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Innovatív magyar módszer
a szállópor mérésére

Újabb mozgásnépszerűsítő
programokat szervez tavaszra a
MASPORT
Otthonról is bárki számára online elérhető, ingyenes mozgásnépszerűsítő programokkal, tudás- és
videótárral pezsdíti fel a tavaszt a Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT).

A szállópor koncentrációjának mérésére dolgoztak ki
új, azonnali eredményeket nyújtó módszert a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) fizikusai, az eljárás célzottabb
korlátozások elrendelését teszi lehetővé - tájékoztatta az
SZTE természettudományi és informatikai kara az MTI-t.

Hamarosan elstartol a nordic walkingra fókuszáló NOWA élményséta és kihívás, április 24-én a virtuális térben rendezik
meg a #BEACTIVE NIGHT-ot, május 26-án pedig jön a Kihívás
Napja. A szövetség minden korosztályt próbál aktivizálni, ezért
folytatja az egy éve indult Mozgásélmény szenioroknak programját is, amely eddig mintegy 176 ezer mozogni vágyó szépkorút
ösztönzött testedzésre.
A MASPORT célja továbbra is a járványhelyzetben felértékelődött otthoni testmozgás népszerűsítése és támogatása mellett a
virtuális közösségépítés. Czene Attila, a szövetség elnöke kiemelte, a jelenlegi nehéz helyzetben még fontosabb, hogy az emberek
minden alkalmat megragadjanak a rendszeres sportolásra.
„A fizikai aktivitás nemcsak a mentális egészségünkre van jótékony hatással, hanem az immunrendszerünk védekezőképességét is
erősíti. A MASPORT koordinálásában zajló, ingyenes tavaszi online
programokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretne mozogni, vagy kipróbálná, megmérettetné magát” - nyilatkozta.
Az online programok két fontos pillére a #BEACTIVE NIGHT és
a Kihívás Napja. Előbbit április 24-ére hirdették meg, az aktuális
járványhelyzethez igazodva, így olyan, a lakásban is végezhető
sportokra buzdítva, mint például az aerobic, a fitnesz vagy éppen
a jóga. A MASPORT erre az eseményre berendezte Magyarország
legnagyobb virtuális lakását, amelynek hat különböző helyiségében népszerű oktatók, edzők tartják majd az online foglalkozásokat.
A május 26-i Kihívás Napja szintén az online térben zajlik
majd országszerte, munkahelyi és tanintézmények kategóriákban meghirdetve. A szövetség a szabadban végezhető mozgás
szerelmeseire is gondolt: a NOWA egyéni kihívás az ingyenesen
letölthető MASPORT - Magadért sportolj! applikációval támogatja a kültéri túrázáshoz kapcsolódó egyéni teljesítmények nyomon
követését.
Hamarosan elérhetővé válik a MovePlay elnevezésű, sportágismertető online tudás- és videótár is, amely edzésterveket és más
szakmai anyagokat kínál az érdeklődőknek, profi szakemberek
közreműködésével készült, kedvcsináló edzésvideókkal ösztönözve mozgásra a gyerekeket, a fiatalokat, a középkorúakat és az
időseket.
A MASPORT minden korosztályt próbál aktivizálni. Tavaly áprilisban nagy sikerrel debütált a Mozgásélmény szenioroknak
program, amely eddig három földrészről, 17 országból és 257
magyarországi városból összesen 175 660 mozogni vágyót mozgatott meg.
A szövetség reméli, hogy idén még több szépkorút sikerül mozgásra ösztönözni, így segítve elő, hogy még többen élvezhessék a
testedzés jótékony élettani hatásait.
-MTI-

Az SZTE-en működő MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport
munkatársai erősen szennyezett nagyvárosi levegőben végzett
méréseik alapján szoros összefüggést találtak a légköri szállópor
kémiai összetétele és optikai tulajdonságai között. Az eredményeket bemutató publikáció az Atmospheric Environment nevű, a légköri környezetszennyezéssel és annak társadalmi hatásaival foglalkozó, vezető nemzetközi tudományos folyóiratban jelent meg.
A légköri szállópor gyűjtőfogalom: a mérés helyszínétől és az
időjárási körülményektől függően a szállópor rendkívül sok komponenst tartalmazhat. E komponensek közül egészségügyi és
éghajlat-módosító hatásaik miatt a kutatások homlokterében
a széntartalmú feketekorom és barnakorom áll; előbbi fő kibocsátói a dízelüzemű járművek, míg utóbbi háztartási tüzelésből
származik. A cél e komponensek egymástól független, lehetőleg
valós idejű mérése, amely lehetőséget biztosítana a szmogos állapot gyors és a jelenleginél jóval hatékonyabb megszüntetésére
a kibocsátók célzott korlátozásával.
A szállópor összetételét alapvetően kémiai módszerekkel lehet
meghatározni, e vizsgálatok elvégzéséhez azonban akár több
napra is szükség volt ez idáig. A szegedi kutatócsoport által kidolgozott eljárás legfőbb előnye a szennyező források valós idejű,
gyors meghatározásának lehetősége.
A feladat elvégzésére a kutatók saját műszert fejlesztettek,
amely összesen négy hullámhosszon méri egyidejűleg a szállópor-részecskék fényelnyelését. Az optikai mérésekkel párhuzamosan zajló szállópor-mintavételezés és utólagos kémiai analízis
segítségével vizsgálható volt az optikai és a kémiai tulajdonságok közötti összefüggés.
A szegedi kutatók további mérésekkel tervezik tesztelni az eljárást és azt, hogy a feltárt összefüggések más városokban, más
időjárási körülmények között is érvényesek-e.
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Több mint négymillió hektárnyi őserdő Ivartalanítási program indult a kóbor
veszett oda tavaly a trópusokon
ebek számának csökkentéséért
Mintegy 4,2 millió hektárnyi őserdő veszett oda 2020ban a trópusokon, ami 12 százalékos növekedés az
előző évhez képest - derült ki a Global Forest Watch
(GFW) interneten elérhető erdőfigyelő-rendszer
adatai alapján készült friss jelentésből, amely szerint
Brazíliában volt a legnagyobb a pusztulás mértéke.

A tanulmány szerint összesen 12,2 millió hektárnyi fás terület - beleértve az erdőket és az ültetvényeket - pusztult el tavaly a trópusi
övezetben, döntően a mezőgazdasági termelés miatt - olvasható
a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A szakemberek szerint ugyanakkor a szélsőséges hőség és szárazság okozta hatalmas tüzek óriási erdőterületeket emésztettek
fel szerte Ausztráliában, Szibériában és az Amazonas-medencében.
A GFW-t működtető washingtoni székhelyű Világ Erőforrásai Intézet (WRI) jelentése szerint vannak arra utaló bizonyítékok, hogy a
járványügyi korlátozások hozzájárulhattak az illegális fakitermelés erősödéséhez, azáltal, hogy az erdőket kevésbé védik és az
emberek nagy számban visszatértek a vidéki területekre.
A növények, különösen a trópusokon élők, valamint a talaj hatalmas szénelnyelőkként működik, az emberiség éves szén-dioxidkibocsátásának majdnem egyharmadát elnyelve. A 2020-as erdőpusztulás nyomán 2,64 milliárd tonna szén-dioxid került a légkörbe,
ami India egész éves emissziójával megegyező mennyiség.
Brazília 1,7 millió hektárnyi őserdőt veszített el 2020-ban, 25
százalékkal többet, mint az előző évben. A pusztulás döntően az
Amazonas-medencére koncentrálódott, ahol a területek egy részét
szándékosan tisztították meg. A száraz időjárás miatt azonban a már
korábban kivágott erdők helyén gyújtott tüzek kontrollálatlanul terjedtek.
Tüzek pusztítottak a Brazíliától egészen Bolíviáig és Paraguayig elnyúló Pantanal területén. A mocsaras vidék csaknem egyharmada a
lángok martalékává vált tavaly. A szakemberek szerint évtizedekbe
telhet, mire a régió regenerálódik.
Brazília után a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Bolíviában volt a legnagyobb a pusztulás mértéke.
A 2020-as évnek azonban voltak sikertörténetei is: Indonéziában
17 százalékkal csökkent az erdőpusztulás mértéke az előző évhez képest.
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A kistelepülések kutyapopulációjának „mederben
tartása” és a nem kívánt szaporulat megelőzése érdekében indított ivartalanítási programot a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A projekt
összköltsége 50 millió forint, mely mintegy 1400
kutya ivartalanítását teszi lehetővé országszerte,
fókuszában pedig a nőivarú egyedek állnak.
Az eb populáció „mederben
tartásához” és
a nem kívánt
szaporulat megelőzéséhez jelenleg az állatok
ivartalanítása az
egyetlen megbízható eszköz.
Ennek ellenére –
becslések szerint – hazánkban a kutyák mintegy 10 százaléka
ivartalanított. Amíg ez az arány számottevően nem javul, addig
nem várható áttörés a kóbor, illetve az állatmenhelyeken és az
ebrendészeti telepeken gazdára váró ebek számában sem.
Az elmúlt években – a különböző szemléletformáló programok
mellett – több sikeres, elsősorban menhelyi kutyákat érintő ivartalanítási projektet is folytatott már az Agrárminisztérium és a
Nébih. Az idén márciusban indított program elsősorban az 5000
lélekszám alatti kistelepülésekre koncentrál, ahol a tapasztalatok
szerint erősebben élnek még a köztudatban az ivartalanítással
szembeni tévhitek, és sokszor a megfelelő szakmai háttér sem áll
rendelkezésre az operációk elvégzéséhez.
A program elindításával, a szaporulat csökkentése mellett, fontos cél az ivartalanítással kapcsolatos tévhitek eloszlatása is. A
beavatkozás ugyanis többek közt mérsékli az ebek domináns viselkedését, visszafogja szökési hajlamukat, de csökkenti az időskori megbetegedések, például a daganatok előfordulásának esélyét is. A kutyák egészségére nézve tehát sokkal több pozitívuma
van az ivartalanításnak, mint azt a legtöbben gondolják.
A program az előzetes tervek szerint 2021 év végéig tart, a
résztvevő ebek kijelölése központilag történik. A beavatkozásokat a megbízott állatorvosoknak a Magyar Állatorvosi Kamara Kisemlősök ivartalanításának szakmai ajánlása szerint kell elvégezniük, az összes műtét 70%-ában nőivarú egyedeken. A program
összköltsége 50 millió forint, mely mintegy 1400 kutya ivartalanítását teszi lehetővé.

Tudta?

Egy nem ivartalanított szuka és kan kutya, valamint ivaros leszármazottaik populációszabályozás nélküli sokasodása 6 év
leforgása alatt összesen akár 67 000 újabb állat születését eredményezheti. Egy ilyen képzeletbeli, 67 000 lakosú „kutyaváros”
Magyarország 14. legnagyobb települése lenne.

Életmód

Az autoimmun protokoll
Az immunrendszerünk érdekes
és csodálatos része a testünknek,
szervek, erek, nyálkahártyák, bőr,
limfociták és bélflóra hálózatából áll.
Mindennap számos nemkívánatos anyag jut be a szervezetünkbe,
amely erre úgy reagál, hogy immunrendszerünket támadásra indítja,
mint a katonákat a harctéren.
Legtöbbünk csak akkor veszi észre az
immunrendszer létezését, ha az valamiért
sérült, funkciója meggyengült, esetleg saját
testünk ellen fordult. Vagyis lázas állapotban vagyunk, gyulladást tapasztalunk, vagy
észrevesszük a genny megjelenését egy seb
körül. Lehet, hogy rossznak gondoljuk ezeket
a tüneteket, de valójában annak a jelei, hogy
az egészséges immunrendszerünk végzi a
munkáját. A mikrobák, a toxinok és a paraziták folyamatosan próbálnak bejutni testünkbe. Immunrendszerünk szünet nélkül
keményen dolgozik azon, hogy ezeket a
betolakodókat semlegesítse és megakadályozza őket abban, hogy komolyabb problémákat okozzanak.

Mi az autoimmun tünetegyüttes?
Egyre több ember érintett az autoimmun kórképben, és számuk évtizedek óta
folyamatosan emelkedik. Amikor a test úgy
gondolja, hogy idegen anyagot észlel, akkor az immunrendszert támadásra indítja.
Ha valaki autoimmun kórképben szenved,
teste támadja saját magát, azt gondolva,
hogy idegen anyaggal találkozott, amelyet
meg kell semmisíteni. Az eredmény a kellemetlen mellékhatások széles skálája, az
anafilaxiától a szervelégtelenségig, az
adott autoimmun kórképtől függően.
Bár az orvosok nem tudják pontosan,
hogy mi okozza az autoimmun betegségek
ilyen fokú növekedését az elmúlt évtizedekben, sikerült felfedezniük bizonyos trendjeit.
Például kétszer annyi nő érintett, mint a férfi.
A tudósok felfedezték, hogy egyes emberek hajlamosabbak bizonyos autoimmun
tünetegyüttesekre, mint mások, mert más
családtagoknál is voltak hasonló tünetek.
A kórokozóknak való kitettség elenged-

hetetlen az egészséges immunrendszer kialakulásához. Egyes elméletek azt sugallják,
hogy a mai gyerekek nem találkoznak annyi
baktériummal, mint az elmúlt generációk. A
szappanokban, fertőtlenítőkben és hasonló
termékekben használt antiszeptikumok a
gyermekeket megvédik az olyan anyagokkal
való érintkezéstől is, amelyek hozzájárulhatnak immunrendszerük felépítéséhez.
Noha számos elmélet kering arról, hogy
miért nő az autoimmun kórképek száma az
elmúlt évtizedekben, nincs konkrét bizonyíték, amely az egyetlen konkrét okra vagy
kiváltó tényezőre utalna. Más elméletek között szerepel a helytelen étrend és a vegyi
anyagoknak való folyamatos kitettség is.
Jelenleg legalább nyolcvan ismert autoimmun szindróma létezik, amelyek közül
néhány gyakoribb, mint mások. Minden
autoimmun kórképnek megvan a sajátos
tünetegyüttese, de vannak általános jelek is.
Ezek a következők:
• Visszatérő, nem túl magas láz
• Duzzadt nyirokcsomók
• Krónikus fáradtság
• Bőrproblémák, például ekcéma vagy pikkelysömör
• Bélproblémák
• Fájdalom vagy gyulladás az ízületekben
• Ezen tünetek bármelyikének hirtelen fellépése, ha korábban egészséges volt.
Ne negligálja e tünetek egyikét sem, különösen, ha krónikussá válnak. Ezek olyan jelek, amelyek komolyabb problémát jeleznek
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a testünkben. Bár a legtöbb autoimmun kórképre nincs ismert gyógymód, sokuk megfelelő diétával és kezelésekkel helyrehozható.
Számos természetes módszer létezik az autoimmun tünetek kezelésére. Ezenkívül vannak olyan módszerek, amelyekkel elkerülhetők az olyan kórokozók, amelyek beindítják a
folyamatokat.
Nos, kedves olvasóm, ha idáig elolvasta a
cikkem és érdekli, a téma, akkor nincs más teendő, mint megnyitni egy böngészőt és beírni a www.aromadoki.hu weboldal címét. Itt
az oldal alján van a hírlevél feliratkozás mező.
Meg kell adnia a nevét és e-mail címét és én
azonnal elküldöm azt az E-Book-ot (80 oldalas elektronikus könyv), amiben részletesen
kifejtem, hogy milyen természetes módok
léteznek arra, hogy kezeljük, illetve megelőzzük szervezetünk kóros aktivitását.
Ilyen rövid írás ugyanis csak a felszínt kapargatná a nagy témában, a könyvet viszont
naponta hasznos és részletes eligazításként tudja
majd használni!
Tanácsért forduljon
hozzám!

