kis
„mozgáslehetőségeit” kihasználva, térben és időben egyaránt, úgy is jó edzéseket tudunk folytatni, ha nem rohanunk a
tornapályára vagy az edzőtermekbe. Akár
a mindennapi apró várakozási időket is
hasznosítani tudjuk. Ezekben rejlik az a
lehetőség, hogy az elvesztegetett pillanatokat jól eltölthető, hasznos idővé változtassuk. S ebben a vonatkozásban lényegtelen az, hogy az ember, ül, áll, vagy jár!
Nézzünk erre néhány gyakorlati példát:

Ülő, álló és járó gyakorlatok

1. Tegyük össze a kezünket és nyomjuk egymásnak; nyomjuk meg, lazítsunk,
majd ismételgessük.
2. Húzzuk be a hasunkat, majd engedjük ki.
3. Mélyet lélegezve töltsük fel friss levegővel a mellkasunkat, majd fújjuk ki.

„Az egészség és a boldogság a mértéke mindennek”
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Fussunk rövid szakaszokat, tíz másodpercig. Tegyük ezt naponta tucatszor.
Tegyük ezeket az egyszerű gyakorlatokat szokássá! Tapasztalni fogjuk, hogy a
kevéssé használt izmok mozgatása, javítja
a keringést, oldja a feszültséget és éjszaka
nyugodtabb alvást hoz.
Ha alkalmunk és lehetőségünk van rá, a
fenti gyakorlatokat vízben is el lehet végezni.

Kikapcsolódási lehetőségek

Akár a mindennapi apró várakozási időket is hasznosítani tudjuk.
4. Feszítsük meg a fenekünket, váltakozva jobbot és a balt, majd mindkettőt
egyidejűleg.
5. Felváltva feszítsük meg az egyes bicepszeket.
6. Feszítsük meg felváltva az lábikrákat.
7. Nyomjuk a jobb karunkat a jobb csípőhöz, majd a balt a bal csípőhöz.
8. Felváltva nyomjuk meg a padlót a lábainkkal.

3. Tegyük a kezünket a fejünkre, nyomjuk le a karjainkat, majd lazítsunk.

Ágyban, lefekvéskor - felkeléskor

1. Nyújtózzunk, mint egy macska többször, jobbra és balra fordulva.

Jó tanácsok

Soha ne végezzük ezeket a gyakorlatokat maximális erővel!

A séta fontos idős korban is! Minden
mozgási gyakorlat, amely növeli az oxigénellátást, jelentősen javítja a tüdő, a
szív és az érrendszer állapotát. Az erőteljes gyaloglás (nem kocogás vagy futás)
ugyanolyan oxigénellátást biztosít, mint
más, fárasztóbb sportok, mert sokkal
hosszabb ideig képes az ember végezni.
Nem a gyakorlat intenzitása számít, hanem a folytonosság és a rendszeresség.
Ugyanakkor könnyebben elkerülhetjük a
bokák és térdek megrándulását, a láb és a
sarok sérüléseit, valamint az izmok megerőltetését, amelyek együtt járnak a sport
és a testmozgás egyéb megerőltetőbb
formáival.
A rendszeres gyaloglás is segít a magas
vérnyomást és a pulzusszámot normálisabb szintre csökkenteni, nagyon egyszerű okból: ha rendszeresen jársz, a végtagjaid, a feneked, a borda, a medencéd, a
gerinced és a nyakad ritmikusan mozog,
a tüdőd kitágul és összehúzódik, és az iz-

Ülő gyakorlatok

1. Nyomjuk a hátunkat a szék hátának,
majd lazítsunk. Ismételjük meg párszor.
2. Fektessük el a szék karfáján az alkarokat. Nyomjuk meg majd lazítsunk mindegyik alkarral.
3. Lábfejünk a padlón, a sarkunk rögzítve, jobbra és balra mozgassuk lábfejünket.
4. Lábfejünk a padlón, gördüljünk előre
a lábujjakig, hátra sarok felé. Lábnyújtás.

Gyalogló gyakorlatok

1. Séta közben tegyük előre a bal lábat
és feszítsük meg a jobb feneket, majd váltás a jobb lábra, bal fenékre.
2. Séta közben tegyük előre a bal lábat
és nyújtsuk meg vádli izmát, majd váltás
a jobb lábra.

Amikor senki nem néz

1. Laza lendülettel billegjünk előre - hátra.
2. Laza lendülettel ringassuk a fejünket
egyik oldalról a másikra.

Séta fontossága, idős korban is!
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Az egészség és a boldogság
aranyszabályai

Fussunk rövid szakaszokat, tíz másodpercig. Tegyük ezt naponta
tucatszor.
mos erőfeszítésen számos szerv egyenletesen osztozik. Ennek hiánya degeneratív
betegségek sorát válthatja ki. (érelmeszesedés, szívproblémák, cukorbetegség, stb.)
Naponta harminc vagy negyven perc
aktív, de nem megerőltető testmozgás
rugalmasabbá teszi az artériákat, a vénákat és a hajszálereket, valamint kiegészítő
keringést hoz létre az eltömődöttek megkerülésére. A biosztatikus szervek apránként biovitalisá válnak. Ahogy a repülés
természetes a madarak számára, a járás
is természetes az ember számára. Persze
sokkal jobb gyengéden gördülő földön
járni, tiszta, friss levegőt lélegezni, mint
sétálni egy forgalmas utcán, a város közepén. De még akkor is, ha a körülmények
nem tökéletesek, törekedni kell arra, hogy
a gyaloglást mint gyakorlatot beépítsük a
napi programunkba.

Ezért:

1. Ne feküdjünk fejjel a nap irányába,
2. Ne zárjuk el a bőr pórusait nehéz olajokkal.
3. Vegyünk rövid és gyakori napfürdőt,
ne pedig hosszút.
4. Kezdjük ötperces napozással, fokozatosan növeljük 20 percig, naponta egyszer.
5. Magas vérnyomás esetén kerüljük a
napozást. Ha szükséges, konzultáljunk orvosunkkal.

Napfény, napfürdőzés és alap
szabályai

A mérsékelt napozás előnyei: az idegek
ellazulása, a perifériás keringés javulása,
az előzetes D-vitamin felszívódása és enyhe, egészséges napbarnítás. Káros lehet
azonban, ha a reggeli órák helyett a nap
közepén vesszük igénybe, és ha hosszan
napozunk, mert növelheti a vérnyomást,
a pulzusszámot, a bőr égését okozhatja
és rákosodásra hajlamos foltok keletkezhetnek.
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• Töltsünk minél több időt a friss levegőn!
• Mindig vegyünk hideg vagy langyos
zuhanyt reggel és este lefekvés előtt.
• Szánjunk heti egy fél napot a napfürdőkre és a vízfürdőkre, ahol lehetséges,
• Ebéd és vacsora után sétáljunk 30 percet, mélyen és ritmikusan lélegezve.
• Minden reggel végezzünk néhány
egyszerű testnevelési gyakorlatot 10-15
percben,
• Mindig hűvös, szellős és csendes helyen aludjunk.
• Kövessük a mértékletesség és a természetesség középső útját a dolgok, különösen az étkezés, a pihenés, a munka, a
kikapcsolódás és az alvás terén.
• Óvakodjunk a pszichológiai méreganyagoktól (nem harmonikus gondolatok
és érzések) még jobban, mint a kémiai
mérgektől.
• Legyünk optimisták és bízzunk önmagunkban, az emberi fejlődésben és a természet gyógyító erőiben!
• Legyünk őszinték, szeressük az embereket és segítsünk másokon.
• Becsüljük meg az emberek jó tulajdonságait és bocsássuk meg a rosszakat.
• Élvezzük a természet szépségeit, valamint az irodalom, a művészetek és a filozófia remekeit.
• Töltsük ki életünket olyan mesterek
nagyszerű zenéjével, mint Beethoven,
Bach és Mozart, stb. Tanulmányozzuk és

Mert „az Élet él és élni akar”!
kell koncentrálnunk. A közösségnek kell
egyesülnie a Hangtengerrel. A technika
lényege ugyanaz mint az elsőnél: a belégzéskor csendben a Hangra koncentrálunk,
kilégzéskor pedig a Tengerre.
A harmadik esszénus meditációs
regeneráló eljárásban a Tengeri Fényben merülünk el. Az elme leválasztására,
a már ismert technikát alkalmazzuk, de
arra koncentrálunk, hogy fürdünk a Fény
tengerében, a csillagok és napok kozmikus óceánjában. Belégzéskor csendben a
Fényre koncentrálunk, kilégzéskor pedig
a Tengerre.
Kedves Olvasó!

tartsuk be a természeti és a kozmikus törvényeket, és éljünk ezekkel harmóniában.

Az esszénus hagyományok

Ahhoz, hogy az esszénusok visszatérhessenek az eredeti, ősi harmóniájukban
az Élet áramlatába, naponta bizonyos
regeneratív meditációt folytattak. Mi is
ugyanezt tehetjük, naponta elkülönítve
30 percet az elcsendesedésre, amikor
teljesen egyedül maradunk. Kényelmes
pozíciót kell felvennünk, akár ülünk, akár
fekszünk, minimális külső beavatkozás
mellett. Talán a legjobb, ha fának képzeljük el magunkat, s erre a képre koncentrálva egy csendes Élet szóval lélegezzünk
be, majd a Fára gondolva, de nem ki-

mondva a szót, némán lélegezzünk ki. Ezt
a két szót, a csendben kimondott Élet és
a néma Fa szót kell be és ki lélegeznünk.
Ez fogja kiüríteni elménket a mindennapok zajától! Gondolkodásunk ideiglenes
lekapcsolásával megnyitjuk és elérjük
eredeti természeti állapotunk energiaforrásait és harmóniáját. Ezzel újjáélesztjük
önmagunkat! Ahogy a költő mondta: „A
testem szent, mert a Fehér folyókban fürdik
az örök rendben.” Befejezve a meditációt,
fél óra múlva felfrissülve, ellazulva visszatérhetünk megszokott tevékenységünkhöz! Ez volt az első esszénus meditációs
eljárás.
A második esszénus meditációs regeneráló eljárásban nem az egyénre,
azaz önmagunkra, hanem a közösségre
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Nagy utat jártunk be, a „kortalan kutatása” során. A végéhez is értünk Nem
felejtve környezetünket, a Testnek és a
Léleknek is megtaláltuk a legfontosabb
táplálékát. Nem elméleti kigondolásokra
támaszkodtunk azonban. Az ismeretanyagunkat Edmond Bordeux Székely életművének talán legértékesebb része, a több
mint három évtizedes, jól dokumentált
kísérletekre és az abból levont következtetésekre alapoztuk! Mindezt pedig úgy
igyekeztünk megvalósítani, hogy a múlt
nagyjainak bölcs szavait sem feledtük el!
Most már rajtad a sor Kedves Olvasó! Ha
azt mondod, jó és érdekes írás volt, akkor
nem sokat fog változtatni életeden! De
ha minden nap csak egy nagyon kicsit is
teszel a négy írásban elmondottak alapján, akkor csodát fogsz látni! Nem nagy
dolgokról beszélek! Egy kis mozgás, egy
kis csíratermelés, egy kis odafigyelés az
étkezésekre, mindez a Testnek, és egy kis
meditáció a Léleknek! A feladat nem kicsi,
mert nap mint nap kell vele foglalkozni!
Szokásaiddá kell hogy váljanak ezek a
dolgok!
Nos, a döntéssel lehet kezdeni, nem
feledve, hogy „önkéntesség”, „fokozatosság”, és ha megakad a kerék, jöjjön egy kis
pihenés, és újra kell kezdeni! Bizton mondom, megéri!
Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Amit a kollagén peptidről tudni érdemes!
A kollagén a legnagyobb számban előforduló fehérje a testünkben, s egészségünk szempontjából létfontosságú. Sajnos sok tényező csökkentheti a kollagén szintünket. Először, természetes módon is vesztünk
kollagént, ahogy idősödünk, de hozzájárulhatnak a folyamathoz a hormonális változások, a gyógyszerek,
az alkohol, a feldolgozott élelmiszerek, a fehér cukor, a hidrogénezett olajok, a túldolgoztatás, a sugárzás,
a fluoridos víz, túl sok napozás, a táplálkozási elégtelenségek, a kiszáradás, a stressz és a trauma is. Ezért
fontos, hogy külső forrásokból is juttassunk be kollagént.
A bioaktív kollagén peptidet tartalmazó 100% arabica instant
kávé - MAKKA Beauty Coffee (30) termékünkről további információk elérhetők www.vitalvar.hu oldalon!

A legkomplexebb, és az emberi test
számára a legjobb választás a „marha kollagén” főleg I. és III. típusú kollagént tartalmaz, kisebb mértékben II. típusút. Hatását
tekintve leginkább a bőr-, haj-, és körömszépítő tulajdonságaiért szeretik, de az
ízületekre is kedvező hatással van. A hal
kollagén egy egyszerűbb kollagén, mely
zömmel csak I. típusú kollagént foglal magába, míg a csirke kollagén II. típusút. A II.
típusú kollagén elsődlegesen az ízületekben található, így működési mechanizmusát tekintve főleg az ízületekre fejti ki
kedvező élettani hatását.
Vannak ételek, amelyek jó kollagén
forrásnak számítanak. Egy jó módszer a
marha kollagén kinyerésére, ha példá-

ul csontlevest készítünk. Az ételeinkből
származó kollagén azonban gyakran
nem teljes, ezért emésztésük során nagy
peptidláncokat eredményezhet, amelyeket nem tud jól alkalmazni a testünk. Az
emésztőrendszernek dolgoznia kell a kollagén felbontásában, hogy egyszerűbb,
használhatóbb peptidekké és aminosavakká alakítsa ezt. Ezután ezek a kisebb
molekulák felszívódnak a vékonybélen
keresztül a vérbe. Végül ezek a molekulák
eljutnak azokra a helyekre, ahol szükség
van rájuk és újból összeállnak kollagénné.
Egy másik okos és kényelmes ötlet a
kollagénes étrend-kiegészítők használata.
A hidrolizált marha kollagén étrend-kiegészítők lehetséges alapanyagaként lett
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kifejlesztve, miután a tudósok rájöttek, hogyan kell lebontani a hosszú láncú hármas
hélix fehérjét rövidebb darabokra, majd
elválasztották a három hélixet egymástól.
A kapott rövid egyedülálló peptidekből áll
a hidrolizált kollagén. Pontosan ilyet tartalmaz a MAKKA® Beauty Coffee 100%
arabica instant kávénk is, amely így egyike
a lehetséges kollagén forrásoknak is.

Mit jelent a „hidrolizált”
kifejezés?

A „hidrolizált” kifejezés egyszerűen azt
jelenti, hogy a víz által bomlik le. A kollagén vonatkozásában arra utal, hogy a
kollagénben gazdag kötőszövet hogyan
lett felbontva kisebb molekulákra (ala-

Életmód
csonyabb molekulatömegű) a fokozott
felszívódás érdekében. A kifejezésről pontosabban: a hydro jelentése „víz”, a lízis
pedig a „sejtmembránok lebontása”. Hidrolízis. Hidrolizál.

Mi az a marha kollagén?

A marha kollagént hívhatják még, szarvasmarha porc, hidrolizált marha kollagén vagy kollagén peptidnek is. Biztosan
hallott már a zselatinról, ami egyfajta
hidrolizált marha kollagén, ami azt jelenti, hogy lényegében a lebontott kollagén
része.

Honnan származik
a marha kollagén?

Ez egy természetesen előforduló fehérje, ami a szarvasmarha egyes szöveteiben,
mint a porc, a csont és az irha található. Ez
a fajta kollagén nagyban hasonlít ahhoz,
ami a testünkben is található, ezért kiváló mennyiségű I. és III. típusú kollagénnel
láthat el minket.
Az I-es és III-as típusú kollagén alkotja
a fő részeit a bőrnek, hajnak, körömnek,
izomnak, az inaknak, ínszalagoknak,

csontoknak, ínyeknek, fogaknak, szemeknek és az ereknek. Az I-es és III-as típusú kollagén több mint 90%-át teszi ki
a testünkben található kollagéneknek. A
szarvasmarha kollagén gazdag továbbá
aminosavakban és glicinben, ami elengedhetetlen az erős DNS és RNS szálak
építéséhez. Ezek esszenciális genetikai
építőelemei a megfelelően működő testsejteknek.
A glicin az egyike a három aminosavnak, amiből a kreatin felépül. A kreatin
köztudottan hozzájárul az egészséges
izomfejlődéshez és energiatermeléshez
edzések során.

A hidrolizált marha kollagén
peptid hatása és egészségügyi
előnyei:

1. segítheti az osteoarthritis kezelését
2. elősegíti a bél egészségét
3. építi az izmokat és helyreállítja a szöveteket
4. elősegíti a mélyebb alvást
5. javíthatja a bőr minőségét
6. erősítheti a körmöket és serkentheti a
hajnövekedést.
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Hogy lesz az instant kávé
kollagén forrás?

Az instant kávé vízben oldódó ital, melyet kávébabokból készítenek gyári folyamatokkal. Előállítása bonyolult folyamat,
amely röviden összefoglalva így zajlik: lefőzik a kávét, majd dehidratációval kivonják belőle a vizet. Az ebből megmaradt
anyag az instant kávé, ami lényegében
vízben oldódó por. Ha ehhez hozzáadjuk
a porított kollagén peptidet máris kész
kollagén forrást kapunk.
A MAKKA® Beauty Coffee 100%
arabica instant kávé minden egyes tasakja 2,5 g kollagén peptidet és 2 g instant
kávét tartalmaz!

Tel: +.: 061 238 0742
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu
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Tavasz és allergia - tegyük félre az utóbbit!
Itt a tavasz, márciust írunk.
Sokaknak ez az időszak sajnos
elsősorban az allergiáról szól. Az
allergiától világszerte mintegy
400 millióan szenvednek, a WHO
előrejelzése szerint 2025-re a világ
lakosságának 50%-a allergiás lesz,
megdöbbentő adat.
A Vegital minden területen
elkötelezett az egészséges
életmód mellett, valljuk, hogy az
allergia tünetei odafigyeléssel
csökkenthetőek.