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

Életmód

Mit tehetünk alvászavar vagy álmatlanság ellen?
A március végi óraátállítás még azok bioritmusát is felborította, akik nem küzdenek alvászavarral. Akik pedig
egyébként is nyugtalanul alszanak, igazán kimerítő éjszakákat tudhatnak maguk mögött. Azonban, ha tudjuk,
hogy mi okozza az éjszakai nyugtalanságot, könnyen tehetünk is ellene. Ebben a rövid írásban a jól ismert külső,
zavaró tényezők mellett megpróbáljuk felhívni a figyelmet a lehetséges belső, lelki okokra is.
olyan félelmei vannak, melyeket önmagának sem meg bevallani,
az minden bizonnyal az éjszakától is félni fog, hiszen akkor szembesülnie kell az említett tényezőkkel.
- Aki fél a haláltól, az az éjszakát, amikor másféle módon van a
tudatánál, szintén félelemkeltőnek találja.
- Aki szüntelenül uralni kívánja környezetét, aki képtelen a lazításra, a történések passzív megengedésére, aki nem tűri az alárendelt szerepet s így az alvást „a hatalom hiányaként” érzékeli, az
önmagát is képtelen lesz neki átengedni.

Alvás során mindaz a tudat felszínére kerül, ami napközben a
tudattalanba beszorult. Az elalvás eredendő bizalmat követel tőlünk, valamint azt a képességünket, hogy lecsökkentsük aktivitásunkat s feladjuk az önkontrollt. Aki alvászavarokkal küld, annak
tudatosan le kellene zárnia a napot, bizalomteljesen át kellene
engednie magát az éjszakának anélkül, hogy gondolatai már a
másnapon járnának.
Az idősebb embereknek a fiatalabbaknál jóval kevesebb alvásra van szükségük, a 70. életévtől kezdődően az átlagos alvásidő
öt-hat órára csökken, amiben persze a legtöbb idős emberre jellemző apró, napközbeni elbóbiskolás egyáltalán nem szerepel.
Ennek eredményeképpen éjszaka időnként vagy rendszeresen
felébrednek, az ébrenlét időtartamát azonban általában a valóságnál hosszabbnak érzékelik. Sokak közérzetét zavarja, hogy
alvásigényük csökkenése következtében kora reggel ébrednek,
amikor a nap még egyáltalán nem kezdődött el. Ezen sokat segíthet egy kiadós esti séta (netán kutyával együtt), vagy esetleg
meditációval egybekötött zenehallgatás, mely az esti lenyugvás hatékony bevezetéséül szolgál. Reggelente is jótékonynak
bizonyulhat egy séta, egy jó könyv vagy zenehallgatás, hogy jól
kezdődjék a nap.
Az igazi alvászavaroknak számos oka lehet, melyek többnyire egyértelműen megállapíthatók:
- Aki a nap történéseitől képtelen elszakadni, súlyos felelősséget visel, s úgy érzi, még álmában is készen kell állnia bizonyos
döntések meghozatalára, aki gondolati tevékenységét nem tudja
időlegesen szüneteltetni, az valószínűleg alvászavarban fog szenvedni.
- Aki a külvilág felé mesterkélt énképet mutat, mert nem akar
olyannak látszani, amilyen valójában, aki tulajdon (éjjel megnyilvánuló) „árnyoldalaitól” fél, személyiségének bizonyos részeit elnyomja, nem akarja meglátni és tudomásul venni, akinek
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Külső tényezők is szerepet játszhatnak az elalvás körüli problémák jelentkezésében. A kényelmetlen fekhely, a nem megfelelő hőmérsékletű szoba, izgató hatású italok (feketekávé, kóla,
tea, alkohol), koffeintartalmú gyógyszerek, kellemetlen zajok, s
nem utolsósorban a különféle eredetű fájdalmak (fej- és fogfájás,
gyomor- és reumatikus fájdalmak) mind akadályozhatják, illetve
elűzhetik az álmot.
Az altatószerek korántsem eredményeznek pihentető alvást,
ám ha mégis szükség van rájuk, például a földrajzi időeltolódás
miatt, hosszabb repülőút után vagy egy hirtelen megterhelést,
így operációt követően, szedésüket akkor is a lehető legrövidebb
időre kell korlátozni.

Igazi alváshiányban aligha szenved bárki is, hiszen a test –
szükség esetén napközben – kiköveteli a neki járó pihenést. Mindenekelőtt azonban az alvásnak nem szabad kínzó kötelességgé
válnia. A fokozott alvásigény viszont gyakran a tartalmatlannak
vélt élet előli menekvés eszköze. A zavartalan és pihentető alvás
előfeltételei közé nemcsak a lélek kiegyensúlyozottsága tartozik,
hanem a test egészséges mértékű elfáradása is. Hiszen testünk
voltaképp mozgatórendszer, melynek kiadós mozgásra van
szüksége ahhoz, hogy mire ágyba kerülünk valóban fáradtnak
érezzük magunkat.

Fűben-fában

Tavaszi megújulás kívül-belül
Ahogy a természet újjáéled tavas�szal, úgy igényli a testünk is a felfrissülést a téli időszak után. Ilyenkor érdemes a természetre figyelni
és felkészíteni szervezetünket is a
megújulásra.

Méregtelenítés

Testünk felfrissítésének legjobb módja
a méregtelenítés. A hideg hónapok alatt
felhalmozott méreganyagok leterhelik
szervezetünket, emiatt fáradékonyak,
enerváltak lehetünk. A méregtelenítés
hatására energikusabbá válunk, javul az
emésztésünk, a testi és szellemi teljesítményünk és a közérzetünk. Használjunk
olyan májtámogató, vértisztító gyógynövényeket, mint a csalán, tejoltó galaj,
gyermekláncfű vagy a körömvirág.
Tavaszi méregtelenítéshez kiváló választás a Maria Treben svédkeserű is,
mely több, mint 40 féle gyógynövény
alkoholmentes kivonata. Legfőbb tulajdonsága, hogy egy nagyon erős méregtelenítő, vértisztító hatással bír. Azok a
gyógynövények, amelyeket a népi gyógyászatban vértisztító szerekként ismernek,
aktivizálják az anyagcsere folyamatokat,
fokozott méregtelenítő tevékenységre
serkentik a májat és egyidejűleg fokozzák
a vesék és a belek kiválasztó működését.
A svédkeserű kivonat tökéletesen ellátja ezt a sokrétű feladatot. Fogyasszunk
napi 1-2 evőkanállal belőle.

Immunerősítés

Bár a napsütés melengeti testünket-lelkünket, a tavasz eleji szeszélyes időjárás
mégis óvatosságra int! Ilyenkor gyakori,
hogy a melegebb napokat hirtelen esősszeles idő váltja fel, amely kedvez a meghűlésnek, a felső légúti hurutoknak és az
influenzának. Ha el akarjuk kerülni ezeket
a betegségeket, ne öltözzünk könnyelműen és vértezzük fel az immunrendszerünket immunerősítő gyógynövény készítményekkel.
Immunerősítésre is javasolt Maria
Treben svédkeserűt fogyasztani kúraszerűen. A benne lévő gyógynövények
támogatják az emésztőrendszer normál

működését, így a bélrendszerét is, ahol az
immunrendszerünk közel 70%-a található. Emellett bővelkednek vitaminokban
és ásványi anyagokban. Megelőzésként is
ajánlott, kialakult betegség esetén pedig
segíti a gyorsabb gyógyulást.
Meghűléses panaszok esetén hívjuk
segítségül Terézia mama gyógynövény
szirupjait, melyek 100%-ban természetes összetevőkből készülnek. Finom ízük
és könnyű lenyelhetőségük miatt a család
minden tagjának adhatók.
A fenyőrügy szirup csillapítja a torokfájást, enyhíti a megfázással gyakran
együtt járó kellemetlen, kaparó érzést,
csökkenti a gyulladt nyálkahártya irritáltságát. A fenyőrügy jelentős vitamin- és
ásványianyag-tartalmának köszönhetően
az immunrendszert is támogatja.
A kakukkfű szirup köhögés és torokfájás esetén nyújt enyhülést. Segít feloldani
a letapadt váladékot, enyhíti a gyulladás
okozta torokszárazságot és csökkenti a
fájdalmat. Antiszeptikus hatásának köszönhetően nem csak a tünetek csillapításában jeleskedik, de segíthet a felülfertőzés megakadályozásában is.

het: pattanások, ekcéma, bőrgomba. A
tavaszi méregtelenítés és a napfény gyógyító hatása enyhíteni fogja ezeket a bőrpanaszokat. A tünetek kezelésére pedig
válasszunk tiszta, gyógynövényes kozmetikumokat.
A Maria Treben svédkeserűs natúrszappan a legérzékenyebb bőr ápolásához is kiváló. Enyhíti a viszketést és a bőrhúzódást, segíti a bőr regenerálódását, a
kisebb sebek gyorsabb gyógyulását.
A tisztálkodás utáni bőrápoláshoz
ajánljuk a Maria Treben svéd gyógyfű
balzsamot és krémet, melyekben egyesülnek a svéd gyógyfüvek és értékes olajok kivonatai. Összetevőik segítenek a
problémás, szennyezett, irritált bőrfelület
ápolásában, regenerálásában. Eredményesen használhatók szinte bármely bőrtípus napi ápolására. Gyorsan beszívódnak, hidratálnak és élettel teli ragyogással
töltik fel a bőrt, zsíros csillogás nélkül!

Tavaszi bőrápolás

A téli időszak bőrünket is megviseli. A
napfény hiánya és a zord időjárás miatt
bőrünk szárazzá, fakóvá és petyhüdté
válhat. A felhalmozódó méreganyagok
miatt számos bőrbetegség is megjelent-
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A Maria Treben termékeket és Terézia
mama gyógyfüves szirupjait keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

Fűben-fában

A mackók előbújtak, most hagyma után kutakodnak
- mindent a medvehagymáról -

Teljesen érthető, hogy a sokat pihent mackók is ezzel a remek növénnyel kívánják feltölteni szervezetük vitamin raktárait.
A tavasz növénye telis-tele van értékekkel, és a konyhában is
remekül felhasználható, akár levesnek, akár salátának, vagy csak
köretnek tálaljuk. A liliomfélék családjába tartozó, fokhagymás
illatú és ízű növényt április-májusban szedhetjük.
A medvehagymában lévő Allicin egy erős, antibiotikus anyag,
amely még a tífusz kórokozóját is képes megfékezni, számos
más baktérium mellett. Remek gyomortisztító, bélfertőtlenítő
hatású, fogyasztása gátolja az alkoholfogyasztás iránti vágyat,
vérnyomáscsökkentő. Hosszú távú fogyasztása koleszterinszint
csökkentő. Méregtelenítő hatású. Segít a herpesz és az ekcéma
kezelésében, az álmatlanság elűzésében. Vese-és hólyagtisztító.
Úgy tartja a mondás, hogy „Egy medve erejét kölcsönzi az embernek!”
Egy dologgal kapcsolatban azonban óvatosnak kell lennünk,
amennyiben a medvehagymát mi szedjük: Nem szabad összekeverni a gyöngyvirággal, mert nagyon hasonlítanak, viszont a
gyöngyvirág súlyosan mérgező, fogyasztása akár halálos is lehet!
Vannak azonban szignifikáns különbségek, ami alapján kizárható
a tévedés:
Dörzsöljük meg a levelét, a medvehagyma levele erősen fokhagyma illatú! A gyöngyvirág levele szagtalan.
A medvehagyma levele vékonyabb, a gyöngyvirág levele szélesebb és fényes. A medvehagymának hagymás gyökere van.
Leginkább a virágzáskor láthatóak a különbségek; a medvehagymának csillag alakú, míg a gyöngyvirágnak jellegzetes, harang
alakú fehér virágai vannak.
Ha nincs kedvünk medvehagyma után kutatni - és közben
macikkal találkozni – bátran vásároljunk zöldségeseknél, akár
élelmiszerboltokban is, biztosak lehetünk benne, hogy medvehagymát veszünk, és tényleg nagyon megéri, a szervezetünk hálás lesz érte!
Nálunk, a Vegitalnál is kapható egy olyan
készülék, ami hasonlóan erős, sokoldalú, és
növényi italok, kásák, darabos levesek,
bébiételek, smoothie-k, juice-ok, mellett
finom krémleveseket is tudunk benne
készíteni.
A Vegital Rainbow családi készülékét
1,8 literes űrtartalmával 3-6 fős háztartásokba ajánljuk!
Weboldalunkon - www.vegital.hu –
többféle növényi italkészítő és fermentáló gép, számos recept, érdekesség, blog,
valamint tejmentes, gluténmentes, cukormentes alapanyagok várnak, látogass el hozzánk és válogass kedvedre!
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Medvehagyma krémleves recept

1,8 liter űrtartalmú Vegital növényi italkészítő géphez
Előkészítési idő: 5 perc
Program idő/főzés: 30 perc
Mennyiség: 1,8 l
HOZZÁVALÓK
• 2 adagolópohár zabpehely
• 2 marék medvehagyma felaprítva
• 2 teáskanál só
• 1 evőkanál natúr szárított zöldségkeverék (só nélküli ételízesítő)
• víz a minum jelzésig
ELKÉSZÍTÉS
A leves összetevőit a Vegital növényi italkészítőbe tesszük,
majd megnyomjuk a Fruit Juice/Nyers italok gombot. Ha lejárt a
turmix, elindítjuk a Smooth soup/Krémleves programot.
A kész levest tálalhatjuk levesbetéttel levesgyönggyel, pirított
magokkal.

www.vegital.hu

Ajánló
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Egészség

Ép testben ép a lélek
Több, mint 80 éve ismert, hogy az állandó stressz, a félelem számtalan betegséghez vezet. Tudjuk, hogy lebénítja immunrendszerünket, megfoszt bennünket a tiszta gondolkodástól, krónikus
gyulladáshoz, szívkatasztrófához vezet, mégsem vesszük komolyan és főleg nem tudjuk helyesen kezelni.

Mi a stressz?

A szervezet válaszreakciója minden olyan
megterhelésre, amely kibillenti egyensúlyából, alkalmazkodásra kényszeríti. Az akut
stressz a küzdelem vagy menekülés, az üss
vagy fuss!
Selye János endokrinológus nevéhez
fűződik a stressz – idegrendszer- hormonrendszer – immunrendszer - emésztőrendszer közti szoros kapcsolat leírása.
A stressz nemcsak az ideg-hormonális rendszert érinti, hanem rajta keresztül az egész
szervezetre kihat.
Beszűkülnek az erek, nő a szívinfarktus
esélye, és nagy mennyiségben képződnek a
szervezetünkben gyulladást okozó hormonok, melyek inzulinrezisztenciát, cukorbetegséget okoznak és gyorsítják az érelmeszesedést. Az immunrendszer meggyengül,
nem tudja felvenni a küzdelmet sem a külső,
sem a belső ártalmakkal szemben.

Mi történik a testünkben
a félelem hatására?

Ha egy helyzetet valamiért ijesztőnek érzünk vagy félünk tőle, az agy vegetatív működésekért felelős központja hormonokat
kezd el termelni. Ezek eljutnak a mellékvesékbe, ahol egy kortizolnak nevezett hormon képződését váltja ki. A stressz hatására a
mellékvesében adrenalin termelődik, melynek hatására megemelkedik a vérnyomásunk, felgyorsul a szívverésünk, a légzésünk
is, hogy felkészüljünk a küzdelemre vagy
a menekülésre. A tartósan magas kortizolszint a szervezetünkben rendkívül káros,
mert negatív hatással van az anyagcserénkre, immunrendszerünkre és a keringésünkre
is egyaránt és „mellékvese kifáradásnak” nevezett állapotba kerülhetünk.

Emésztési problémák

Az idegesség, a stressz az emésztőrendszerre is komolyan kihat. A magas kortizolszint fokozza a gyomorsav termelődést, ami
gyomorfekélyt okozhat. A stressz az egész

béltraktus működésében zűrzavart okoz, ami krónikus hasmenésben, (IBS- irritábilis bél szindróma) vagy épp ellenkezőleg
székrekedéshez, bélgyulladáshoz vezethet. A stressz ledönti
immunrendszerünk legfontosabb védőbástyáját, a velünk
élő mikrobiomot.

Gyakori megfázás

Az immunrendszerünk pihenés nélkül működik és meggyengülésének első jele, hogy képtelen
ellenállni a kórokozók támadásának. Ha
azt tapasztaljuk, hogy már megint folyik az
orrunk, fájdogál a torkunk, köhécselünk,
hőemelkedésünk van, vegyük komolyan a
jelzéseket és gondoskodjunk immunrendszerünk megfelelő támogatásról.
Szorongás, depresszió, kimerültség
lesz a következménye annak, ha túlhajtjuk magunkat vagy folyton aggódunk. A
stresszhelyzetben alvászavar jelentkezik és
ez tovább rombolja egészségünket, mert a
mély alvás hiányában elmarad a regenerálódás. Ez pedig magasvérnyomást, cukorbetegséget, immunrendszer működési zavart
okoz.

Szervezetünk meg fogja hálálni a törődést,
ellenállóbbak leszünk és jobb teljesítményt
tudunk nyújtani mind a munkahelyen, mind
a magánéletben. Látogasson el honlapunkra, keresse felépítő, immunrendszer támogató készítményeinket.
összeállította: Dr. József Erika

RECOVERY PLUS Q10
étrend-kiegészítő tabletta
ásványi anyagokkal, koenzim Q10-zel
OGYÉI notifikációs szám: 20323/2018

Mi tehetünk a stressz ellen?

Tanuljunk meg nemet mondani! Legyünk
egy kicsit önzők és törődjünk többet magunkkal! Lazítsunk, fordítsunk gondot a pihenésre! Keressük meg azokat a tevékenységeket, amelyek napról-napra örömet
okoznak, feltöltenek bennünket. Ha pedig
nem tudunk egyedül megbirkózni a stressz
testi tüneteivel, forduljunk szakemberhez,
aki a lelkünk karbantartásában segít. Emellett gondoskodjunk az egészséges táplálkozásról és fizikai kondíciónk karbantartásáról.
Ne feledjük a régi bölcsességet! Ép testben
ép a lélek. A szervezet stressztűrő képességét, energiatermelő funkcióit különleges
étrend-kiegészítőkkel is tudjuk támogatni.
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www.healthandyouth.hu
Kuponkód: GREEN2104
10%-os kedvezmény

Novella

Vizibujár és a búbosvöcsög
- Nem láttam vizibujárt az öbölben,
Pali bácsi! – ordítottam már mes�sziről a parti csónakból a nagybátyámnak, mikor az evezőket és a
két villakulcsot visszaraktam a helyire. Az öreg nem hallotta. Valahol
iszapot teríthetett a fehér homokos
földre, hogy jobb legyen a termés.
Nagynéném reggeltől estig dolgozott a kertben, nem volt ideje főzni.
Ezért ha megéheztem, zsíros kenyeret ehettem, azt viszont rogyásig.
Ide a Balatonra anyai engedéllyel
jöhettem a Tantihoz. Nagyapámtól csak hét kilométert kellett a gőzmozdonyos vonattal utaznom a
harmadik osztályon. Szép sárga
öreg fapadjai voltak – helyet is lehetett foglalni, ha valaki ücsörögni
akart.

Én nem. Csak álltam s elnéztem, hogy
mikor jön a Balaton, s csakúgy lobogott
a hajam, mint egy mozdonykapitánynak,
de hamar abbahagytam mert alig láttam
a koromtól, ami a szemembe jött. Egy idő
után még a kíváncsi szemüvegesek is abbahagynák ezt, nem igaz?
Itt a tantinál is jó volt, mert nem kellett
dolgoznom, csónakázhattam napestig,
mert az öreg csónakkészítő mester volt.
Mesélte, hogy ő készítette a Keszthelyi
Vizikapitányságnak a golyóálló mentőharcicsónakot. A siófokiaknak is. A fonyódi tankosok gyalogezredének meg valami
hadi vizijárművet, amiről még most tilos
beszélnie, ugyanis ez hadititok.
A többi igaz lehet, de a fonyódi tankosokat nem hiszem el neki, mert tavaly
becsapott; - igaz még kicsi voltam. Az úgy
volt, hogy egy délután szól nekem, hogy
hozzak egy pakli nikotex Munkást, meg
egy pakli gyufát.
– Ugorj át ide szembe Szigligetre –
mondta – viheted azt a sárga kilbótot,

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
avval hamarabb megjárod mint az egypados bocival.
Erre nagyon megörültem, mert tényleg innen csak egy köpésnyire látszott
átellenben Szigliget. Később mikor lelkesen rohanva hoztam a két villakulcsot az
evezőkkel, pont akkor mondta, hogy már
nem kell neki, mert már sötétedik. Menjek csak ide a trafikba érte, az is elég lesz
mára, mert azért a szigligeti dohány az
igazi. Na, ezt megjegyeztem neki örökre.
Végre megjött Pali bácsi az utolsó talicska iszappal: – tényleg teregetni volt,
s hallotta is mikor a vizibujárt kérdeztem,
de éppen akkor pisilte az utolsó piócákat
le a lábáról.
– Mer’ régen már a horgászok megették
a vízibujárt, az utolsó vöcsköket. Kifogytak azóta, vagy más vidékre költöztek,
mint a dolmányos varnyúk. Azok is átmentek Keszthelyre, meg Vonyarcra. Még
ma is tele van velük ott a határ – mesélte.
Egyébként Pali bácsi nem szívelte nagyapát.
– Azért, mert ő nem gyűjt, nem dolgozik s issza a borát, mert azt hiszi, hogy a víz

12

lábmosásra való és tán nem is tudja, hogy
meginni is lehet.
Ilyen káromlásra még csak nem is válaszoltam.
Még nem meséltem a legjobbat, amit
a Balatonon szerettem. A teknőversenyt.
Abban verhetetlen bajnok voltam egészen Aligáig. A titok az volt, hogy én a
gyúróteknőmmel indultam, míg a többiek
mosóteknővel álltak illetve ültek a starthoz. Különben nem is titok. Ezt tudták a
versenyzők is, csak nem tudtak a kezdésnél beülni, mert az nagyon kicsi ingatag
valami volt, s mindig felborult, a közönség
meg röhögött azon, aki ezt megpróbálta.
Aki tudja mi a különbség a kettő teknőfajta között, már maga is megválaszolhatja, hogy mért lettem mindig én az első?
Azért elmondom: a mosó az mélymerülésű négyszögletes, otromba tákolmány,
míg az én kecses gyúróm egy törzsből
kivájt, karcsú, áramvonalas gyorshajóként
száguldozott a vízen, ahogy akart. Azt
cigány mesteremberek árulták, s vette
a nép mint a cukrot. Mást nem is vettek
tőlük. Itt nem foltoztatták a lukas fazeka-

Novella
kat mint nagypapánál, mert itt előkelő
népség lakik. Még piócát se gyűjtenek,
pedig terem az dögivel, csak iszapba kell
nyúlkálni értük, s már lehet is összeszedni,
mert szinte jönnek maguktól is.
Visszatérve a versenyre. Alig ültem
óvatosan a gyorshajómba, belekaptam
mancsommal lapát gyanánt a vízbe, aztán hajrá! A következő pillanatban már a
nádas széléről néztem vissza a partra, alig
láttam a zsebkendőt lobogtató búcsúztató tömeget. Persze ha a start sikerült…
Elején még előfordult, hogy rögtön az
iszapba fordultam, ilyenkor úgy csináltam, mintha csak piócát akarnék gyűjteni.
Különben elárulom bárkinek, nem titok:
ha megkívánják a fütyülős cukrot és nincs
pénzük, egyszerűen szednek egy marék
piócát. Az sem baj, ha nem kövérek. Az
egészet beváltják Stankowsky patikus
úrnál. Az rögtön pénzt ad érte, de nézzék
meg azért maguk is, mert döglöttért nem
ad semmit. A többi lehet dagadt vagy sovány, egyre megy. Egyszerű, jó tiszta üzlet, nem igaz? Én felhagytam vele, mert
az egész készletem, amit egy dunsztosüvegben tartottam, ellopták. A szomszéd
Babócsai ügyvéd úrra gyanakszom, mert
nagyon sok fütyülős cukrot osztogatott a
nyaraló vendéggyerekeknek, de engem
mindig kihagyott.
Ezért volt nekem szép életem itt a Balatonon. Maradhattam volna itt egész
nyáron, de már pár nap után nagyon hiányoztak az otthoni esték. Egyik reggel
csak úgy útnak indultam valami hülye
napozóban. Biztos nyaraló lánygyerek
hagyhatta nálunk.
A sorompónál várni kellett, míg elmegy
a vonat, én meg szórakozottan a végére
kapaszkodtam. A vonat elment, én meg
égbe emelkedtem, mint egy kalimpász
madár. A bakter sápadtan tekert vissza a
földre, mikor felfigyelt a tömeg sikoltozására. Hála istennek, csak a hülye napozómat tépte szét a sorompó. Csak vis�szamentem, átvettem a klott gatyámat
s rohantam a keresztúri állomásra. Már
elképzeltem, hogy mi vár odahaza. Pajtás meg Milu megbolondul az örömtől.
Nagypapa is, mert ha holnap jó idő lesz,
mehetek répát egyelni; de este megint
mesélni fog, miután megmostam a lábát,
lehet, hogy a csatosüveg bor fogytával,
lassanként már nem baka, hanem már
fénrik, sőt később tán még lajtan úrrá is
avanzsál.
Kisslaki László

Egy elfeldett fűszer: a turbolya
A turbolya elfeledett fűszere a mai konyháknak. Értékét és érdekes aromáját azonban ismét kezdik felfedezni. Vadon sok helyen találkozhatunk vele
már március legelején, de bokrok, épületek, kerítések tövében is tömegesen terem. Az árnyékos, nedves helyeket kedveli, kertünkbe magról kön�nyen termeszthetjük.

A turbolya könnyen felismerhető csipkeforma, páfrányra emlékeztető, többszörösen
osztott, világoszöld leveléről. Sajátos illata az ánizsra emlékeztet, íze pedig a petrezselyemhez hasonlítható. Főzés során sokat veszít zamatából, ezért levesekbe, mártásokba, főzelékekbe csak az utolsó 10 percben tegyük. Ízvilága nagyon jól illeszkedik a fehér
szárnyasok és fiatal bárány húsához. Öreg juhászok még ma is szórnak belőle a bográcsban fövő birkapörköltbe.
Jó nyálkaoldó, emésztést elősegítő, vesetisztító és vizelethajtó.
Levelei sok A-, és C-, vitamint, vasat és magnéziumot tartalmaznak. A népi gyógyászatban ráncok kezelésére is számon tartott.
Frissen szedett leveleit tavasszal, még virágzás előtt érdemes fogyasztani, mert később rágóssá és keserűvé válnak. Ilyenkor ajánlott a föld feletti részét kiszárítani, majd
apróra törve eltenni, hogy a későbbiekben is fel tudjuk használni fűszerként.

Turbolyaleves

Fél liter vízbe szárított zöldségkeveréket
szórunk, és felforraljuk. Másik edényben
vajon megfuttatunk 2 evőkanál lisztet, rádobunk kb. 1 marék összevágott turbolyalevelet. Állandó keverés mellett felöntjük
előbb 1 dl tejszínnel vagy tejföllel majd a
zöldséglével. Összeforraljuk, sózzuk, pirított zsemlekockával tálaljuk.

Turbolyasaláta

A főtt tojást felkockázzuk, hozzáadunk főtt krumplit (vagy csicsókát), összevágott turbolyát, metélőhagymát és leöntjük olajos-ecetes öntettel. Gazdagíthatjuk összevágott
medvehagyma levelekkel és pitypang levelekkel is.
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Egészség

Őrizd meg szemeid egészségét!
Számos civilizációs betegség mutatkozik meg a látás romlásában.
Sokszor az idősebb korosztály tagjai jobban látnak, mint a fiatalok. A
számítógépek, TV és okostelefonok
képernyője tehető leginkább felelőssé mindezért. Ez oda vezetett, hogy például Ázsiában a gyerekek 70%-a már szemüveges, és
a helyzet minden évben romlik. De
ennek nem kellene így lennie. Olvasd el cikkünket, és megtudhatod
mit tehetsz szemeid egészségének
megőrzésért!

Lássuk a számokat…

A WHO (Egészségügyi Világszervezet)
alapján a látás-romlások több mint 80%a megelőzhető vagy gyógyítható. Ami
viszont ennél fontosabb, hogy mi okozza
ezeket a károsodásokat. A WHO adatai
alapján elmondható, hogy a fő probléma nem a cukorbetegség, a zöldhályog
vagy az időskor, hanem a kezeletlen
szürkehályog és a korrigálatlan fénytörési hibák befolyásolják leginkább a látásromlást.

Mit tehetsz a látásromlás ellen?