Mi is pontosan az allergia?
Az allergia kifejezést az 1800-as évek
közepétől használják, és a természetes állapottól való eltérést értették rajta. A másik rokon kifejezés az atópia: a szervezet
egy külső hatással szemben fellépő, nem
tipikus reakcióját nevezték így el. A két kifejezést napjainkban szinonimaként használjuk, és három betegséget sorolunk ide;
a szénanáthát, az asztmát, és az ekcémát.
Mindhárom kórképre jellemző, hogy a szervezet a külső térből érkező, nem károsító
anyagot károsnak ítéli és hibásan, heves
reakcióval igyekszik távoltartani, vagy, ha
már bekerült, igyekszik onnan eltávolítani.

Szénanátha esetén a tüsszögés, köhögés,
orrfolyás hivatott megakadályozni az allergén behatolását. Ekcémánál elsősorban
táplálék- vagy gyógyszerérzékenység következtében jelentkezik jellegzetes bőrkiütés a
testfelület bármely részén. Asztma esetén
valóban súlyos tünetekkel kell megbirkóznunk, a szervezet a légutak beszűkülésével
alig jut oxigénhez, veszélyes állapotot is előidézhet a helyzet, kezelése elengedhetetlen.
Az allergiától szenvedő szervezet folytonos
készültségben van, mint egy kilövésre kész
rakéta, amely állapot jelentősen elveszi az
immunrendszer figyelmét a többi „táma-
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dótól”, így más általános betegségekkel is
könnyebben fertőződhetünk meg.
Cikkünkben ezúttal a tavaszi, szénanáthás allergiára koncentrálunk, a most
virágzó növények által okozott tünetek
enyhítésére hívtuk segítségül a természet
kincsestárát:
(Mielőtt bármilyen terápiába kezdenénk, tájékozódjunk, illetve konzultáljunk orvosunkkal.
Létezik az úgynevezett keresztallergia, amely
esetében bizonyos zöldségek vagy gyümölcsök
fogyasztása kontraproduktív módon a tünetek
felerősödését okozhatja!)
Qercetin a kamrából – a flavonoidok családjába tartozik, megtalálható a hagymában,
az almában, brokkoliban, karfiolban, zöld teában és a citrusfélékben. A hisztamin felszabadítást gátolja a szervezetben, így segítve
az allergiás tünetek féken tartását.
Bromelain – gyulladáscsökkentő enzim,
csökkenti a nyálkahártya duzzanatát, jó hír,
hogy az ananász bőségesen tartalmazza,
így összeköthetjük a kellemest a hasznossal,
egy friss ananászkoktél után fellélegezhet
az allergiás szervezet.
Csalán – már napi 300 mg szárított, fagyasztott csalán elfogyasztása is jelentősen
csökkentette az allergiás tüneteit egy közelmúltban lezajlott felmérésben résztvevőknek. A csalán emellett kiváló vértisztító
hatású is.
C-vitamin – a vitaminok ásza, most az
allergiás tünetek enyhítésében is segítségünkre lehet. Nem elhanyagolható, hogy az

Életmód
immunrendszert is támogatjuk rendszeres
fogyasztásával.
Petrezselyem – szintén gátolja a hisztamin felszabadítást, ezzel támogatva az allergiás szervezetet
Papsajt – nem csak antihisztaminként
működik, de a belőle főzött tea a köhögési
ingert is jelentősen csökkenti

Allergiás tüneteket csökkentő
teakeverék:
2 evőkanálnyi keverék az alábbiakból:
bazsalikom, csalán, kakukkfű, majoránna,
oregánó, rozmaring, zsálya, fodormenta. Elkészítés: 1 l forrásban lévő vízzel leöntve a
keveréket 10 percig állni hagyjuk. Fejünket
beborítva a felszálló gyógyító gőzöket 1-2
percig beszippantjuk. Kihűlés után a teát
leszűrve fogyasztjuk.

Levessel a tünetek ellen:

0,5 liter vízben 5 percig főzünk egy
egész hagymát héjastul, egy gerezd
fokhagymával. Hozzáadunk 25 g aprított brokkolit, és főzzük a keveréket
további 5 percig. Adjunk hozzá most
25 g csalánlevelet, egy fél felaprított
zellert, friss kakukkfüvet, friss petrezselymet. Főzzük a levest még 3-5
percig. Távolítsuk el a hagyma héját.
Végül ismét adjunk hozzá aprított
petrezselyemzöldet, és fűszerezzük
a levest fűszersóval, feketeborssal,
kurkumával. Zöldes színű, kissé krémesebb állagú levest kapunk.
Ha nincs időnk főzni, vagy éppen egy
könnyen magunkkal
vihető megoldást
keresünk, ajánljuk
a kifejezetten allergiásoknak készült,
zsebben is elférő
Red Power ital koncentrátumot, amelyet – más allergiás
tüneteket csökkentő
termékekkel együtt
– megtalál nálunk!

Weboldal: vegital.hu
Telefonszám: + 36 70 777 9220
facebook.com/vegital.tejmentesital

Számos új fajt írtak le a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai tavaly
A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) munkatársai 2020-ban 71,
a tudomány számára ezidáig ismeretlen új fajt, 6 alfajt és 3 nemzetséget írtak le 28 országból, Afrika déli csücskétől Eurázsián át Új-Guinea szigetéig.
Az intézmény muzeológus kutatóinak egyik legfontosabb feladata a gyűjteményekben őrzött példányok tudományos feldolgozása, és az ennek során elért tudományos
eredmények közlése.
A múzeum legtöbb gyűjteményében a gyakorlatban ez a feldolgozatlan példányok
meghatározását jelenti. Időről-időre a szakértő munkatársak a tudomány számára még
ismeretlen, elnevezetlen fajokat fedeznek fel és írnak le.
A taxonómiai kutatómunka során a kutatók a múzeumi gyűjteményi példányok és
a legkülönfélébb nyelveken és korokban született fajleírások áttanulmányozásával bizonyosodnak meg arról, hogy valóban egy mostanáig ismeretlen élőlény példányaival
van dolguk, majd formális, tudományos leírással és elnevezéssel egy szakfolyóiratban
publikálják az új taxont.
2020-ban a múzeum 11 kutatójának összesen 71 úgynevezett tudományra új faja, 6
alfaja és 3 nemzetsége jelent meg tudományos szakfolyóiratok lapjain. A leírt 71 tudományra új faj közül 69 állat, kettő pedig zuzmó. Az új állatfajok többsége rovar.
A múzeum rovarászai 65, a tudomány számára ezidáig ismeretlen új fajt jegyeztek: egy boglárkalepkefajt, 10 bagolylepkefajt, 7 tegzesfajt és egy álkérészfajt, három
pattanóbogárfajt, 18 lisztesfátyolkafajt és 25 fürkészdarázsfajt. A rovarokon kívüli gerincteleneket a Balkán-félszigetről leírt három új csigafaj képviseli.
A kínai Wolong Nemzeti Természetvédelmi Területről egy új denevérfajt, a dél-koreai
Ulleung-do és Dok-do szigetekről pedig két új zuzmófajt írtak le.
Az új fajok mellett a munkatársak hat új alfajjal is gazdagították az ismert taxonok
számát (négy ázsiai bagolylepke-alfaj és két orsócsiga-alfaj).
Az MTM-ben 2020-ban leírt három új nemzetség egyike a Germanoplatidia fosszilis
pörgekarú.
Emellett a denevérész munkatársak egy korábban Mianmarból leírt, és azóta Indiából, Nepálból, Vietnámból és Kínából is előkerült denevérfaj számára az új Mirostrellus
nemzetséget állították fel.
A beszámoló szerint ebből a denevérből mindössze néhány régi gyűjteményi példány volt ismert, melyet a múltban más és más nemzetségekbe soroltak, míg egy - az
MTM és a Vietnámi Akadémia kutatói által vezetett - expedíción sikerült újabb egyedeket befogni. Ezek integratív taxonómiai vizsgálata bizonyította, hogy a faj önálló nemzetséget képvisel.
Molekuláris genetikai vizsgálatok segítségével történt a Pisutiella zuzmónemzetség
leírása is. Hat zuzmófaj tartozik az új nemzetségbe, ezek zömében az északi féltekén
elterjedtek.
A világ összesen 28 országból írtak le tudományra új taxonokat 2020-ban az MTM
dolgozói. A legtávolabbi ezek közül Pápua Új-Guinea, melyet egy új fürkészdarázsfaj
képvisel.
Mint írják, az új taxonok földrajzi eloszlása tükrözi a múzeum biodiverzitás-kutató
tevékenységének a Kárpát-medence kutatása melletti hagyományos erősségeit: Ázsia
középső, keleti, déli részei és a Balkán-félsziget élővilágának feltárásában évszázados
múltra visszatekintő, töretlen prominens szereppel büszkélkedhet a múzeum, emellett
Pápua Új-Guinea és Afrika zoológiai kutatása is erősen magán viseli az MTM egykori és
mai szakembereinek névjegyét.
Az új fajok típuspéldányainak „szeniorját”, a Venturia biroi névre keresztelt új fürkészdarazsat még Bíró Lajos gyűjtötte 1902-ben Indiában. Mint írják, ennél is jóval
régebbre, a 20-30 millió évvel ezelőtti oligocénbe repít vissza az újonnan felállított
Germanoplatidia pörgekarú-nemzetség.
-MTI-
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Természetesen