1. Ne ülj annyit a képernyő előtt, helyette sétálj sokat a szabadban!
2. Hordj szemüveget, ugyanis a fénytörési hibák legegyszerűbben lencsékkel
korrigálhatók!
3. Ügyelj arra, hogy megfelelő fényviszonyoknál olvass!
4. Ha munka vagy tanulás miatt kell
órákat a képernyő előtt ülnöd, akkor figyelj arra, hogy 1-2 óránként tarts egy kis
szünetet.
5. Csökkentsd a képernyő fényerejét,
így nem terheli annyira a szemed!
6. Egyes források szerint a jóga is hozzájárulhat a szem egészségéhez.
7. A szemmasszázs és a pislogás is jó
megoldás a látásromlás megelőzésére.
+1: Javíts látásodon gyógynövény alapú készítményekkel!

Miben segít a Vista Clear?

Ennek a kapszulás étrend-kiegészítőnek az egyik legfontosabb összetevője a fekete áfonya, amely támogatja a
szem vérellátását, normális működését,
valamint segít megőrizni a szem egészségét. A benne szereplő citromfű és
vadgesztenye kivonat segít fenntartani a
kognitív funkciókat, támogatja a mentális
jólétet és segít az érfalak erősítésében.
A nagylevelű csodamogyoró jótékony
hatással van a vérkeringésre. Az ördögcsáklya pedig segít megőrizni az ízületek, inak és a teljes mozgásrendszer rugalmasságát.

Valóban elég egy gyógynövény
alapú készítmény a látás
javításához?

Mint ahogy már említve volt, a látásromlás több mint 80%-a megelőzhető
vagy gyógyítható. A csehországi tapasztalatok is ezt mutatják. Csak egy példa a
sok közül: Z. Katalin, 64 éves nyugdíjas
részt vett az egyik ingyenes diagnosztikán, amelyet vállalatunk alapítója Vladimír Ďurina tartott. Elmondta, hogy 2
hét múlva meg fogják műteni a szemén
kialakult zöldhályogot. Az állapotfelmérés után a Vista Clear termék használatát
javasolták a hölgynek, aki ugyan megvásárolta a terméket, de hogy ne fogyjon el
olyan gyorsan, a minimális napi 2 kapszu-
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lát szedte csak a javasolt
6 helyett. Eljött a műtét napja, az idős
hölgy megjelent a klinikán, ahogy szokás
elvégeztek nála még egy utolsó gyors
vizsgálatot és aztán - hazaküldték. Ugyanis a két hét alatt annyival javult a szem
állapota, hogy már nem volt szükség a
műtétre.
Ahogy láthatod, sok esetben nem
a műtét a megoldás. Érdemes először
alternatív módszereket kipróbálni, és
a természet erejét használni. Nagyon
sok olyan gyógynövény létezik, amelyek rendkívül hatékonyak egy-egy betegség kezelésére, megelőzésére.

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

Egészség

A mint A-vitamin, A mint AlgaVit
A vitaminokat a 20. század elején
két nagyobb csoportba sorolták:
kezdetben A-vitaminnak nevezték
a zsírban-, és B-vitaminnak a vízben
oldódót. Hamarosan kiderült, hogy
mindkét csoport ennél több komponenst takar.
A fentiek szerint a konvencionális
A-vitamin elnevezés mai fogalmaink szerint már nem egyetlen vegyületet, hanem vegyületcsaládot jelöl.

Mit nevezünk vitaminnak?

A vitamin olyan kis molekulájú szerves vegyület, amelyet az adott szervezet nem tud
előállítani saját önnön enzimkészletéből;
mással nem helyettesíthető, ugyanakkor
elengedhetetlenül szükséges egyes meghatározott funkciók betöltéséhez. Ezért mindenképpen külső forrásból kell bejutnia. A
vitaminok egy vagy több biológiai folyamat
kivitelezésében vesznek részt, méghozzá
olyan folyamatokéban, amelyek csak meghatározott módon mehetnek végbe.

Az A-vitamin és forrásai

Az A-vitamin egy zsírban oldódó vitamin,
amely állati (retinol) és növényi forrásban
(karotinoid) található meg a természetben.
Utóbbi leggyakoribb formája közismerten a
sárgarépában is megtalálható béta-karotin.
Az A-vitamin természetes forrásai:
1. A retinol halban, májban, szívben, vesében, tojásban, tejben és vajban fordul elő,
és ebben a formában teljesen fel is szívódik.
A retinol természetes formájában minden létező organizmusban jelen van, és elengedhetetlen elem olyan alapvető biológiai folyamatokhoz, mint a látás és a sejtnövekedés.
2. A karotinoidok jellemzően olyan növényi forrásban mint a sárgarépa, a spenót, a sóska, s paradicsom, a salátafélék, a
répa, piros húsú gyümölcsök találhatók. A
karotinoidokból a szervezet állítja elő az A-vitamint, és a májban raktározza azt.

AlgaVit – Táplál, tisztít és véd!

Az algafélék amellett, hogy gazdagon tartalmaznak különféle ásványi anyagokat (kálium, kalcium, cink, magnézium, szelén, vas,

A Spirulina, klorella és astaxanthin tartalmú 180 darab kapszulát tartalmazó AlgaVit termékünkről további információk elérhetők
www.vitalvar.hu oldalon!
foszfor stb.), gazdag vitaminforrások is (E,
B1, B3, B2, B6, B12 stb.). Az A-vitamin szempontjából pedig olyan mikrotápanyagokat
rejtenek, mint a már említett karotin vegyületek, amelyekből a szervezetünk maga
képes előállítani a szükséges A-vitamin
mennyiséget. Továbbá klorofill tartalmuk
által fokozhatják is az A-vitamin hatását a
szervezetünkben.
Az AlgaVit étrend-kiegészítő kapszula
háromféle mikroalgát tartalmaz: spirulina,
klorella és az astaxantinban gazdag Haematococcus pluvialist. Az AlgaVit termékben a
három alga egymás hatását erősítve segítheti elő a stressz, a fáradtság leküzdését, erőnlétünk, vitalitásunk visszanyerését.

Az A-vitamin jótékony hatásai

A kutatások szerint az A-vitamin csökkenti
a kanyaró miatti halálozási arányt, megelőzi
a rák bizonyos típusait, segíti az emberi test
növekedését és fejlődését, illetve erősíti az
immunrendszer funkcióját. Az immunrendszer erősségét nagymértékben befolyásolja,
hogy mekkora a szervezet A-vitamin-készlete. Ha megfelelő, akkor a szervezet kön�nyebben elbánik a baktériumokkal és a vírusokkal, illetve hamarabb fel tudsz épülni
egy-egy betegségből.
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Az A-vitamin néhány jótékony hatása:
• védi a szem egészségét
• elősegíti a csontozat normális növekedését, fejlődését, és erősíti a csontokat
• segítheti megvédeni a C-vitamint az oxidációtól, fokozza a felszívódását
• védi a bőrt és részt vesz a hámsejtek képződésében
• segítheti a pattanások eltüntetését, a bőr
pigmentálódásának (barna foltosodás) megelőzését.
• egészségesen tartja a bőr mellett, a körmöt, a hajat, a fogakat és a fogínyt
• védi a nyálkahártyákat
A magas fehérjetartalmú AlgaVit kapszula
ideális kiegészítője a tavaszi feltöltődésnek
és méregtelenítésnek. A benne található három alga szinergikus hatásának köszönhetően szervezetünk új erőre kaphat!

Tel: +.: 06-1 238 0742
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Természetesen

Mik azok az antociánok?
Az antociánok természetes növényi
pigmentek, bioflavonoidok. A növényi pigmenteket különböző csoportokba sorolhatjuk. Vannak a
karotinoid típusú vegyületek, ide
tartozik például a likopin vagy a karotin. Vannak a xantofillek, amelyek
oxigéntartalmú karotinoidok, és az
őszi levelek sárgás színéért felelősek. A harmadik csoportba a porfirin vázas pigmentek tartoznak, ide
tartozik például a kékeszöld klorofill. A legváltozatosabb színeket adó
csoportot pedig az antociánok alkotják, ugyanis ezen vegyületek színe a narancsvörös árnyalattól egészen az ibolyakékig változhat.

Antociánok szinte minden növényben
megtalálhatóak, a növényi szervezet számos részében, gyökerekben, hajtásokban,
virágokban, de még a vörös színű, őszi levelekben is. Fő funkciójuk - azon kívül, hogy
színezetükkel felhívják magukra a rovarok
figyelmét és ezzel segítik a megporzás hatékonyságát - megvédeni a növényt, és a
növényi sejtalkotókat a káros UV-B sugárzástól.

Az antociánok a bioflavonoidok élettani
szempontból kiemelkedően értékes csoportjába tartoznak. Legnagyobb men�nyiségben az élénk színű (vörös, lila, kék,
narancssárga) gyümölcsökben és zöldségekben találhatók meg, mint például az
fekete áfonya, eper, kökény, málna, fekete
ribizli, cékla, sárgarépa stb.

Miként hatnak
az emberi szervezetre?

Az antociánok a többi flavonoidhoz hasonlóan rendkívül erős antioxidánsok. Az
emberi szervezetben számos szabadgyök
képződik, ezek többsége méreganyagok
bevitelétől, radioaktív vagy mikrohullámú
sugárzástól, és számos egyéb tényezőtől
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alakulhat ki. Ha az antioxidáns -szabadgyök
egyensúly felborul, akkor a szervezetben
károsodás következik be. Az antioxidánsok
segítségével fenntartható az egyensúly,
megelőzhető a sejtek korai öregedése, és
megőrizhető az egészséges állapot.
A kutatók szerint az antociánok elsősorban a káros környezeti hatások által okozott
problémákat orvosolhatják: antioxidáns,
antimikrobiális, sejtvédő, tumorellenes,
lipidcsökkentő, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek.
A magas vérnyomás növeli a gyulladás
kialakulását a szervezetben, de elősegíti a
sejtek idő előtt öregedését, növeli a szívbetegség, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az ízületi gyulladás és a rákos megbetegedések kialakulásának a kockázatát
is. Az antociánok azonban növelik az olyan
gének aktivitását, amelyek segítik a szervezetet a cukrok és a zsírok felhasználásában,
és megakadályozzák, hogy azok a vérben
felhalmozódjanak, emellett növelik az elhízás elleni hormon, vagyis az adiponektin
termelését. Ezek a vegyületek nemcsak az
elhízást akadályozhatják meg, hanem pozitív irányba képesek megváltoztatni a zsírok
rendellenes szintjét is.
Az antociánok megakadályozzák a
vérlemezke összetapadását, ezáltal meggátolják az érelmeszesedés és a vérrögképződés kialakulását. Segítenek továbbá
a vérnyomás csökkentésében, a finom véredények szerkezetének és működésének
megóvásában, csökkentve a kapilláris áteresztőképességét és annak törékenységét.

Természetesen
valószínűséggel alakul ki esetükben a 2-es
típusú cukorbetegség, mint azoknál, akik
nem részesítik előnyben ezeket az értékes
tápanyagokat.

Miben segíthetik az antociánok
a szervezetünket

• Immunrendszer erősítése
• Gyulladások csökkentése
• A hajszálereink rugalmasságának megtartása, javítása
• Nyirokkeringés javítása
• Veseműködés optimalizálása
• Vércukorszint stabilizálás
• Koleszterinszint csökkentés
• Látás javítása
• Memória javítása
Emellett az antociánok növelik a hasznos
HDL-koleszterin szintjét, miközben csökkentik az LDL-koleszterinét.
Az antociánok megakadályozzák az idegrendszeri betegségek kialakulását azáltal,
hogy gátolják az Alzheimer-kórral kapcsolatos béta-amiloid fehérje képződését. Emellett elősegítik a sejtek közötti kommunikációt, javítják az agy vérellátását és védik az agyi
mitokondriumokat az oxidatív stressztől.
Speciális méregtelenítő enzimek aktivá-

lásával az antociánok segítik a rákkeltő
anyagokat metabolizálni. Agresszív módon hatnak a rák ellen is, mivel megakadályozzák a ráksejtek szaporodását, a rákos
sejtek elpusztulását idézik elő.
Az antociánok segíthetnek a cukorbetegség elkerülésében, hiszen javítani képesek az inzulinérzékenységet és
javítják a glükózanyagcserét. Azoknak
a személyeknek, akiknek magas a napi
antociánbevitelük, húsz százalékkal kisebb
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A fekete áfonya

Az egyik legmagasabb antocián tartalmú
gyümölcsünk a feketeáfonya. Kivonatát a
keringési betegségek kezelésére alkalmazzák. Csökkenti a hajszálerek törékenységét és növeli áteresztőképességégüket,
valamint érfalvédő hatással is rendelkezik,
így eredményeképp a keringés állapota javul. A fekete áfonya antociánjai a szembetegségek kialakulásának megelőzésére is
hasznosak.

Életmód

Az epesavak szerepe az életminőségünkben - epekörforgás
A kólsav tartalmú epét a máj termeli, mely az epehólyagba kerül
és ott tárolódik. Étkezéskor a táplálék kb. 1-2 órán belül a gyomorból a patkóbélbe kerül, ahol a nyállal és a gyomorsavval előkészített,
megkezdett emésztési folyamat
folytatódik.