Természetes, natúr, bio?
Röviden a natúrkozmetikumokról

Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a kozmetikai termékek elárasztották a drogériák és nagyáruházak polcait.
Napról-napra jelennek meg újabb termékek, a kínálat szinte végeláthatatlan. Nem csoda hát, ha egy-egy termékválasztást hosszas tétovázás előz meg. Sokszor nem merünk új terméket kipróbálni, mert valljuk be, az összetevők
listáján nem egykönnyű kiigazodni. Számos olyan termék kerül a forgalomba, amiről a gyártó bőszen hirdeti, hogy
organikus, ökológiai vagy természetes, de ma már tudjuk, hogy sajnos nem minden termékre igazak a fennen hirdetett kiváló tulajdonságok.
Annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni a valódi
natúrkozmetikumokat a szokványos, csak annak hirdetett termékektől, vezető európai natúr- és biokozmetikumokat gyártó cégek NaTrue néven minőségvédő szervezetet, európai érdekközösséget hoztak létre. A szervezet
2008-ban Brüsszelben jött létre,
saját kritériumrendszerrel és saját
logóval.
Célja, hogy a profitérdekelt
minősítő szervezetek helyett egy etikailag és ökológiailag szigorúbb követelményeket előíró, pártatlan szakértők munkájára
támaszkodó európai platform jöjjön létre, amelynek segítségével
könnyebbé válik az eligazodás a vásárlók számára. NaTrue szigorú kritériumokkal minősíti a kozmetikai termékeket.
NaTrue-jelet három fokozatban lehet kiérdemelni:
Az egycsillagos jelet és a természetes, azaz natúrkozmetikum
minősítést a csak természetes anyagokat tartalmazó kozmetikumok kaphatják.
A kétcsillagosoknál szigorúbbak a követelmények. Ott a növényi összetevők legalább 70%-ának ökológiai gazdálkodásból
kell származniuk.
A háromcsillagos biokozmetikum címke használati jogát pedig azok a termékek kaphatják meg, amelyekben minimum 95%ban ökológiai termesztésből származó növényeket dolgoztak fel.
Ahhoz, hogy egy termék megkaphassa a minősítést, az összetevők megfelelését független tanúsító intézetnek kell igazolnia
a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján.
Ahhoz viszont, hogy egy cég használhassa azt, készítményeinek
egy-egy termékcsoportban legalább 75%-ban meg kell felelniük
az előírt kritériumoknak. A termékek azután kaphatják meg a minősítést, hogy tesztelték az alapanyagaikat és ezek feldolgozásának módját, valamint a gyártási folyamatot is ellenőrizték.
A NATRUE hivatalos embléma alapján a fogyasztók a világ miden részén meg tudják állapítani, melyek a natúr és bio kozmetikumok. A NATRUE minősítés odaítélésekor kizáró ok a genetikailag módosított, illetve ásványolajból vagy szilikonból készült
alapanyagok használata, a szintetikus illatanyagok és színezékek
alkalmazása, valamint az állatokon végzett tesztelés.
Néhány natúrkozmetikum márka - a teljesség igénye nélkül -, melyek kiérdemelték a NATRUE minősítést. Neobio, Logodent, Lavera, Dr.
Hauschka, Primavera, Weleda, Santé és a nemrégiben piacra került
Cosnature család termékei.
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A Cosnature termékei megfelelnek a minősített natúrkozmetikumokra vonatkozó szigorú előírásoknak. A termékcsalád összes
készítménye valódi natúrkozmetikum. A Cosnature ápoló termékei teljes körű megoldást kínálnak a különböző bőr- és hajtípusok
minden igényére. Alapanyagaikat gondosan válogatták a természet patikájából. Csak olyan nyersanyagokat használnak, melyek
megfelelnek a natúrkozmetikumokkal szemben támasztott követelményeknek. A legkiválóbb hatóanyagok felhasználásával
juttatják el felhasználójukhoz természet erejét. Hatóanyagaik
között szerepel többek között mandula, avokádó, gránátalma,
vadrózsa, homoktövis, körömvirág, citromfű, zöld tea.
A gyógynövényekkel és növényi olajokkal készült termékekben a természetesség és hatékonyság ötvöződik. Az arcápolási
termékek mellett test- és hajápolási készítményekkel tudják kényeztetni bőrüket a natúrkozmetikum rajongói. Merüljön el a
természetben Ön is.
Keresse a Costanure család termékeit üzletünkben, vagy
webshopunkban.

Greenyshop – Öko drogéria

www.greenyshop.hu

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

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 163. rész

I

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

Ízületi panaszok okai és szelíd gyógymódjai 1. rész
Váradi Tibor

A kopásos ízületi megbetegedés
(arthrosis) tünetei

Az ízületi fájdalom a civilizált országokban
népbetegségnek tekinthető. Leginkább idősebb korban jelentkezik, a panaszok hátterében kiterjedt betegségcsoport áll. A természetes gyógymódok tekintetében azonban
a több évszázados megfigyelések sok hasonlóságot mutatnak.
Testünk több mint 100 ízülettel rendelkezik, amelyek a szomszédos csontokat
kötik össze annak érdekében, hogy testünk
a csontjaink szilárd és merev tulajdonsága
ellenére hajlékonyan mozoghasson. A csontok ízületi felszínét finom porc borítja, mely
biztosítja, hogy mozgás során az ízfelszínek
simán, gördülékenyen mozduljanak egymáson. A porc ízületi folyadékot termel, amely
kenőanyagként segíti a súrlódásmentes
mozgást az ízületen belül. Az ízületet tok
veszi körbe, mely a csontokról eredő erős
szalagokkal együtt biztosítja az ízület stabilitását. Ízületeink testünk mozgásában és
rugalmasságában játszanak szerepet, fájdalmuk gyakran mozgáskorlátozottságot
eredményez.
Az ízületeket érintő betegségek három
csoportba sorolhatók: gyulladásos és ko-

pásos eredetű megbetegedések, valamint
sérülések. Annak ellenére, hogy ezek gyakran kombinálódnak is, kezelésük nagyon
hasonló lehet, habár a gyógymód bizonyos
elemei eltérőek. Fájdalmak esetén előfordulhat idegi eredetű, illetve a belső szervek
felől kisugárzó zsigeri fájdalom is. Ha láz
vagy nagyfokú fogyás kíséri a fájdalmakat,
érdemes orvoshoz fordulni a pontos diagnózis felállítása érdekében.
A klasszikus orvoslásban ízületi fájdalom
esetén az első és legfontosabb teendő az
ízület nyugalomba helyezése, ha ugyanis
az ízület középhelyzetbe kerül, nem feszül
a tok, enyhül a fájdalom. A gyulladás csökkentésére többféle módszer áll rendelkezésre. A helyi borogatás, jegelés mellett
fájdalomcsillapító kenőcsök, tapaszok is
rendelkezésre állnak. Gyakran porcerősítőkkel, nem szteroidos gyulladáscsökkentőkkel
és fizioterápiával, gyógytornával kezelik, de
szükség esetén akár antibiotikum, ízületbe
adott szteroidtartalmú injekció, bizonyos
esetekben protézisműtét is szóba jöhet.
Cikkünk azonban a természetes, szelíd
módszerek bemutatását helyezi előtérbe.
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Az ízületi porc károsodásával járó betegség 50 éves kor felett a leggyakoribb mozgásszervi megbetegedésnek számít. A porckopás lassan alakul ki, hosszú ideig nem okoz
panaszt. Ha a porcképződést segítő hormonok és a porcot lebontó enzimek egyensúlya
a leépülés irányába billen, akkor jön létre a
porc kopása.
Az első és legfontosabb tünet a fájdalom.
Az ízület reggelente merev, majd kis idő múlva, vagy bemozgatásra a fájdalom csökken.
Ha nagyobb fizikai megterhelés éri az ízületet, ismét fokozódik a fájdalom, ami pihenésre alábbhagy. A fájdalom miatt megváltozik
az ízület terhelése, ilyenkor önkéntelenül is
kíméljük az adott ízületet, míg egy másikat
jobban terhelünk. A fájdalom mellett a másik
legfontosabb tünet a mozgáskorlátozottság, melyhez nemcsak az ízfelszínek kopása,
hanem a környező szalagok zsugorodása, az
izmok erejének csökkenése is hozzájárul.

A porckopás kiváltó okai

Ízületi fájdalom előfordulhat a porcos
felszín kopásának hatására előrehaladott
életkor, túlzott megterhelés, vagy az ízület
egyenetlen terhelése (lúdtalp, x-láb) által.
Szintén gyakori a sport vagy egyéb tevékenység közben elszenvedett, legtöbbször
a térdet vagy a vállat érintő sérülés. Előbbi
a futóknál, utóbbi súlyemelőknél fordul elő,
amennyiben az ízületet hibásan terhelik, így
a kelleténél jobban kopik a porc.

Táplálkozás

A normál testsúly elérése és fenntartása
az egyik legfontosabb teendő az ízületek érdekében. Leginkább a gerinc, a csípő, a térd
és a boka szenved a túlsúlytól, hiszen ezek az
ízületek mechanikailag túlzottan nagy nyomás alatt állnak. Ráadásul a túltáplált ember
kóros anyagcsere-folyamatai az ízületeket is
jelentősen megviselik.

Öngyógyítás abc-je
Túlzásba vitt fehérjefogyasztás hatására elsavasodik, elsalakosodik a szervezet, a káros
anyagcseretermékek pedig mikrokristályok
formájában az ízületekben is lerakódhatnak
(ilyenek köszvény esetében a húgysavkristályok). A húsoknak, húskészítményeknek,
tejtermékeknek nagyon magas a fehérjetartalmuk, elősegítik az ízületi gyulladás kialakulását. Megelőzhetjük a problémát, ha
kerüljük a magas fehérjetartalmú ételeket és sok friss, nyers zöldséget, gyümölcsöt,
csírát fogyasztunk.
Már kialakult ízületi fájdalmak esetén fontos a lúgosítás, naponta kétszer kifejezetten
lúgosító hatású ételek fogyasztása javasolt
nyers formában. Különösen ajánlott zöldségfélék a spenót, az uborka, a fodros kel,
a zeller, az avokádó, a kelkáposzta és a
cékla, a csírák közül pedig a retek-, a lucerna- és a szójacsíra. Ezzel szemben a fehér
cukor nehezíti a húgysav kiürülését, valamint
a fehérjékhez hasonlóan az elsavasodás,
elsalakosodás irányába hat.
A kiszáradás, a dehidráció az ízületek egyik
legnagyobb ellensége. A vízzel telt porc
olyan, mint egy szivacs: puha és rugalmas, kiszáradt állapotában viszont merev, törékeny
és érdes felszínű, ami nem segíti a csontok
egymáson való elmozdulását. A megfelelő
folyadékbevitel – elsősorban tiszta víz for-

májában – ezért elengedhetetlen. Az ízületi
porc visszaépítésére különösen a barna
vadkölesliszt alkalmas, amelyből napi három teáskanállal javasolt fogyasztani nyersen, a panaszok javulásáig.
A réz esszenciális mikrotápanyag, szerepet
játszik a sejtek energiájának megőrzésében,
hiánya szív- és érrendszeri, valamint ízületi
panaszokat okozhat. Bevitele rézkolloid formában, vagy Spirulina alga, szezámmag, kelkáposzta, dió, kesudió, hajdina, csicseriborsó
fogyasztásával történhet.

Homeopátia

Az ízületi merevséggel, mozgáskorlátozottsággal kísért porckopásra az elsőként
választandó szer a Rhus toxicodendron.
Amennyiben nedves időben romlanak a
tünetek Dulcamara, ha gyulladás is kíséri
Harpagophytum javasolt. Fájdalom esetén
gyors enyhülést nyújt a Ruta és az Arnica,
D12-es vagy C9-es erősségből napi 2×5 golyót szedjünk a tünetek enyhüléséig. Mélyreható, tartós gyógyulás a személyre szabott
szer szedésével érhető el.

Schüssler-sók

Az ízületeket érintő kopásos, szöveti elváltozást mutató panaszok okozta súlyos fájdalmak esetén ki kell kérni szakember tanácsát!
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Enyhébb esetekben a Kalium sulphuricum
alapvetően segíti a krónikus ízületi gyulladások leküzdését, a Natrium chloratum a
csontok és a porcok megfelelő folyadékellátásának helyreállításában segít. A csontok
sójaként is ismert Kalcium sulphuricum
gyulladáscsökkentő és ízületerősítő hatása
miatt ajánlott. A Manganum sulphuricum
különösen hasznos, mivel a porcok és csontok képzésében vesz részt.

Lelki háttér

Ahogyan az ízület fizikailag kapcsolatot
teremt a testrészek között azáltal, hogy ös�szeköti a csontokat, lelki síkon az emberi
kapcsolatokhoz való hozzáállás megbetegedése okozza az ízületi panaszokat. Porckopás esetén az ember kifosztottságot él át,
szemrehányások töltik ki a lelkét, minden
vágya visszavágni és büntetni azokat, akikre
haragszik. Az alábbi megerősítés elindíthat a
gyógyulás felé: „Szeretet és megértés vezérel. A
szeretet fényében látom életemet.”
A cikk második részében a különböző eredetű gyulladásos ízületi megbetegedésekről
és azok legjobb természetes gyógyírjairól olvashatnak. (folyt.köv.)
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Életmód

Kapcsolódás-variációk I.
A víz bolygónk és életünk lételeme. A Föld felszínének mintegy
háromnegyed részét víz borítja,
amely arányát tekintve megfelel
egy felnőtt emberi szervezetben
található folyadékmennyiség
aránynak. Az édesvíz mennyiség
csupán 3%-át teszi ki a Földön található összes vízmennyiségnek,
de ennek csak egy töredéke áll az
emberiség rendelkezésre, (nagyjából 0,5%) mivel a maradék részt
a sarki jégtakarók teszik ki.

Megbecsülésed kimutathatod azzal, hogyan táplálod önmagad,
hogyan gondozod állataid, növényeid, hogyan műveled meg a talajt, véded a környezetet.

Az összes eddig élt létformák (a tudomány jelenlegi álláspontja szerint) az óceánokban kialakult életformákból fejlődtek ki
és hódították meg a szárazföldet. Minden
egyes élő sejt, amely valaha létezett, funkcióját betöltve elenyészett, lebomlott, s molekulái visszakerültek az Anyaföldbe, majd
onnan belemosódtak a vizekbe.
Minden eddig élet ember, állat és növény genetikai információja előbb-utóbb
visszakerül(t) a „Nagy Körforgásba”.

Minden egyes kis cselekedet számít, az
utolsó eldobott cigarettacsikkig és bevett
fájdalomcsillapítóig, hiszen a végén minden
visszakerül a „Nagy Körforgásba”.
A szabad akarat, a szabad választás, a
szabad cselekedet felelőssége a tiéd, s ös�szeadódik a maradék „hétmilliárdéval”,
amelynek hatása, a nagy számok törvénye
alapján, erővel bír.

A víz információ. A táplálék, amit
beviszünk a testünkbe is az.

Mindig érdemes rendszerben
gondolkodni,

Fenti elgondolásokat figyelembe véve
átértékelődhet hozzáállásunk környezetünkhöz, a növényekhez, az állatokhoz, a
testünkhöz és a többi emberhez. Atomi
szinten ugyanazon anyagok más-más elemi
összetételein „osztozunk”, bár olykor az eltérés minimális. Az építőkockák molekuláris
szintű elemei „bárkihez vagy bármihez” tartozhattak a múltban, vagy fognak tartozni a
jövőben.
Mindaz, amivel táplálom a testem, meghatározza annak milyenségét, minőségét.
Felelős vagyok önmagamért, de közvetett
módon azért is, hogy milyen információ halmazt hagyok hátra az utókornak, hogy majd
„abból dolgozzanak”.
A Földdel ezer látható és láthatatlan kapocs fog össze minket. Vajon mennyire vagyunk ennek tudatában? Földanya embergyermekét mindennel ellátja; testtel, étellel,
itallal, s „játékszereihez” alapanyaggal.

minden mindennel kapcsolódik valamilyen
módon, formában. Amennyiben egy tényezőben változás áll be, az minden további
tényezőre (kisebb, nagyobb mértékben),
de hatással van, s azokban is elmozdulást
eredményez, beszéljünk akár szellemi, akár
fizikai irányú „elmozdulásról”.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válas�szunk önmagunk számára, hogy figyelembe vesszük a test, mint egész működését, az
esetleges gyógyszeres kezelések vonatkozó
hatásait.

Q10 150mg (60db) mangó ízű

A magas felszívódású Q10 az Élet forrása,
a Szív vitaminja. A Q10-koenzimet elsőként
Fredrick L. Crane professzor és munkatársai
fedezték fel a Wisconsin Egyetem-Madison
Enzimológiai Intézetében 1957-ben. 1972ben Gian Paolo Littarru és Karl Folkers
egymástól függetlenül igazolták a CoQ10
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hiányát
emberi
szívbetegségben.
A molekula gyökfogó antioxidáns
szerepét
Lars
Ernster tanulmányozta részletesen. Azóta világszerte
számos
tudós végzett tanulmányokat ezzel a molekulával,
annak különböző
betegségekkel, így a szív- és érrendszeri és
daganatos betegségekkel való összefüggéseivel kapcsolatban.
A Q10 szív- és érrendszeri hatása három fő
tulajdonságához köthető; egyrészt fontos
szerepe van a sejtek energiatermelésében,
másrészt csökkenti az oxidációs folyamatokat a vérben, illetve javítja az érfal működését. A szerzők kettős vak placebokontrollos
vizsgálatban igazolták, hogy a Q10 csökkenti a káros oxidációs folyamatokat az artériák falában.
Termékrendelés:

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

Bőrápolás

Itt a tavasz: hamarosan kivillannak a lábak
Ha olyan hirtelen tör be a meleg idén tavasszal is, ahogy az elmúlt években, akkor kevés időd és lehetőséged lesz ápolt lábakkal ugrani a szandál
szezonba.
Most még időben vagy, kezdd el a napi rutint, hogy amikor lekerül a zokni
és a zárt cipő, bátran és magabiztosan villanthasd a lábaidat.
Mutatok neked egy alaprutint, amellyel gyorsan szandálkompatibilis lesz a lábad
Egy kényeztető lábfürdő jót tesz az egész testednek.
Nézz szét a konyhádban, és vedd magadhoz a sót, a szódabikarbónát, pár csepp olajat vagy illóolajat. Készíts lábfürdőt és áztasd
a lábaidat legalább 20 percig. Ha előrelátó vagy, magad mellé készítesz még egy kancsó forró vizet, hogy ne hűljön le túl hamar.
Vigyél magaddal egy törölközőt, a pedikűr készletet, egy pár
puha, természetes anyagból készült zoknit és egy tápanyagdús
krémet. (Erről még olvashatsz később.)
Ha már látod, hogy a bőröd felpuhult, vedd ki az egyik lábad,
töröld szárazra és kezdheted az ápolást: távolítsd el az elhalt hámréteget a sarkadról és a talpélekről. Ez a hámosodás mértékétől
függően történhet pengével, horzsakővel, elektromos csiszoló készülékkel, de ha nem vészes a helyzet, akkor akár egy marék cukor
és szappan keverékével.
Most jönnek a körmök: távolítsd el az elhalt hámréteget, a kutikula benövését és reszeld a körmeidet formára. Ha igényelnek egy
kis polírozást, vagy fehérítést, akkor készíthetsz szódabikarbóna
pasztát egy kis víz és szódabikarbóna keverékével, amelyet száradásig hagyj a körmökön.
Folytasd ugyanezt a másik lábadon, majd öblítsd le mindkettőt,
töröld szárazra és jöhet a lényeg.
Az ENBÉ Sarokápoló balzsam minden ügyfelem kedvence.
Azt mondják, enélkül nincs piperepolc, nincs nyár. Mi a krém titka? Rendkívül tápanyagdús, azonnal gazdagon hidratál, hiszen
bőrbarát, bőrazonos vízmegkötőt és hidratálót tatralmaz.
Az ENBÉ Sarokápoló balzsam természetes, különlegesen gazdag sarokápoló, nedvességmegkötő és bőrpuhító hatóanyagok-

kal, és antibakteriális
hatású teafa illóolajjal
a száraz, repedezett
bőr puhítására és hidratálására.
Kinek ajánlom? Aki
gyors,
látványos
eredményre vágyik,
de nem szereti azt, ha
egy krém túl zsíros érzést hagy és nehezen
szívódik fel. Akkor is
ajánlom, ha a fenti
rutint el szeretnéd
hagyni és egyetlen esti krémezéssel akarod kiváltani. (Persze az
első kört nem úszod meg, de utána csodákat tapasztalsz.)
Akkor is szívből ajánlom, ha pedikűrösként dolgozol és szeretnéd, ha a vendégeid le lennének nyűgözve az ápolásodtól, mert a
krémem professzionális használatra is alkalmas.
A teafaolaj antibakteriális és vírusölő, gombaölő hatása miatt a
krém alkalmas és hatékony a repedezett -de nem nyílt sebes- kéz
és könyök éjszakai ápolására is.
Ha szükséges, a fentieket ismételd meg hetente egyszer. Ha
vágysz a Sarokápoló balzsamomra, azt 2 munkanapon belül el tudom juttatni a címedre.
Szép tavaszt, sok napsütést és derűt kívánok!
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
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Bőrápolás

Vitaminok a szép bőrért
Vitaminokra szükségünk van, ezt a tényt minden ember tudja. A vitaminok szedése és adagolása az életünk részévé vált,
mely rutinszerűen működik legtöbbünknél. Szervezetünk számára kis mennyiségben szükségesek és legideálisabb esetben
táplálékainkkal, természetes úton kerülnek szervezetünkbe.
A vitaminokat külsőleg is ajánlatos használni, egészséges és szép
lesz tőle a bőröd, helyrehozza a problémákat. Ezúttal csak azokkal a
vitaminokkal foglalkozunk, amelyeknek a bőrre jelentősebb hatással vannak. A vitaminok és az ásványi anyagok kis mennyiségben
vannak jelen a szervezetünkben, de annál fontosabbak, antioxidáns
energiaforrás és védekező szerepük miatt. Használatuk a kozmetikai
krémekben már nagymértékben elterjedt, így kívülről is támogatjuk
a bőrünket.

A legfontosabb vitaminok:

A-vitamin (retinyl palmitate): kiválóan normalizálja a bőr működését, szabályozza a hámsejtek növekedését.
C-vitamin (aszkorbinsav): figyelemre méltó öregedésgátló, antioxidáns hatóanyag, serkenti a kollagén képződést, javítja a bőr rugalmasságát, csökkenti a foltosodást, egységessé teszi az arcbőrt.
E-vitamin (tokoferol): egy elismert antioxidáns és sejtvédő, hatásos öregedésgátló, gyulladásgátló, fenntartja a bőr hidratáltságát és
rugalmasságát.
D-vitamin: zsírban oldódó, pozitívan hat a pikkelysömörre és ekcémára. Szépíti, javítja a bőrképet és gyulladáscsökkentő.
F-vitamin: megújítja a száraz, érzékeny és pikkelyes bőrt, gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően megelőzi a pattanások kialakulását és a bőr pirosságát.
Niacinamid (B3 vitamin): a problémás bőr számára jótékony hatást fejt ki akné, faggyú túltermelés, pirosodás, gyulladások esetében.
A niacinamid kiegyenlíti a bőr egyenetlenségeit, enyhíti a pattanásokat és a piros foltokat. Antioxidáns és gyulladás gátló tulajdonságának
köszönhetően segíti a bőröd regenerálódását, fiatalodását.
Panthenol vagy B5 provitamin: egy elismert nyugtató és gyulladás gátló hatóanyag. A Panthenol hidratálja a bőrt, puhítja, selymessé
és egészségessé teszi. Hidratáló tulajdonsága a bőr mélyebb rétegeiben érvényesül. Mi a kozmetikumok tervezésénél nagy gondot fordítunk arra, hogy megfelelő mennyiségű vitaminokat tartalmazzon
egy-egy arckrém vagy testápoló. A vitaminok nagyon jó hatással vannak a problémás bőr kezelésére, de akár egy jól kiválasztott natúrkozmetikai krém varázslatos hatással bír.

Termékeink közül figyelemreméltó vitalizáló hatásúak:

1. A C-vitaminos szérumunk az első alkalomtól kezdve hatásos, az
arc derűsebb lesz, a bőr simább és rugalmasabb. A szérum célja a bőr
öregedésének késleltetése, a foltok és a szeplők elhalványítása. Használatát kúraszerűen ajánljuk.
2. A meggyes-mákos body yogurt testápolónk fantasztikus hatású. A mák olaja sokféle anyagot tartalmaz, amelyre szüksége van a
szervezetünknek: B6 vitamint, E vitamint, kalciumot, magnéziumot,
vasat és nagy mennyiségben foszfort. A mákolaj alfa- és gamma
tokoferolt tartalmaz. A tokoferolok antioxidánsok és az E-vitamin természetesen előforduló formái. A meggykivonat pedig igazi vitamin
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bomba A-, B-, C-, E- és P-vitamin tartalmának köszönhetően növeli a
bőr vitalitását. Ezt a terméket úgy alkottuk meg, hogy minden évszakban használható legyen, napozás után is alkalmas. Felnőtteknek és
gyermekek részére egyaránt javasoljuk. Nem zsíros, könnyen felszívódó, bőröd selymes, puha, egészséges lesz tőle.
3. Ajánljuk még az áfonya kivonatos hidratáló arckrémünket,
amely vitaminokkal látja el arcbőrödet. Az áfonyakivonat magas A-,
C-, E -vitamin tartalmú, így a hidratálásban van fantasztikus szerepe.
Tartalmaz még a kaktuszfüge-mag olajat, ami az egyik legdrágább
kozmetikai olaj, nem véletlen, hiszen teli van vitaminokkal, antioxidánsokkal, anti-aging, gyulladás gátló, regeneráló hatású. Használatával
arcbőröd kisimul, hidratált, sima, üde és sugárzó lesz.
Nézz be a webáruházunkba: www.fiorecosmetics.hu/webshop!
Hornicsek Károlyné Mária
kozmetikumtervező és készítő
Fiore Kozmetikumok
Termékeink megrendelhetők
honlapunkon:
fiorecosmetics.hu
Telefonszám: 36-70/3700-227

Gondolkodó

Ártalmas mesterséges illatok
Természetesnek vesszük, sőt,
valljuk be, sokunk számára szinte elvárás, hogy otthonunkban mindig kellemesen
illatozó légfrissítőkkel ves�szük körül magunkat. Ugyanez igaz a testi higiéniára is. El
sem tudjuk képzelni napunkat
illatozó dezodorok és parfümök nélkül. Ezek legtöbbször
szintetikus vegyi anyagok,
hiába próbálják utánozni a
természetet.
Pusztán az, hogy ezeknek a termékeknek olyan az illata, amelyről azt tanultuk,
hogy kellemes, még nem jelenti azt, hogy
biztonságosak is - akár az otthonunkban
vannak, akár a testünkön. Az aggodalomra okot adó legveszélyesebb vegyületek
közé tartoznak, melyek igen egészségtelen jövőt vetítenek elénk. Azt hisszük
például, hogy ha légfrissítőt használunk,
kellemesebbé tesszük a környezetünket.
Amint azonban magunkra szabadítjuk
azt a konnektorba dugható légfrissítőt,
a szagérzékelésünk azonnal hátrányt
szenved. Ha az otthonunkban, a munkahelyünkön vagy más környezetben,
ahol sokat vagy, bedugható légfrissítő
köpködi tele a levegőt vegyszerekkel
terhes olajokkal, lehet, hogy már nem is
érezzük. Miután bedugták a konnektorba, sokan meg is feledkeznek a légfrissítőről, és észre sem veszik, amikor kiürül,
mert a falak, az ágynemű, a párnák, a
bútorok, a szellőzők és a sötétítők is
mind telítődnek vele. És miközben mi
érzéketlenné válunk az illat iránt, szinte
lehetetlen lesz bármilyen más szagot is
megéreznünk.
Ezek a vegyileg illatosított, porlasztótt
anyagok károsítják a tüdőt - tapadós,
olajos maradványuk felhalmozódik a léghólyagocskákban.