Az epehólyag a patkóbél nyálkahártyájáról
kap egy úgynevezett kolecisztokinin vezérlést, melyre az epe a patkóbélben végződő
epevezetéken át kiürül, a zsírok és részben
a fehérjék elbontásához. Ezzel egyidőben a
hasnyálmirigy enzimek is a patkóbélbe kerülnek, mivel a hasnyálmirigy is a patkóbélbe
csatlakozik. Az epefolyadékkal és hasnyálmirigy váladékkal lekezelt táplálék tovább
megy a vékony- majd a vastagbél felé, miközben a kólsav dezoxikólsavvá alakul át. Ennek
kb. 10%-a a széklettel kiürül szervezetből,
amíg kb. 90%-a a véráram útján visszakerül
a májba, ahol a dezoxikólsav kólsavvá alakul
vissza és a folyamat kezdődik elölről, azaz ciklikusan ismétlődik: enterohepatikus körfolyamat = epekörforgás.
Ha a kor, az életmód, az étrend, az öröklött tényezők, betegségek, terhesség (pl.
a magzat az emésztőszerveket nyomja,
azok működése megváltozhat), stb. miatt
ez a folyamat élettanilag nem megfelelően
működik, úgy emésztési problémák lépnek
fel: puffadás, székrekedés, hasmenés,
jobb oldali bordaív alatti sajgás illetve
fájdalom, hátba kisugárzó szúró érzés,
stb. Ebben kb. kétszer annyian érintettek
a nők, mint a férfiak. A nőknél általában a
sokkal érzékenyebb idegrendszerből és a
gazdagabb érzelemvilágból fakadó fokozottabb stressz is szerepet játszik, mert az
epehólyagból az epe továbbjutását biztosító „szelep”, azaz az oddi szfinkter záróizom
a stressztől többször/gyakran nem nyit ki
megfelelően, és ezáltal az epe beszorul az
epehólyagba, ami besűrűsödhet és epekőhöz is vezethet, az emésztés pedig tökéletlen lesz.
A 15 mm-nél kisebb, puha, koleszterin kövek jó eséllyel a GALLMET-tel
is feloldhatók. Amennyiben a belekbe,
különösen a vastagbélbe nem kerül meg-

felelő mennyiségű epesav, úgy a
negatív baktériumok sejtfalából
származó lipopoliszacharidok, azaz
endotoxinok (belső mérgek) közömbösítése, semlegesítése nem történik
meg megfelelően. A nem megfelelően közömbösített endotoxinok
gyulladásokat válthatnak ki más
szerveinkben. Ez idővel betegségekhez vezet, amelyeknek az okát az előzőekben leírt folyamatelemzések sokszor
nem tárják fel megfelelően. Így az egyes
betegségek valódi oka ismeretlen maradhat, emiatt nem okozati, hanem tüneti kezeléseket alkalmazhatnak.
A GALLMET étrend kiegészítők természetes epesav (és gyógynövény) tartalmúak és epepótlással, okozati alapon
képesek az epekörforgás zavarait kompenzálni illetve enyhíteni úgy, hogy a
gyomorsavnak ellenálló intestinosolvens
kapszula csak a patkóbélben esik szét, ott,
ahova az epevezeték is becsatlakozik, tehát a GALLMET tartalma nem kerül a gyomorba. A GALLMET termékek minden
gyógyszertárban kaphatók vagy megrendelhetők honlapunkon.
Epeműtétek után az epe csordogál, mivel nincs epehólyag, bár a máj és az epevezeték is képes tárolni kisebb mennyiségű epét. Viszont (fő)étkezéseknél esetleg
túlétkezéseknél, amikor van elég élelem a
gyomorban, akkor a csordogáló epe nem
mindig elégséges a zsír és részben fehérje
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bontáshoz, emiatt emésztési problémák
merülhetnek fel, amit például pótlólagos
epesav adagolással és ezzel az epekörforgás rásegítésével lehet kompenzálni. Természetesen diétával, gyógynövényekkel
is lehet egyensúlyozni, bizonyos mértékig
és egyéntől függően, de a bélben lévő
endotoxinok közömbösítését ezek általában nem tudják megoldani, mert ahhoz
elsősorban megfelelő mennyiségű epesav
szükséges. Az epeműtötteknek életminőség javító a főétkezéseknél az epepótlás
ahhoz, hogy az emésztésük jobb lehessen.

Többet megtudhat a honlapon:

www.gallmet.hu

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

Életmód

Az ENSZ törvényes gyógyszerré nyilvánította
a kannabiszt
Az Egyesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) megszavazta az orvosi használatra szánt kannabisz eltávolítását a világ legveszélyesebb kábítószerei kategóriájából (mint például a
heroin), ami egy nagyon várt és régóta halogatott döntés, amely felszabadíthatja az utat a kannabisz kutatása és az orvosi felhasználása előtt.
Az 53 tagállamot magába foglaló Kábítószerügyi Szakbizottság (ECDD) szavazása
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által
tett ajánlások sorozatát vizsgálta a kannabisz
és származékainak átsorolásával kapcsolatosan. De a figyelem középpontjában a
kannabisznak az 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény IV. jegyzékéből történő eltávolításának egyik legfontosabb ajánlása állt
– ahol jelenleg a veszélyes és erősen addiktív
opioidokkal együtt található.
Szakértők szerint az ajánlás jóváhagyásának nincs közvetlen következménye a nemzetközi ellenőrzések lazítását illetően, viszont
sok ország a nemzetközi egyezményekhez
fordul útmutatásért, és az ENSZ elismerése szimbolikus győzelem a drogpolitikai
változások szószólói számára, akik szerint a
nemzetközi törvénykezés elavult.
A világ az 1960-as évek eleje óta sokat
változott. A kannabisz jelenlegi besorolása
visszatartó erőt jelent a kutatások szempontjából, és az Egyesült Nemzetek osztályozásának változása nagy valószínűséggel javít az
orvosi kannabisz elfogadottságán szerte a
világon.
Ennek ellenére a döntés sok országban
rendkívül vitatott, ami szokatlan késedelmekhez vezetett az Egészségügyi Világszervezet által 2019-ben először tett ajánlások
megszavazását illetően. Az Egyesült Államok,
az európai nemzetek és mások támogatták a
javaslatot, míg Kína, Egyiptom, Nigéria, Pakisztán, Oroszország és sajnos Magyarország
is határozottan ellenezték.
– Ez amolyan diplomáciai cirkusz volt –
mondta Kenzi Riboulet-Zemouli, független
drogpolitikai kutató, aki szorosan figyelemmel kísérte a szavazást és a tagállamok állás-

pontját. Néhány ország, amely kezdetben ellenezte az átminősítést, mint Franciaország,
azóta megváltoztatta álláspontját – tette
hozzá.
De az az ajánlás, hogy a kannabiszszármazékokat, mint például dronabinolt és
THC-t átsorolják az I. jegyzékbe, nem kapott
elég támogatást ahhoz, hogy érvénybe léphessen.
– Ezen az úton haladva nemcsak a szenvedést enyhítő fontos gyógyszereket tagadják meg polgárainktól, hanem becsmérlik a
közbizalmat is – mondta Michael Krawitz, a
Veteránok az Orvosi Kannabisz Hozzáférhetőségéért szervezet ügyvezető igazgatója,
hozzátéve, hogy a kannabisz fontos gyógyszer, amely képes egyedülálló fájdalomcsillapítást nyújtani.
A kannabisszal kapcsolatos törvénykezés
átdolgozása, különösen az orvosi felhasználás legalizálása körül, gyors ütemben
haladt az elmúlt években – mondta Jessica
Steinberg, a Global C, egy nemzetközi
kannabisz-tanácsadó csoport ügyvezető
igazgatója, aki részt vett az ENSZ ülésein. Az
iparági bennfentesek azt remélik, hogy a szavazás megnyitja az ajtókat a gyógyszer terápiás előnyeinek kutatása előtt.
Hatalmas eredmény tehát, hogy a tudomány győzedelmeskedett az évtizedek óta
berögzült előítéletekre épülő törvénykezések felett és betegek milliói számára nyílik
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meg a lehetőség a kannabisz felhasználása
előtt. Jelenleg az egyes országokon áll, hogy
élnek-e a lehetőséggel, és elindítják-e az orvosi kannabisz programjukat.
A 27 EU tagállam közül jelenleg csupán 5
országnak nincs semmilyen szintű orvosi
kannabisz programja és sajnálatos módon
hazánk is ezek közé tartozik. Ami még viszont ennél is szomorúbb, hogy egyetlen
EU-s tagállamként szavaztunk ellene ennek
az átsorolásnak, így előreláthatóan a magyar
betegeknek még nagyon sokat fog kelleni
várniuk a kannabiszra, mint gyógymódra.
Mivel az EU már évekkel ezelőtt arra szólította fel a tagállamokat, hogy gördítsenek el
minden akadályt a kannabisz orvosi felhasználása elől, de mi ennek pont az ellenkezőjét
tettük, az EU kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen, és számon kéri vezetőink
döntését.
Reméljük és bízva küzdünk, hogy ez a
helyzet hamarosan itthon is megváltozik és
a kannabisz legalább gyógyászati szempontból elérhetővé válik a rászorulók számára.

További információ:
https://kenderter.eu

Egészség

A nyaki gerinc tünetcsoport

Miért itt fáj a leggyakrabban és milyen természetes módszerek vannak a panaszok enyhítésre?
A nyaki gerinc a gerinc legmozgékonyabb része – működéséből adódik: a fejet minden irányba fordítja, mozgásterjedelme óriási. Ez különösen az alsó szelvényekre érvényes, ahol a jelentősen kisebb mozgásterjedelmű
háti gerinccel határos. Ezért éppen ezen a területen lépnek fel nyíró- és centrifugális erők, amelyek a nyaki gerinc szalagjait erősen igénybe veszik.
A nyaki gerinc számára további veszélyt
jelent a fej nagy súlya. Normális viszonyok között a szalagok jól tartanak, de
hibás tartás, vagy helytelen terhelés esetén gyakran nem megfelelően működik a
nyakizomzat.
Egyes izmok elfáradnak és elgyengülnek, így a fej nyakcsigolyára gyakorolt relatív súlya sokszorosára nő. Mindenki, aki
valaha nyakrögzítőt kellett, hogy viseljen
(például balesetből fakadó „ostorcsapás sérülés” után), bizonyára érezte, milyen ne-

héz tud lenni a fej, ha a nyakizmok teljes
ereje hiányzik.
A nyaki gerinc területén a szalagok kifejezett kopásához vezető további alapot
jelent a rossz testtartásból fakadó erős
nyaktúlnyújtás. Ezen a területen a szalagok erős nyomásterhelésnek vannak kitéve, ennek következtében deformálódnak,
úgyhogy végül is elől vastagabbak, mint
hátul – mint például a domború hátú ember esetében. Ezeknek az embereknek nagyon előre kell tolniuk nyaki gerincüket és
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állukat emelni ahhoz, hogy előrenézhessenek, Bizonyára mindannyian ismerünk
valakit környezetünkben, vagy családban,
vagy éppen Ön az, aki így áll és jár.
Ezek a mozgási és tartási problémák fokozott csontingerekhez vezetnek,
amelyek következtében csontcsipkék és
csonthidak képződnek.
Sok ember csodálkozva állapítja meg,
hogy a fej elfordításakor nyakcsigolyájában csikorgó hang keletkezik, mintha
homok lenne benne, amihez fájdalom

Egészség
nem is társul. Ezek a porc-, csontelváltozások azokat a csigolyanyílásokat szűkíthetik, amelyek csontos csatornát képeznek
a fejet állító véredények és idegfonatok
áthaladása számára. Tehát a fej vérellátása a jól működő nyaki gerincnek is
a függvénye. A fej mozgása és tartása
mellett a nyaki gerinc a felső testtájak
idegellátásáért is felelős, mivel a nyak
területéről olyan idegrostok is kilépnek,
amelyek a vállak és karok ellátását végzik,
Így lehetséges az, hogy a nyaki gerinc tünetcsoport temérdek panaszt okozhat:
fejfájások, nyakfájdalmak, vállba, karba
kisugárzó fájdalmak, de szédülés, hallászavar, szemrezgés, karok és ujjak sutasága
– olyan érzés mintha megvastagodna, de
különösen éjszakánként.
Gyakran fájdalmasan korlátozottá válik a nyakmozgás, leginkább azonban
csak az egyik oldalon. A fej oldalra hajlítása mind szorító, mind nyújtási fájdalmat
kiválthat. Míg azonban a nyomási fájdalom mindig a mozgásiránnyal azonos oldalon keletkezik, a nyújtási fájdalom az
ellenoldalon lép fel.
A nyaki gerincfájdalomra jellemző a
mozgástól való függősége, amely elsősorban az éjszakai rossz helyzetben
való fekvéssel kapcsolatos. Amikor ehhez
még léghuzat is járul, az összes nyakizom
feszülésfokozódással reagál, reggel a szó
valódi értelmében merev nyakkal ébredünk, ami az ágyéki gerinc területén jelentkező hexensussz megfelelője.

Amit saját magunk tehetünk
• Ne aludjunk hason, mert ilyenkor a
hátrafeszített nyaki gerinc rossz helyzetbe kerül.
• Az éjszaka folyamán a fejet tömör
kispárnán stabilan helyezzük el. Ennek
olyan vastagnak kell lennie, hogy elsősorban oldalfekvésben a váll-nyak szögletet
kitöltse.
• Fontos a mindennapos mozgási hibák kijavítása, például autóvezetéskor.
Sok ember túl alacsonyan ül az autóban.
Vajon Ön – helyes fejtartásnál – jól lát-e
még? Emelje egyik hüvelykujját az álla
alá és könnyedén nyomja lefelé az állával
a hüvelykujját úgy, hogy a nyaki gerinc
megnyúljon. Ha így is jól lát ki a kocsiból,
az ülés elég magas, egyébként az ülést tömött párnával meg kell emelnie.
• A munkahelyen a szék- és asztalmagasságot is össze kell hangolni. Magasban ülni előnyösebb, mint túl alacsonyan.

Minden ülőfelület sima kell, hogy legyen,
legyen az párnás karosszék vagy autóülés.
Nem szabad hátradőlni, mert a gerinc és
a hát egyenes tartása így lehetetlennél
válik.
• A feszes nyakizomzat melegben ellazul. Próbáljuk ki, a legkényelmesebb:
melegítőpárna, meleg vizes borogatások
vagy meleg zuhany, amelynek sugarát
lehetőség szerint legerősebbre állítjuk be
és olyan melegen, amennyire elbírjuk, zuhanyoztatjuk vele a nyakat. Minél célzottabban érjük el a fájdalmas pontot, annál
hatásosabb lesz ez a meleg kezelés. Iszappakolást is feltehetünk saját magunknak:
hátránya csak az, hogy viszonylag gyorsan kihűl.
• Erős, mozgásra jelentkező fájdalmakban gyakran nyakrögzítővel átmeneti
nyugalomba helyezés segít, esetleg csak
éjszakára.
• Autogén tréning.
• Jóga.
• Gyógynövénytartalmú fürdők.

Amire érdemes figyelni:
A nyaki gerinc túl intenzív tornája a fej
keringésének, mozgásának árt. Éppúgy
ártana a fej erős hátrahajlítása, mert helytelen irányban erősíti fel a nyomást.
Az úszás jót tesz a nyaki izmoknak, de
nem mindegy, hogyan úszunk. Csak nagyon laposan ússzon, például csak lábtempóval (krallozás), amellyel a nyaki gerinc
túlhajlítása (hátra) elkerülhető.
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A hátúszás a gerincének a legegészségesebb.
Kerékpáron egyenesen üljünk, így a
nyaki gerinc nem törik meg (ez a kormány
elég magas beállításával érhető el.)

Amit a szakemberek tehetnek
• Gyógytorna alkalmazása: a teljes gerinc aktív megnyújtására és a hát kiegyenesítésére szolgáló gyakorlatok elsajátítása ajánlott, amelyek során a nyaki gerinc
tartása is automatikusan javul, s ezáltal
az egész vállöv tehermentesül. A nyak a
gyakorlatok során mindig hosszasabban
legyen hátrahajlítva, mint előrehajlítva.
Blokkolt kisízületek lazítása és túl laza
szelvények stabilizálása is segíthet, máskor
a nyakizmok lazítása nyújtással, meleggel
(például iszappakolással), masszázzsal. A
túlnyomott és ezáltal meggyengült nyakizmok tornája, a nyaki gerinc helyes tartására szolgáló gyakorlatok fontosak.
Esetenként szükségessé válik a nyaki gerinc nyújtása (extenziója) intenzív
nyomási fájdalom miatti tehermentesítés
céljából. A nyújtást kézzel kell kivitelezi,
hogy ugyanakkor a nyaki gerinc átmozgatása is megvalósulhasson, a korlátozott
mozgás helye megtalálható legyen és a
blokkolódás oldódjon.
• Kiropraktika vagy manuálterápia a
blokkolódás oldására és a helytelen tartás
kijavítására.
• Akupunktúra
• Neurálterápia.

Ajánló
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Ayurvéda

Az egészség fenntartása
A Prána, az Ojas és a Tejas

Mélyebb szinten az egészség fenntartásához és az öregedés legyőzéséhez szükség van a test három finom esszenciájának egyensúlyban tartására, ezek pedig a Prána, az
Ojas és a Tejas. A megfelelő étrend, testgyakorlás és életmód e három finom esszencia között egyensúlyt alakíthat
ki, ekképp biztosítva a hosszú és egészséges életet.

A Prána - az Életenergia

A Prána az az életenergia, amely a légzést, oxigénellátást és keringést biztosítja.
Ugyancsak ő irányítja az életfontosságú
motorikus és szenzorikus működéseket.
A test természetes intelligenciája spontán
módon fejeződik ki a Prána által. Így például ha egy gyermek vas- és mészhiányban
szenved, a test természetes intelligenciája,
amit a Prána irányít, ráveszi a gyermeket,
hogy sarat egyen, ami ezeknek az ásványoknak a forrása.
A Prána székhelye a fej, s a Prána irányít
valamennyi magasabb agyműködést. Az
elme, emlékezet, gondolat és valamennyi
érzelem működése a Prána irányítása alatt
áll. A Prána irányítja a két másik finom es�szencia, az Ojas és Tejas biológiai működését is.

Az Ojas – az Életnedv,
az Életesszencia, az Immunerő

Ojas annyit jelent: „elevenség”, „ami erősít”, hívhatjuk immunerőnek is. Ő felel az immun-rendszerért és az elmebeli intelligenciáért. Orvosilag immunitás, belső erő. Az
Ojas erejével védekezik a szervezet például
a betegségekkel szemben. Ő az az életenergia, ami a hormonális egyensúlyt irányítja.
Az Ojas az artériákon keresztül áramlik és
székhelye a szív.

Az Ojas funkciói:

• A beszédet, a megjelenést formálja
• Erőt, ragyogást ad a testnek: az erős
Ojassal rendelkező ember vonzó, szeme
fényes, mosolya pedig közvetlen és megnyugtató
• Immunfunkciókat serkent: a kiegyensúlyozott Ojas szükséges a biológiai erőhöz és
immunitáshoz
• Befolyásol minden fizikai funkciót
• Működteti az érzékszerveket
• Működteti a motoros funkciókat

• Mentálisan is kiegyensúlyozó
hatása
van: az erős Ojassal rendelkező egyén tele van
lelki energiával és erővel
• Az életöröm forrása
• Az akaraterő, a céltudatosság forrása
• A lelkesedés forrása
• Pszichológiai szinten: az Ojas felel az
együttérzésért, a szeretetért, békéért, és
kreativitásért

Az Ojas csökkenésének okai

• Tartósan fennálló negatív érzelmek,
mint pl. düh, harag, bánat, szorongás, aggodalom…
• Túlterheltség (tartósan)
• Hirtelen sokkhatás (haláleset, baleset,
válás, veszteség, stb.)
• Feldolgozatlan trauma
• Túlzott böjt, nem megfelelő étel
• Álmatlanság
• Túl sok vérvesztés
• Túl sok ondóvesztés, túlzott szexualitás:
azok, akik túlzott mértékben folytatnak szexuális tevékenységet, vagy maszturbációt
az orgazmus pillanatában elvesztegetik az
Ojas energiát

Az Ojas csökkenésének tünetei

• Soványság
• Aggodalmaskodó, feszült alkat
• Nyugtalanság
• Immungyengeség
• A gyönge Ojas okozta immungyengeségben szenvedő egyén fokozottan ki van
téve pszichoszomatikus rendellenességeknek
• Életöröm hiánya
• Motiválatlanság (enerváltság)
• Szégyenlősség
• Az arc fénytelensége, szárazsága (kezek
is, test is)
• Riadalom a tekintetben
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Az Ojas termelésének fokozása,
vagy helyreállítása

• Könnyű, tápláló ételekkel, megfelelően
emészthető mennyiségekkel, a táplálkozást
tekintve ciklikusan rendszeres fogyasztással
segíthetjük megfelelő termelődését
• Étel minőségek: édes, hideg, lágy, kön�nyű, olajos, például tej, gyógynövények, zöldségek, gyümölcsök
• Afrodiziákumok mértékletes fogyasztása
• A ghee segít az Ojast növelni
• Egészséges életmód - jóga, szabadban
mozgás, alvás, pranayama
• Boldogság
• Továbbá fiatalító terápiák igénybe vétele
(Rasyana)
• Szeretet!
Folytatás a következő számban!
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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Az orgona mint gyógynövény
Bármilyen hihetetlen a címsor, az
orgona bizony sokoldalú gyógynövény is! Az orgonabokor a tavasz
egyik legbódítóbb illatú virágával
örvendeztet meg bennünket. De
azonkívül, hogy a szemet gyönyörködtető látvány egy nagy csokor ebből a halványlila virágból, egészségünk védelmében is jó szolgálatot
tehet. Nézzük sorban, mi mindenre
használhatjuk.

Tea orgonarügyből
Már az első orgonarügyeket is érdemes gyűjteni annak, aki diabéteszes panaszokkal küzd, vagy a hasnyálmirigye,
mája rendetlenkedik, esetleg visszatérő
gyomorhurutja van.
Ehhez a gyógyitalhoz 6 evőkanál friss
rügyre (vagy 4 evőkanál szárítottra) lesz
szükség. Ezt a mennyiséget forrázzuk le
egy liter vízzel és hagyjuk 8 órán keresztül lefedve állni. Szűrjük le, majd a nap
folyamán apró kortyonként fogyasszuk el.
Kúraszerűen érdemes alkalmazni, évente
egyszer 2 hétig.

Orgonalevél tea és tinktúra
A változékony tavasz sajnos ritkán múlik el megfázás nélkül. Jó hír, hogy erre
remek gyógyír az orgona levele. Felgyorsítja a gyógyulást a belőle készült tea
vagy tinktúra. A legjobb akkor elkészíteni,
amikor a levelek még zsengék és üde zöldek, ilyenkor ugyanis sokkal magasabb a
hatóanyag tartalmuk. Érdemes a zsenge
levelekből szárítani is, hogy később az év
folyamán bármikor elkészíthessük ezt a
kiváló köhögéscsillapító, lázcsillapító és
izzasztó szert.
A tea elkészítéséhez 2 evőkanál felaprított levelet öntsünk le 250 ml forró vízzel, forrásig hevítjük, levesszük a tűzről,
és meleg helyen állni hagyjuk 2-3 órán
keresztül, azután leszűrjük és kifacsarjuk.
Naponta 4×1 teáskanálnyit kell fogyasztani evés előtt. A kúra 3-5 napig tart. Erős

köhögés esetén vagy meg lehet hosszabbítani a fogyasztását, vagy rövid szünet
után meg kell ismételni.
Ugyanígy lehet használni a vodka vagy
gyógyszertárban kapható alkohol alapú
tinktúrát. Az orgona virágát lazán (szellősen) szórjuk színültig egy fél literes
üvegbe, öntsünk rá vodkát vagy az alkoholt, hagyjuk állni 3 hétig sötét helyen,
szobahőmérsékleten, majd szűrjük le.
Fogyasszuk naponta 3×30 cseppet evés
előtt. Akár egy évig is eltartható jól lezárt
üvegben, hűvös helyen

Orgona kenőcs
Az orgona leveléből és a virágjából
is lehet kenőcsöt készíteni, mindkettő
remek az ízületek, sebek és ütődések
(zúzódások) kezelésére. Köszvény, meszesedés, ízületi gyulladás esetében
mindkettő kiegészítheti vagy kiválthatja a
gyógyszertári kenőcsöket.
Ehhez 2 evőkanál aprított virágot vagy
apróra vágott levelet alaposan keverjünk
el 2 evőkanál friss vajjal vagy sertészsírral. Ne hevítsük. Hagyjuk állni egy napig,
hogy kioldódjanak a hatóanyagok. A fájó
felületet vékonyan kenjük be naponta háromszor, köszvény esetén akár dunsztkötés is alkalmazhatunk. Hűtőszekrényben
egy hónapig tárolhatjuk.
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Orgonaolaj a testnek és léleknek
Az aromaterápiában az orgonából készült olajat nyugtatóként használják,
mert eredményesen szünteti meg a szorongást. Egyéb vizsgált hatások közé tartozik a tisztító hatás, amely főként az elme
megtisztítására vonatkozik, ezért az orgonaolaj belélegzése elősegíti a relaxációt
és még a szunnyadó érzékiséget is felkorbácsolja.
Belélegezve ez az olaj befolyásolja a
limbikus rendszert, elősegítve a nyugalom érzését és sikeresen csökkenti a
stresszhormon szintjét a szervezetben.
Ez jobb alváshoz vezethet, illetve segít
megakadályozni a depresszió kialakulását, valamint csökkentheti a krónikus betegségek kialakulásának a kockázatát.
Párologtatóban is használhatjuk, így segít megtisztítani a szoba levegőjét, hiszen
antibakteriális hatással is rendelkezik.
Az olajat belsőleg nem ajánlatos használni.
Külsőleg az orgonaolaj parazitafertőzések, napégés, idő előtti öregedés,
vágások és zúzódások kezelésére is alkalmas. Stimuláló és antioxidáns hatásai
segítenek meggyorsítani a bőr gyógyulási
folyamatát, különösen vágások és sérülések esetén. Ez az olaj nemcsak megvédi
ezeket a sérüléseket a különféle fertőzé-

Fűben-fában
sektől, hanem elősegíti az új sejtek növekedését és a gyógyulás folyamatot is
fel tudja gyorsítani. Ez érvényes napégés,
kiütés és egyéb gyulladásos állapotok
esetén is.
Az orgonaolajban lévő antioxidánsok és
összehúzó vegyületek együttesen működnek a bőr megjelenésének javításában a
fiatalosabb megjelenés érdekében. Segít
megnövelni a bőr rugalmaságát, illetve
csökkenteni tudja az öregedési foltok, a finom vonalak és ráncok megjelenését.

Orgona a konyhában
És végül ejtsünk pár szót az orgona
gasztronómiai értékéről is. Mert ez a növény nem csak szép, illatos, de finom is!
Az orgonalekvárt és az orgonaszörpöt
azoknak ajánljuk, akik szeretik a friss, üde,
nem túl édes ízeket. Ehhez a két recepthez feltétlenül frissen gyűjtsük a virágokat, nem jó a szárított. A virágokat teljes
nyílásban szedjük, a bimbós virágok még
nem elég aromásak, a hervadófélben levők pedig értéktelenek.
Ne az út mellől szedjük, hogy minél kevesebb szennyeződés legyen rajtuk. A virágokat csipdessük le a szárról, és mossuk át
alaposan, hogy bogármentesek legyenek.

Orgonaszörp
Ehhez a recepthez érdemes a legsötétebb árnyalatú lila virágot választani, mert
úgy lesz csak igazán különleges a szörp.
Hozzávalók:
1 liternyi orgonavirágzat
75 dkg cukor vagy méz
2-3 citrom leve vagy 1,5 kávéskanál citromsav
néhány citromkarika
2 liter víz
csipetnyi nátrium-benzoát
Elkészítés:
Kb. fél kiló cukrot tegyük egy fazékba, és közepes hőfokon folyamatosan
kevergetve karamellizáljuk, amíg szép
aranysárga színt kap. (Vigyázzunk, nehogy
megégessük, és véletlenül se nyúljunk a cukorhoz, mert hihetetlenül forró.)
Öntsük fel a vízzel az olvasztott cukrot,
majd adjuk hozzá a maradék cukrot is, és
hagyjuk kicsit hűlni. (A felöntést óvatosan
végezzük, mert forró gőz csap fel a tűzforró
cukorról.)
Közben a virágokat fosszuk le a virág-

szárról, csak a kis lila virágokra lesz szükségünk, a zöld szárrészeket dobjuk el.
Adjuk a cukros vízhez a lefosztott virágokat és a citromlevet, citromkarikákat,
keverjük jól át, majd tegyük hűvös helyre.
2-3 napig állni hagyjuk, naponta többször megkevergetjük. A harmadik napon
leszűrjük, pici tartósítót adunk hozzá, és
hűtőszekrényben tároljuk. Ha télire vagy
későbbi felhasználásra is szeretnék eltenni a
szörpből, felforraljuk, még forrón üvegekbe
töltjük, pici tartósítót szórunk rá, lekötjük,
majd száraz dunsztban hagyjuk kihűlni.

Orgonalekvár
Az orgonalekvár elkészítése nagyon egyszerű, kezdők is bátran hozzáfoghatnak. Ha
a fehér és a lila virágú orgonát keverjük, nagyon látványos végeredményt kapunk.
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Hozzávalók:
– 2 liter térfogatnyi pucolt orgonavirág
szirom (jól megpakolva)
– 1,5kg cukor
– 2 l víz
– 1 narancs leve
– 2 citrom frissen préselt leve és magjai
Elkészítés:
Elsőször keverjük össze a vizet a cukorral és lassú tűzön kevergessük, míg a cukor elolvad, ezt követően felforraljuk. Ha
télire szeretnénk elrakni, ekkor rakjunk
bele egy kis tartósítót.
Forrás után hozzáadjuk a szirmokat és
kis láng felett felére forraljuk. Egy éjszakán át állni hagyjuk.
Másnap belecsavarjuk a narancs és citrom levét, majd újra felforraljuk. A kihűlt
lekvárt üvegekbe töltjük és dunsztoljuk.

Gondolkodó

Így vészeld át a legzűrösebb napokat is
könnyedén
Nagyon könnyű elveszni az élet zűrzavarában, felelősségeiben és céljaiban. Ha már egyszer elárasztott bennünket,
nagy a kísértés, hogy megfeledkezzünk róla és halogassuk azt, ami szívünknek a legdrágább. Rájöttem, nagyon sokat segít az, ha állandóan azt kérdezem magamtól: „Mi a fontos valójában?”- teszi fel a kérdést Dr. Richard Carlson,
a Ne csinálj bolhából elefántot című könyvében, melyben nagyon egyszerű és könnyen megfogadható tanácsokat
ad a mindennapi stressz kezelésére. Nézzünk párat ezekből, a teljesség igénye nélkül.

Szóval, mi a fontos valójában
az életemben?