Dr. Michael Greger egyenesen azt állítja. „Ha nem dohányzol, de konnektorba
dugható légfrissítőt használsz, akkor már
jobb, ha inkább kihúzod, és rászoksz a cigarettára. Ez sajnos így van! Konkrétan
jobbak a hosszú távú egészségügyi és vitalitásesélyeid, és alacsonyabb a komplikált betegségek kockázata, ha dohányzol,
mintha folyton ilyenfajta légfrissítőt használsz és lélegzel be.”
A légfrissítő olajos filmrétege nem
csak a tüdőre hat. Végül ez is a májba
jut, miután a tüdőből bejut a véráramba. Ráadásul le is nyeljük a légfrissítőt,
amikor a szánkon át vesszük a levegőt,
és ezáltal az bekerül a béltraktusunkba,
ahonnan szintén a véráramba jutva ezen
az úton is a májba érkezik meg. A légfrissítő itt leülő maradványai csökkentik a
májműködést. Ha egy igazán kíváncsi és
körültekintő sebész bele lesne egy olyan
páciens testébe, aki éveken át élt egy
légfrissítőtől súlyosan telített levegőjű
térben, meg is érezheti a beteg véréből
és sejtjeiből kiszivárgó légfrissítőillatot.
A szintetikus illatokban lévő vegyületek gyorsan lenyomhatják az immunrendszer működését. Mit jelent ez? Azt
jelenti, hogy amikor a vegyületek bekerülnek a véráramba, természetes ölő-
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sejtjeink, limfocitáink és más fehérvérsejtjeink bekebelezik őket, ami azonnal
gyengíti az immunsejteket, és néhányan
bele is pusztulnak. A fehérvérsejteknek
tiszta, friss, oxigéndús vérre van szükségük; a vegyi illatok következtében csökken a számuk.
Ha légfrissítő, illatosított gyertya, kölni,
parfüm vagy hasonló illatok hatásának
vagy kitéve nagy dózisban, az háromnégy napra legyengítheti és lenyomhatja az immunrendszeredet. A kórokozók
életét ez fellendítheti - különösen mivel
a szintetikus vegyi illatok táplálják is a vírusokat és baktériumokat, és teret adnak
a növekedésüknek és szaporodásuknak,
ami további betegségekhez vezet.
Aki érzékeny a húgyúti fertőzésekre,
arc- és homloküregi fertőzésekre, vagy
hajlama van rá, hogy fel-fellobban a
szervezetében a fibromialgia, ME/CFS,
lupus, SM, ekcéma, pikkelysömör vagy
Hashimoto-betegség, az újabb epizódot tapasztalhat ennek hatására.
Igazán kedves ötletnek tűnik, hogy
csak bedugsz egy eszközt a csatlakozóba, amely vadvirágokra emlékeztető illatot bocsát ki. Végső soron azonban ezek
nem valódi illatok. Szintetikus, gyárban
előállított vegyületek, melyeket embe-

Gondolkodó
rek csoportjai kísérleteznek ki különböző
illatokból egy laboratóriumban, ahol kiválasztják a nekik legjobban tetszőt.
A palackból vagy fémdobozból kifújt
vagy illatosított gyertyákból kiáramló
légfrissítők ugyanolyan rosszak.
Annak se dőlj be, hogy „természetes
illat” az elnevezésük. Ez ugyanaz a taktika, mint amikor a „természetes aromák”
címszó alá rejtve tüntetik fel az ételek fogyasztói címkéin a nátrium-glutamátot.
Nehéz olyan zárt teret találni manapság,
amely mentes a vegyi úton előállított illatoktól. Költözéskor nehéz olyan lakást
vagy házat találni, amelynek a falait ne
itatná át valamilyen illat. Amint kilépünk
a világba, minden eddiginél nagyobb
mértékben ki vagyunk téve ennek a hatásnak az áruházakban, bevásárlóközpontokban, éttermekben, a barátaink és
a rokonaink otthonában, valamint a nyilvános mosdókban.
Csak ülj be egy taxiba vagy egy szolgálati kocsiba, és nagy valószínűséggel
légfrissített levegő jön be a szellőzőrácson. Belélegezzük olyan emberek közelében is, akiknek az otthoni légfrissítő
illata beivódott a ruhájába - az illatosított
mosószeren, szárítóba tett illatosítón, dezodoron, samponon, hajkencéken, testápolókon, borotválkozás utáni arcszeszen
vagy parfümön és egyéb illatszereken túl.
Olyan világban élünk, ahol egyre elterjedtebb a vegyi anyagokra való érzékenység. Ez azt jelenti, hogy ezek a vegyi

hatások nemcsak azok számára jelentenek rémálmot, akik máris érzékenyek
rá, hanem az érzékenységek új eseteit is
kialakítják azoknál, akiknél eddig nem
jelentkezett. Évekkel ezelőtt az idősebb
emberektől hallottunk panaszt a szagokra. Ők mondtak ilyeneket, hogy „Friss levegőre van szükségem”, „Eloltanád a tüzet,
ha megkérlek?”, „Csukd be az ajtót, csak úgy
dől be a por”, vagy „Nem bírom elviselni ennek a kölninek az illatát!”
Ők éltek elég hosszú ideig ahhoz, hogy
érzékennyé válhassanak erre. Ma ez már

nem így van. Fiatalabb embereknél
alakulnak ki konkrét kémiai érzékenységek igen gyorsan az őket ért hatások
miatt, és az idősebb generációk panaszai
eltörpülnek amellett, amit a mai fiatalabb
generációk elszenvednek.
De ne hagyjuk, hogy mindezek miatt
elárasszon a félelem és a káosz! A mindennapjaink során nagyon is sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük ezeket az
illathatásokat. Megtehetjük például, hogy
elkerüljük a parfümpultot az áruházban;
hogy nem illatosított fürdő- és testápoló termékeket és mosószereket veszünk,
hanem olyanokat, amelyeket csak tiszta esszenciális olajokkal illatosítottak;
és hogy másik kávézót keresünk a sarki
megszokott helyett, ahol illatgyertyákat
szoktak égetni. Mivel ezeket nem mindig
tudjuk elkerülni - nem kérhetjük meg a
villamoson mellettünk álló idegent, hogy
menjen haza, zuhanyozzon le, és mossa ki
a ruháját nem illatosított mosószerrel, azt
legalább megtehetjük, hogy a saját otthonunkat, autónkat és azokat a helyeket,
ahol sok időt töltünk, ilyen illatanyagoktól mentes oázissá alakítjuk át.
Ha van beleszólásunk az ilyen kérdésekbe a munkahelyünkön, az az ideális,
ha illatmentes vállalati politikát foganatosítunk. És mivel minden érintkezést nem
tudunk kivédeni, természetesen nagyon
fontos a tisztítókúra, hogy folyamatosan meg tudjunk szabadulni ezektől, és
helyre tudjuk állítani a szervezetünket.
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Ajánló
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Tudatos gazdi

Tényleg nem lehet semmit kezdeni a folyamatos
szőrhullással?

A vedlés annak a jele, hogy kezdődik egy melegebb vagy egy hidegebb évszak és a kutya bundája
erre próbál felkészülni. A melegebb
évszak előtt igyekszik megszabadulni a meleget adó aljszőrzettől,
ami télen védte a hideg ellen, a hideg évszak előtt pedig a vékonyabb
fedőszőrt igyekszik lecserélni tömöttebb, melegebb bundára.

De mi a helyzet a lakásban élő
kedvencek szőrzetével?

Sokan elfogadják, hogy a lakásban élő
kutya folyamatosan vedlik és nincs mit
tenni, és naponta akár többször is fel kell
porszívózni a hömpölygő kutyaszőrt.
Én kicsit másképp látom. A kutya legnagyobb szerve a bőre. A bőr látja el a
szőrhagymákat a szükséges tápanyagokkal és a bőr rugalmasságától is függ,
hogy mennyire erősek, szépen, fényesek
és egészségesek a szőrszálai. Amennyiben elhanyagoljuk a bőrt, nem várhatjuk
el, hogy kutyánknak mérsékelt vagy alig
észrevehető vedlése legyen.

Mit lehet ilyenkor tenni?