Kora reggeli gyakorlatom része, hogy feltegyem magamnak ezt a kérdést. Segítségemre van abban, hogy rangsorolni tudjam
a dolgokat. Emlékeztet arra, hogy rengeteg
felelősségem ellenére, hogy választhatok, az
én életemben mit tartok a legfontosabbnak
és hová irányítom a legtöbb energiát – elérhető vagyok-e a gyermekeim és a feleségem számára, írok-e, csinálom-e lelki gyakorlataimat stb.
Annak ellenére, hogy túlságosan egyszerűnek tűnik, úgy vettem észre, iszonyatosan
nagy segítség abban, hogy ne térjek le a helyes útról. Amikor rászánok egy pár pillanatot
arra, hogy felidézzem, mi fontos valójában,
olyankor jobban tudok a jelenre koncentrálni, kevésbé rohanok, és az, hogy igazam
legyen, elveszti varázsát. Viszont, ha megfeledkezem arról, mi a legfontosabb, gyakran
rosszul rangsorolom a dolgokat és megint
csak elveszek saját ügyeim sokaságában.
Kivágtázok az ajtón, sokáig dolgozom, türel-

metlen vagyok, elhagyom a gyakorlataimat,
és más olyan dolgokat is csinálok, melyek
ellentétben állnak életcélommal.
Ha rendszeresen rászánsz egy percet arra,
hogy ellenőrizd magad és feltedd a kérdést:
„Mi fontos igazán?”, arra fogsz rájönni, hogy
néhány választásod ellentétben áll kitűzött
céljaiddal. Ez a stratégia abban segíthet,
hogy tetteidet egy sorba állítsd céljaiddal és
felbátorít arra, hogy tudatosabb, szeretetteljesebb döntéseket hozzál.

Hallgass a szívedre

Hányszor mondtad magadban egy megtörtént eset után: „Tudtam, hogy meg
kellett volna tennem”? Hányszor tudsz
valamit ösztönösen, de „kigondolkodod”
magad belőle?
Ha hallgatsz a szívedre, az azt jelenti, hogy
figyelsz és bízol abban a halk belső hangban, amelyik tudja, hogy mit kell tenned, milyen tetteket kell végrehajtani, vagy milyen
változtatásokat kell életedben alkalmazni.
Sokan nem hallgatnak erre a belső hangra,
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mivel attól félnek, hogy átgondolás nélkül
nem lehet valamit tudni, vagy pedig attól,
hogy a szabályos annyira nyilvánvaló lehet.
Ilyesmiket mondunk magunknak: „Ez nem
lehet helyes” vagy „Ilyesmit nem tehetnék”. És amint beengedjük a gondolkodó
agyunkat a képbe, kimagyarázzuk magunkat belőle. Korlátainkért vitatkozunk, és azok
a miénk lesznek.
Ha túlteszed magad azon a félelmeden,
hogy a szíved helytelen választ ad, ha megtanulsz bízni benne, akkor életed azzá a
varázslatos kalanddá válik, melynek lennie
kell. Ha bízol a szívedben, az olyan, mintha
lerombolnád az öröm és a bölcsesség elé állított korlátokat.
Ha nem szoktál bízni az ösztöneidben,
kezdd azzal, hogy biztosítasz magadnak
egy nyugodt pár percet, hogy kitisztítsd az
agyad és hallgass. Mellőzz és űzz el minden
megszokott, saját érdekeid ellen dolgozó gondolatot, mely felötlik benned, és
csak azokra a nyugodt gondolatokra figyelj,
melyek kezdenek előbukkanni. Amikor észreveszed, hogy szokatlan, de szeretetteljes
gondolatok jelennek meg az agyadban, jegyezd meg őket és cselekedj. Például, ha az
ötlik fel benned, hogy írj, vagy felhívj valakit,
akit szeretsz, tedd azt. Ha szíved azt sugallja,
hogy kicsit lassíts le vagy szakíts egy kicsivel
több időt magadra, próbálkozz meg vele. Ha
valamire figyelmet kell fordítanod, fordíts rá
figyelmet. Meg fogod látni, hogy amikor az
ösztönöd üzeneteket küld, és te tettekkel
válaszolsz rá, általában pozitív, szeretetteljes
élményekben lesz részed jutalomképpen.
Még ma kezdj el a szívedre hallgatni és
egy egészen más világ tárul fel előtted.

Légy nyitott arra „ami van”

Sok filozófia egyik legalapvetőbb spirituális elve az az elmélet, hogy tárjuk ki szívünket annak, „ami van”, ahelyett az elgondolás helyett, hogy az életnek egy bizonyos
módon kell folydogálnia. Ez az elmélet na-

Gondolkodó

gyon fontos, mivel legtöbb belső harcunk
abból a vágyból ered, hogy ellenőrzésünk
alatt tartsuk az életet, és más legyen, mint
amilyen. De az élet nem mindig (sőt ritkán)
olyan, amilyennek mi szeretnénk – egyszerűen olyan, amilyen. Minél inkább megadjuk magunkat a pillanat igazságának, annál
nyugodtabbak lesznek a gondolataink.
Amikor előre kialakított elméletünk van
arról, hogy az életnek milyennek kéne lennie, akkor ez befolyásolja azt a lehetőségünket, hogy élvezzük vagy tanuljunk a jelen
pillanatból. Meggátol abban, hogy becsüljük azt, amit csinálunk, amely lehet, a nagy
ébredés lehetősége lenne.
Ne reagálj egy gyerek panaszkodására
vagy a házastársad helytelenítésére, inkább
tárd ki a szíved és fogadd el a pillanatot úgy,
ahogy van. Nyugtázd, hogy nem pontosan
úgy cselekszenek, ahogy te szeretnéd. Vagy
ha egy munkádat visszautasítják, ne érezd
magad megverve, nézd meg, tudod-e azt
mondani: „Na, visszautasítás. Legközelebb
úgy csinálom, hogy jóváhagyják.” Vegyél
egy mély levegőt és enyhíts a reakciódon.
Így tárd ki a szíved, ne tettesd, hogy élvezed a panaszkodást, helytelenítést, sikertelenséget, hanem lépj túl rajta – és nyugtázd
magadban, hogy az élet nem úgy működik,
ahogy te eltervezted. Ha meg tudod tanulni, hogy a napi élet nehézségei közepette
is kitárd a szíved, hamarosan rá fogsz jönni,
hogy sok dolog, ami eddig mindig zavart,
már nem gond többé. Távlataid elmélyülnek.
Amikor azzal küzdesz, hogy melyikkel harcolj, az élet majdnem olyan csata lesz, mint
egy pingpongmeccs, ahol te vagy a labda.
De ha megadod magad a pillanatnak, elfo-

gadod azt, ami van, nyugtázod, békésebb érzések kezdenek a hatalmukba keríteni. Próbáld ki ezt a technikát kisebb kihívásokon,
melyekkel szembe kell nézned. Fokozatosan
képes leszel nagyobb dolgokra is kiterjeszteni. Ez valóban hathatósabb életforma.

Törődj a magad dolgával

Eléggé nehéz dolog békés életet teremteni, ha gondolatainkkal, eredményeinkkel,
a való élet problémáival, a szokásainkkal és
az élet ellentmondásaival és összetettségével foglalkozunk. De amikor úgy érzed, hogy
mások dolgaival kell foglalkoznod, célod,
hogy nyugodtabb életet élj, gyakorlatilag
lehetetlenné válik.
Hányszor kapod magad azon, hogy ilye-
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neket mondasz: „A helyében én ezt nem
tenném”, vagy „El sem tudom hinni, hogy
ezt tette,” vagy „Hát mit képzel?” Hányszor
válsz elkeseredetté, zaklatottá, idegessé,
nyugtalanná olyan dolgok miatt, melyeket
nemcsak, hogy nem tudsz irányítani, vagy
segíteni rajta, de nem is a te dolgod?
Ez nem előírás arra, hogy ne segíts az embereken. Hanem inkább az, hogy tudd, mikor segíts, és mikor hagyj békén valakit. Én
régebben az a fajta voltam, aki kérés nélkül
ugrott és segített. Erőfeszítéseim nem csak
nem hoztak gyümölcsöt, de csaknem sohasem értékelték őket, sőt néha még zokon
is vették. Azóta, hogy kigyógyultam abból,
hogy túlságosan belebonyolódjak más
ügyeibe, az életem sokkal egyszerűbbé vált.
Most, hogy nem szólok bele ott, ahol nem
akarják, sokkal hasznosabb a segítségem,
amikor felkérnek, vagy ha igazán szükség
van rám.
Ha magad dolgával törődsz, az sokkal
messzebbre mutat annál, mint hogy elkerüld a kísértést, hogy mások ügyeit megoldd. Ez magába foglalja a hallgatózást,
pletykálást, más háta mögött beszélést,
valamint a többiek analizálását és megpróbálni őket kiismerni. Az az egyik legfőbb
oka annak, hogy mások gyenge pontjaira és
problémáira összpontosítunk, hogy ne kelljen magunkba néznünk.
Amikor azon kapod magad, hogy olyan
dolgokba bonyolódtál, amihez valójában
semmi közöd, gratulálj magadnak, ha bölcsen vissza tudsz vonulni. Nagyon rövid idő
alatt iszonyatos mennyiségű extra energiát szabadíthatsz fel arra, amire igazán
fontos vagy szükséges odafigyelni.

Ajánló
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Egészség

Puffad a hasa? A helicobacter lehet az oka!
Egészségesen étkezik, rendszeresen mozog, mégis gyakran előfordul hogy úgy felfúvódik a gyomra, mintha
a nagymamájától jött volna éppen egy kiadós vasárnapi ebédről? A felfúvódott has és a „nehéz kő érzés” a
gyomorban sokszor keseríti meg mindennapjainkat, de nem kell beletörődnünk. A problémát gyakran egy
aprócska baktérium, a helicobacter pylori okozza.

A legelterjedtebb baktérium a világon

A statisztikák szerint az emésztési probléma a második leggyakoribb ok, amiért egy felnőtt orvoshoz fordul. Hihetetlen, de ezeknek
a panaszoknak 50%-át a helicobacter pylori okozza, amely jól érzi
magát és remekül szaporodik a gyomor savas környezetében is.
Mind a fiatalabb, mind az idősebb generációkat érinti. A kezdeti
tünetek nem feltűnőek, gyakran átlagos emésztési problémáknak gondoljuk.

Gyomorégés, puffadt has, görcsök az alhasban

Ha az emésztés megfelelően működik, akkor olyan pontosnak kell
lennie, mint egy órának - csendes, folyamatos, rendszeres széklettel. Sokaknak azonban nincs ilyen szerencséjük, sőt egy kicsit már
megszoktuk ezt az állapotot. Elviseljük az alkalmi hasi fájdalmakat,
beveszünk egy tablettát a görcsök ellen és a problémákat a nehéz
vacsorára fogjuk, ha gyomorégésünk van, megszüntetjük egy erősen szénsavas vízzel vagy szódabikarbónával.
Ezek a nem jellegzetes tünetek, különösen, ha rendszeresek, azt
jelezhetik, hogy valami nem működik megfelelően a gyomrunkban.

A helicobacter gyomorfekélyhez vezet

A helicobacter jelenléte könnyen kimutatható. Bár a legpontosabb diagnosztikai módszer a szakorvos által végzett
gasztroszkópia, de megbízható vizsgálatot végezhet otthon is, hiszen a helicobacter otthoni teszt 10 percen belül kimutatja a baktérium jelenlétét a gyomorban.

Miért kell letesztelnie magát?

A fertőzés korai szakaszában, amikor a baktérium csak alkalmi tüneteket produkál, a teljes gyógyulás esélye nagyon jó. Ha hagyjuk,
hogy ez a baktérium szaporodjon, a fertőzés a gyomornyálkahártya
széleskörű gyulladását okozza (gyomorhurut), amely fokozatosan
egy vagy több fekély kialakulásához vezet. A stressz és a nem megfelelő étrend is hozzájárul a fekélyek kialakulásához, de a gyomorfekélyek 98%-a is helicobacter pylori fertőzésből származik.

Hogyan lehet helicobacterrel megfertőződni?

Sajnos nagyon könnyen! A helicobacter terjedésének gyakori
oka az elégtelen higiénia - például a WC használata után rosszul
megmosott kezek, egy másik személlyel közös pohár használata,
rosszul elmosott edények. Megfertőződhet étellel vagy vízzel is,
bár ezek az átvitel imódok elsősorban a kevésbé fejlett, alacsony
higiéniai előírásokkal rendelkező országokat érintik (például éttermekben).
A helicobacter évekig úgy szaporodhat az emésztőrendszerünkben, hogy nem okoz problémát. A bajok akkor kezdődnek, ha teret
engedünk a szaporodásának - főként egészségtelen étrend, rosthiány, stressz és általában egészségtelen életmód révén tesszük ezt
lehetővé.
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Hogyan szabaduljunk meg ettől a baktériumtól?

Szánjon elegendő időt a helicobacter kezelésére. Ha a fertőzést
egészségtelen szokásaink okozzák, jó, ha legalább a kezelése során
lemondunk róla. Javasoljuk továbbá az étrend módosítását is.
A kezelés során választhat olyan természetes módszereket,
amelyek nem invazívak és nem járnak mellékhatásokkal. Az emésztőrendszer harmonizálása érdekében ajánlott a híoszi masticha,
valamint az aloe vera vagy a brokkoli fogyasztása.
Az orvosok 2 vagy 3 antibiotikum kombinációjából álló antibiotikumos kezelést javasolnak a helicobacter eltüntetésére. Ezen kúra
után fontos az emésztőrendszer működésének helyreállítása.

Egészséges emésztés – egészséges ember

A megfelelő emésztés nagyon fontos testi kényelmünk szempontjából - senki sem érzi jól magát puffadt hassal vagy fájdalommal.
Az emésztőrendszer jó környezete fontos az immunitás megfelelő
működéséhez is - az immunitás akár 80%-a a belekben alakul
ki. Soha ne becsülje alá ezért az emésztési problémákat. A teste jó
egészséggel köszöni meg Önnek.

Fűben-fában

Lassan itt a borsószezon!
(T)Együnk egészségünkért!
Az evés összetartja a testet és a lelket, mondja a népi bölcsesség. Az
utóbbi évtizedekben a gazdaságilag fejlett országokban sajnos vis�szájára fordult ez a mondás. Sok
ember a táplálkozással összefüggő betegségektől vagy a túlsúlytól
szenved, sőt a helytelen táplálkozás
akár az életet is megrövidítheti.