Évente kétszer, azaz legalább félévente tarts egy szőr- és bőr támogató kúrát

kutyádnál, amivel megelőzheted a túlzott
vedlést, bőrbetegségeket, bőrszárazságot, irritációt és vakarózást. Természetesen nem csak a kanapékirály benti kutyusoknak érdemes egy-egy ilyen kúra,
hanem a kinti négylábúaknak is.
A bőrnek kollagénre és biotinra van
szüksége valamint egyéb vitaminokra,
amik segítik az első kettő beépülését.
Kollagén pótlásra tökéletesen megfelelő, ha bőrből, csontokból és porcok marhából, sertésből, csirkelábból készítesz

kutyusodnak kocsonyát, ügyelve arra,
hogy a főtt csontokat ne add oda.
Biotin magas koncentrációban található sörélesztőben, amit lehet por vagy
pehely formában is kapni. Felgyorsítja a
vedlést vagy mérsékli, ha még nem kezdődött el. Itt fontos, hogy a sütőélesztő
nem megfelelő erre a célra, emésztési
problémákhoz vezethet.
Van sok gyógynövény is, ami segíti a
bőr egészségét, ilyen például a tyúkhúr,
bojtorjángyökér, gyermekláncfű, körömvirág, kamilla, ragadós galaj. Méregtelenítő és vízháztartás optimalizáló
hatásuknak köszönhetően segítenek a
bőr rugalmasságát és egészségét megőrizni.
Amennyiben szeretnél komplex megoldást, ajánlom figyelmedbe a My Bulldog
Herbs Shiny Coat sörélesztős gyógynövénykeveréket, amelyet magam, Magyari Detti kutyaherbológus és Perlaki Fanni
kisállatdietetikus állítottunk össze, figyelve a kutya bőrének minden szükségletére.
Napsütéses tavaszt és szőrmentes lakást
kívánok!
Magyari Detti
kutyaherbológus

www.mybulldogshop.hu
47

Kertészkedjünk!

A fekete gyémánt, ami forradalmasítja a kertápolást!
Ahogy az első tavaszi napsugarak
megsimogatják a földet, úgy lobban
fel az emberben a tettvágy, hogy kimenjen és belevesse magát a kerti
teendőkbe.
Én is nagyon szeretem a tavaszt: az
ébredő természet, a friss levegő, a
növények napról napra való csodálatos fejlődése ámulattal és büszkeséggel tölt el.
Szakmai ártalom vagy mély elhivatottság, nem tudom, de én nyughatatlanul
kutatok. Keresem a megoldásokat, hogyan élhetünk harmóniában úgy együtt
a természettel, hogy közben egy kicsit a
saját vágyaink szerint alakítjuk is. Ezért
kísérletezek állandóan, hogy eszközöket
adjak a hozzám hasonlóan gondolkodó
kertbarátoknak. Az elmúlt években a figyelmem középpontjában a talajélet volt,
ezt egészítette ki a tavaly a talajélet kondícióját adó humusz kérdésköre.
Bizonyára Ön is tudja jól, hogy az elmúlt
évtizedek műtrágyázási és vegyszerezési
gyakorlata alaposan megtizedelte a talajéletet. Ez nem csak azért baj, mert teret nyertek vele a betegségeket terjesztő
patogén létformák, hanem azért is, mert
elvágta az élet csodálatos körforgását. A
talaj jó mikroorganizmusai nélkül nincs
humuszképződés, ezzel pedig elindult a
totális talajkimerülés negatív spirálja.
Ha ezt helyre akarjuk hozni, akkor a talajélet helyreállítását és a táplálékul szolgáló
humuszt együttesen kell pótolni, hogy az
élet körforgása újra össze tudjon forrni.

A fekete gyémánt

Régen azt mondták, minél feketébb a
föld, annál jobb a termőképessége. Ebben van igazság, bár a fekete szín önmagában nem garancia a humusztartalomra.
Ezért kell szervesanyagokkal táplálni a
földet, amiből idővel értékes humusz lesz
a talaj jó mikroorganizmusainak segítségével.
Kell egy instant megoldás, ami áthidalja azt az időt, amíg ez a munka elkészül a
talajban. Erre való a tavaly kikísérletezett
újdonságunk: a Humin Garden Plusz
hidrolizált humusz.

Azonnal felvehető értékes tápanyagok a
növények és a talajélet számára, ami segít a
jó kondíció felépítésében és megtartásában.
Sokszor tapasztalom a hozzám fordulóknál, hogy csak egy kicsi valami hiányzik még, hogy a munkájuk gyümölcsében
gyönyörködhessenek, hogy úgy igazán
elégedettek legyenek a kertjükkel, hogy
bőséges és zamatos termésük legyen a
konyhakertben. Ez pedig a könnyen felvehető tápanyagokkal, a humuszt alkotó
humin- és fulvosavakkal teljesedik ki.
Most igazán könnyű dolga lesz, mert a talajból kiapadt humuszanyagok alkotóiból a
huminsavat és a fulvósavat granulált formában is játszi könnyedséggel tudja pótolni.

Miért a Humin Garden Plus
a megoldás?

A talaj élővé tétele, tápanyagraktárainak feltöltése idő- és munkaigényes
dolog, mert a humusz nem egyik évről a
másikra képződő molekulacsoport. Nagyok sok év alatt végbemenő bonyolult
átalakulások sorozata, amit a mikroorganizmusoknak köszönhetünk.
Ezzel szemben a hidrolizált humusz
olyan, mint az instant kávé, csak bele kell
kevernie a vízbe és már öntözheti is növényeit a balkonládában, kiszórhatja a
gyepre sőt, veteményezéshez is használhatja, így a konyhakertből ízletes zöldsé-
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gek kerülnek az asztalára.
Száraz helyen tartva eláll évekig (de persze nem a polcon van a helye). Megkönnyíti a mindennapi kertészmunkát, táplálja és
ellenállóbbá teszi a növényeket.
Amit a legjobban szeretek benne, hogy
100%-ban azonnali energiaforrás a növényzet számára, sőt a talaj elfekvő ásványi anyagkészletét, mint a kiszórt, de nem
hasznosult műtrágyát is segít mozgósítani kelátképző hatásának köszönhetően.
Ha másért nem, akkor ezért javaslom a
kipróbálását!
A Humin Garden Plus használatával és
a szerves tápanyagozással Ön is tapasztalni fogja a lenyűgöző változásokat: egy
olyan kertet, amelyben boldogak a növények, amit pompás megjelenéssel és zamatos terményekkel hálálnak meg.
Legyen az Öné a környék legszebb kertje,
a legízletesebb terményei!
Sikeres kerti szezont kíván:
Molnár Gábor Éva
kertészmérnök

kertfuvesites.hu
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Kertészkedjünk!

Jönnek a hangyák!
Itt a várva várt tavasz és ezzel
együtt megjelennek a kevésbé
várt hangyák is. A házakat és kerteket ellepő apró kis rovarok mindig is bosszantották a kertészeket, akik már 2000 évvel ezelőtt is
állandóan tapasztalatot cseréltek
arról, hogyan lehet a hangyáktól
megszabadulni.
• A római Plinius a következőket javasolta: „A leghatásosabban a Heliotropiumnövénnyel (vaníliavirág - A lekt.) lehet védekezni ellenük, de a vízzel pépesre kevert
égetett agyagtéglaliszt is károsan hat rájuk.”
• A későbbi századokban a hangyafészkekre hamut, meszet, kályhakormot vagy
kutyatejforrázatot öntöttek.
• A legkíméletesebb és „legzöldebb”
megoldás, ha az egész bolyt elköltöztetjük oda, ahol senkit sem zavarnak. Egy
nagyobb, megfordított agyagcserép,
amelyet nedves mulccsal bélelünk ki, kiváló otthon nekik, ha ezt a boly tetejére
rakjuk hamar új otthont biztosítunk számukra, majd ezeket kivihetjük a szabad
természetbe.

• Ha önkéntes költözésre akarjuk rávenni
őket, mert már megelégeltük a jelenlétüket
a házban vagy a télikertben, dugjunk egy
rúd fahéjat a fészkükbe, illetve szórjunk őrölt
fahéjat útvonalukra. A fahéj és más erős aromájú fűszer megzavarja a hangyák érzékelését, emiatt elkerülik a növényeinket.
• Ha virágcserepekbe fészkelik be magukat, akkor alaposan öntözzük meg növényünk földjét fehérüröm-forrázattal.
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Tiszta vízzel is zaklathatjuk a hangyákat,
de ezzel a módszerrel költözésre nem
bírjuk rávenni őket, mert kis súlyuknál
fogva a vízfelszínen elsüllyedés nélkül és
akadálytalanul mozognak. Ha viszont egy
adag mosogatószert is keverünk a vízhez,
rögvest megváltozik a helyzet, ezt viszont
sajnos a növényeink nem kedvelik.
• Maguktól új otthont keresnek a hangyák ha a fészkük mellé rozmaringot, kerti rutát vagy levendulát ültetünk, illetve a
halmukba e növények hajtásait szúrjuk.
• Ha a fákon le fel szaladgálnak a hangyák, azt jelenti, hogy sok a levéltetű. Ezt
azonnal orvosolni kell, de emellett akadályozzuk meg azt is, hogy a hangyák felle járkáljanak a levéltetű-kolóniáikhoz.
Vazelinkenőcsből kenjünk védőgyűrűt
a fák kérgére, a riasztás hatásfokát pedig
úgy növeltjük, hogy néhány csepp borsmenta- vagy más erős illatú illóolajat is
kevertünk a vazelinhez.
• A házban rovarirtó szerek, sprayek
azért nem javasoltak, mert a házi kedvencekre, és a kisgyermekekre is veszélyt jelenthetnek. Inkább alkalmazzunk illóolajokat, amelyek szintén hatásosan elűzik a
hangyákat. Szükségünk lesz: 15–30 csepp
borsmenta illóolajra, 15–30 csepp szegfűszeg illóolajra, 150 ml vízre, szórófejes
flakonra. Keverjük össze a vizet és az illóolajokat, fújjuk be a hangyás területeket,
főként ott, ahol gyakran felbukkannak.