Az egészséges életmód és táplálkozás
tulajdonképpen hihetetlenül egyszerű
dolog. A zöldségboltok kirakatainak és a
piacoknak bőséges választéka mutatja,
hogy milyen sokféle és gazdag a zöldségek világa. Kíméletesen elkészítve és frissen fűszerezve minden zöldségből készült
étel fenséges. Több zöldségféle nyersen
is nagyon ízletes, mint a paradicsom, az
édeskömény vagy a fiatal fejes saláta. A
léleknek nyújtott kulináris élvezetek mellett a zöldségek testünket életfontosságú
és egészséges tápanyagokkal látják el. A
bennünk lévő ásványi anyagok, vitaminok
és ballasztanyagok eljutnak testünk minden szervéhez, amelynek szüksége van
rá, legyen az a szív, a gyomor vagy a bőr.
A növényi koszt mindenben csak a hasznunkra válik. A zöldségek védelmet nyújtanak, és a szervezetet sokféle betegség
ellen vértezik fel. Közülük is kiemelkedik a
tavasz kedvelt zsenge zöldsége, a borsó.
Nagyon valószínű, hogy a borsó a Földközi-tenger keleti vidékéről terjedt el a
mi tájainkra. Nincs konyha borsó nélkül
– járta a mondás nagyanyáink idején, és
ez ma is érvényes. Étrendünkben a többi
hüvelyes között mindig megállta a helyét
a babbal és lencsével szemben. Borsóval nagyon sokféle olyan étel készíthető,
amely mindenkinek ízlik, és ezenkívül
még egészséges és egyúttal gyógyhatású
is. A zöldborsó azoknak a kevés élelmiszereknek az egyike, amelynek magas a
cink- és a B1-vitamin-tartalma.

A borsó, mint valamennyi hüvelyes,
nagyon fehérjedús táplálék. 100 g borsó
tízszer annyi fehérjét szállít a szervezetbe,
mint egy sült kolbász krumplikörettel és
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utána még egy adag tejszínhabos torta.
A borsószemekben sok C-vitamin is található, magas koncentrációban. A borsó
nagy ballasztanyag-tartalma méregte-

Fűben-fában
nak egy részét (egynegyedét) és a laktató
szénhidrátok felét. Ajánlhatjuk a mélyhűtött zöldborsót is, amelyhez általában jó
minőségű borsófajtákat használnak, és
nem tartalmaz szennyező anyagokat.

A legjobb frissen!

lenítő hatású, csökkenti a koleszterinés zsírszintet, továbbá megszünteti a
székrekedést. A középkor végéig hatásosnak tartották a gonosz szellemek ellen,
és a legutóbbi időkig a termékenységet
fokozó hatásáért is becsülték.

Hatóanyagai
A borsóban különlegesen egészséges
a magas magnézium- és nukleinsavtartalom, továbbá a benne lévő sok ballasztanyag. Mint minden mag (például
a dió és a mogyoró), ennek a hüvelyes
növénynek a magjai is tele vannak nukleinsavakkal (a fehérjéhez kapcsolódó
molekulák), amelyek a genetikai információt hordozzák. Érésig a borsószemek
növekszenek, és ezzel párhuzamosan nő
a nukleinsav-koncentrációjuk is. A nukleinsavak a legjobb természetes fiatalító
szerek, mivel az emberi szervezet sejtjei is
ezeket használják fel az osztódáshoz, illetve a megújuláshoz. Ha a táplálékkal nem
pótlódnak a szervezetben a nukleinsavak,
pontosabban építőköveik, a nukleotidok,
akkor megállhat a szövetek regenerációja, és a szervekben megindulhatnak az
öregedési folyamatok.
A nukleotidokat az emésztés során csak
magnézium segítségével tudja kinyerni a
szervezet. Szerencsés dolog, hogy a borsóban olyan sok magnézium található
nagy koncentrációban és kedvező kombinációban. Ráadásul igen kedvező ez a
kombináció gyermekek, serdülők és az

öreg emberek számára.
A kis zöldborsószemek nagy koncentrációban tartalmaznak B1-vitamint, amely
döntő fontosságú az idegek optimális
működéséhez. Megfelelő B1-vitamin-ellátást, nagyobb teherbírást, jó hangulatot
biztosít.
Más B-vitamin, így B6-vitamin és
B12-vitamin is van a zöldborsóban. A
B-vitaminokat állandóan pótolni kell a
szervezetben, mivel ezek a vitaminok vízben oldódnak, gyorsan kiürülnek.

A friss zöldborsóhüvelyből fejtsük ki
a szemeket, és haladéktalanul használjuk fel, mert veszít értékéből. A borsót (a
mélyhűtöttet is) csak rövid ideig főzzük,
mert a főzéssel csökken a vitamintartalma. A fontos idegvitamin, a tiamin nagy
része már a fagyasztott állapotban lebomlik, tárolás vagy hő hatására pedig
teljesen tönkremegy.
A gyenge zöldborsó főzése inkább
párolás legyen. A lábasban friss vajat olvasztunk, és a vajon pároljuk a ráncos cukorborsó szemecskéket, szükség szerint
föleresztjük egy-egy kanál zöldséglével.
Meghinthetjük kevés liszttel, de rántásról,
habarásról szó se essék!

Zöldborsósaláta
Hozzávalók: 3-4 személyre:
1/2 kg friss vagy mélyhűtött zöldborsó
½ csésze édes tejszín
1 evőkanál olaj
1 evőkanál citromlé
só

A borsó gyógyhatásai
• Fiatalít, fokozza a sejtnövekedést
• Anabolikus (növeli az izmok tömegét)
a sportnál
• Vitalizál, javítja a fehérjestátust
• Hat az idegekre, a szellemi frissességre
• Aktiválja az anyagcserét
• Hajat és kötőszövetet erősít
• Javítja a látást
• Segít a székrekedésnél
• Csökkenti a zsír- és koleszterinszintet,
méregtelenít
Ha nincs kiskertünk, akkor a legjobb a
fiatal zöldborsót tavasszal, nyáron, a szezon idején frissen, hüvelyesen vásárolni,
ez tartalmazza ugyanis a legtöbb tápanyagot. Igaz, hogy a borsószemek kifejtéséhez idő kell. Viszont a hővel előkezelt
zöldborsó (pl. konzerv) bizonyos vitaminok 90%-át elveszti.
A száraz borsó megőrzi fehérjetartalmá-
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Elkészítése:
A borsót rövid ideig forraljuk, majd
hagyjuk lecsöpögni. Az olajból és a tejszínből, hozzátéve a citromlevet és kevés
sót, készítsünk úgynevezett „remoulade”
mártást, majd keverjük össze a zöldborsóval. Töltsük csészékbe.

Életmód

Méhméreg mozgásszervi panaszokra
Végre itt a tavasz és hamarosan
beköszönt a jó idő. Ilyenkor szívesebben mozdulunk ki a természetbe, kertészkedni vagy kirándulni.
A hosszú téli hónapok mozgásszegény életmódjának köszönhetően
azonban elegendő egy rossz mozdulat vagy megerőltetés és könnyedén kialakulhat izomláz, húzódás,
izomfájdalom, valamint a mozgásszervi problémák és a reumás ízületi panaszok is fokozódhatnak.
Mivel a reumatikus betegségek végleges megszüntetésére jelenleg nincs
lehetőség, ezért marad az enyhítő fájdalomcsillapítás és az állapot romlásának
megakadályozása. Az aktív gyulladást általában erős fájdalom, duzzanat és a bőr
kivörösödése jelzi. Ilyen esetben a legfontosabb a fájdalom és a gyulladás csökkentése. Manapság a méhmérget széles körben alkalmazzák ízületi gyulladás, reuma,
lumbágó, gyulladások, artrosis és egyéb
degeneratív mozgásszervi betegségek
megelőzésére és kezelésére.
Az apiterápia kezdetei a régmúlt homályába vésznek. Lehetséges, hogy a hatezer éve meghonosodott méhészetnél is
régebbi, hiszen a vadméz gyűjtögetése
során is elszenvedett az ember csípéseket.
Ma már azonban megoldott a méhméreg
kíméletes és biztonságos „lefejése” a méh
károsodása nélkül. A dolgozó méhek egy
nap alatt termelik újra méregadagjukat.

Mit tartalmaz a méhméreg?
A méhméreg (apitoxin) első ránézésre
egy sárgás-opálosan áttetsző folyadék. Nagyon illékony oldószert tartalmaz: levegőn
gyorsan párolog és eredeti térfogatának
kevesebb mint felére-harmadára (30-40%)
sűrűsödik be.
Nagy mennyiségben tartalmaz bioaktív peptideket és proteineket (mellitin,
adolapin, apamin, stb.), enzimeket
(hialuronidáz, foszfolipidát, proteázgátlók),
kisebb mennyiségben hisztamint, dopa-

mint és noradrenalint. Legnagyobb men�nyiségben a mellitin (50-52%), adolapin
(kb. 5%), foszfolipidázok (kb. 10-12%) és
a hialuronidáz (2-3%) szerepelnek benne. Külön érdekes játéka a természetnek,
hogy egyszerre tartalmaz gyulladást okozó
(apamin, foszfolipáz A2) és gyulladásgátló
(adolapin és proteázgátlók), fájdalomérzetet kiváltó és fájdalmat csökkentő anyagokat. Miközben a kutatások számos részletet
tisztáztak az egyes hatóanyagok hatását
illetően, mégis azzal szembesülünk, hogy
a méhméreg hatása több és összetettebb,
mint a hatóanyagok hatásainak összege.

Apitox méhméreg krém
Az Apitox méhméreg krém egy helyi
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő
készítmény, mely igen komplex hatóanyag
tartalommal rendelkezik, így jelentős segítséget nyújthat az izomfájdalmak, az ízületi
és reumás panaszok, kopások, gyulladások csökkentésében. Az Apitox Méhméreg krém természetes összetevői között
megtalálható: méhméreg, ördögkarom
kivonat, méz kivonat, chondroitin-sulfate,
glükozamin, metil-szalicilát, mentol.

hátfájás, derékfájdalom, ínhüvelygyulladás,
valamint sportsérülések okozta gyulladások
és fájdalmak helyi kezelésére.
Hűsítő hatású, könnyed textúrájú krém,
mely gyorsan felszívódik. A benne található hatóanyagok a fájdalmas területen
fejtik ki hatásukat. Gyulladáscsökkentő
és nyugtató hatású krém, mely javítja az
izmok vérellátását.

Biztonságos-e a méhméreg
alkalmazása?
A javallatok, előírások betartása mellett
az apitoxin készítmények helyi alkalmazása biztonságos. Állatkísérletekben irreálisan magas dózisok alkalmazása sem
váltott ki mellékhatást. Azonban a méhméregre való allergia nem is annyira ritka.
Ebben az esetben ilyen készítmények alkalmazását – és az alkalmazás bármilyen
formáját – kerülni kell! Amennyiben nincs
tudomásunk ilyen allergiáról, de azt sem
tudjuk biztosan, hogy nincs, az első alkalmazást fokozott óvatossággal, nagyon kis
mennyiségű apitoxinnal végezzük.
Az Apitox krémet megtalálja
áruházunkban:

Milyen panaszokra használható
az Apitox Méhméreg krém?
Zúzódások, gyulladások, ficamok, izomgörcsök, lumbágó, ínszalag húzódás, porckopás, reuma és ízületi gyulladás, isiász,
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www.vitalitaswebaruhaz.hu
info@vitalitaswebaruhaz.hu
telefon: 06 1 510 0211

Zöld megoldások

Újra várja a vásárlókat Anya Bioboltja!
Jó hír a vásárlóknak, hogy újra megnyitott a népszerű Anya Bioboltja,
amely természetesen nem csak
az anyáknak kínál a környezettudatos életmódhoz nélkülözhetetlen termékeket. Miben más, és miben azonos ez a webáruház mint az
elődje, miért érdemes felkeresni a
webshopot? Erről kérdeztük a tulajdonost, Gellainé Ádám Editet.
- Újra nyitott az Anya Bioboltja. Mitől
más ez a webáruház? Miért érdemes ellátogatni ide?
- Manapság nem csak célszerűbb internetről vásárolnunk, hanem a lehetőségeink is korlátozottak. Erre tekintettel a
kiszállítási díjat 7000 Ft feletti vásárlás
esetén elengedjük, illetve az érintésmentes fizetést is biztosítjuk. Mindemellett célszerű gyakran ellátogatni hozzánk, hiszen
kínálatunkat folyamatosan bővítjük.
- Mi alapján kerül fel új termék a listára?
- Először is fontos, hogy olyan árucikkeket értékesítsünk, ami valós igényt
elégít ki, amire a vásárlóinknak valóban
szüksége van. Emellett lényeges, hogy az
adott készítmény környezeti szempontból kiemelkedjen a helyettesítő termékek közül. Valamint törekszünk a magyar,
kézműves áruk értékesítésére. Ezzel nem
csak a hazai gyártókat támogatjuk, de a
szállításuk során felmerülő energiaköltségen is rengeteget takarítunk meg.
- Mit jelent a cég számára a környezettudatosság? Mitől természetbarátok az itt kapható árucikkek?
- Webáruházunkat azért hoztuk létre,
hogy mindazoknak, akik ezzel a szemlélettel rendelkeznek, lehetőségük nyíljon
környezetbarát módon előállított és felhasználható termékekhez jutni. Így ők
is hozzájárulhatnak a földi ökoszisztéma
fenntartásához. Jó hír, hogy összes termékünk komoly ökológiai kritériumoknak
felel meg:
• tartósak, így akár évekig szolgálni
tudja tulajdonosát,
• használata során nem keletkezik

semmilyen káros anyag,
• újrafeldolgozott alapanyagokból készülnek,
• lehetőleg kevés és természetes csomagolásban értékesítjük őket,
• természetes anyagból, minél kevesebb vegyi anyaggal gyártják.
- Melyek a webáruház legkeresettebb termékei?
- Egyre több édesanya érdeklődik
mosható pelenkáink iránt. Nem csoda,
hiszen egy baba „eldobhatós” pelenkázása során, a szobatisztaság eléréséig 1
tonna hulladékot termel. Ez a szám már
önmagában is riasztó, de ha belegondolunk, hogy a szeméttelepen a pelenkák
legalább egy évszázadig megmaradnak,
még ijesztőbb kép tárul elénk. Ezt az üzenetet szeretnénk eljuttatni minél több
szülőhöz, mert ha csak minden második
alkalommal használnának eldobható pelenkát, a fenti számot rögtön a felére tudnánk csökkenteni.
Ide sorolhatóak az intim betéteink
és menstruációs bugyijaink is, melyek
többféle méretben kaphatók minden
igényt kielégítve. Emellett szinte minden
kosárba kerül öko vegyiáruinkból is, hiszen környezetbarát, hatékony mosó- és
tisztítószerek széles választékát kínáljuk.
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Nagy figyelmet fordítunk rá, hogy a termékek hipoallergének, vegán és növényi alkohol formulájúak legyenek. Illetve
fejlesztésük során ne vegyenek részt
állatkísérletekben, valamint gyártásuk
napenergiával történjen, és csak újrahasznosítható csomagolásban kerüljenek forgalomba.
- Mik a webáruház jövőre néző tervei?
- Rövid távú céljaink közt, mint azt már
említettük, választékunk szélesítése és
mélyítése szerepel. Jó példák erre a hamarosan kapható étrendkiegészítő készítmények. Hosszútávon pedig szeretnénk,
ha webáruházunk kinőné magát és legalább egy üzlethelységet tudnánk nyitni.
Addig is igyekszünk mi is minél többet
tenni a Földért, ezért az áprilisi teljes bevételünk 5%-át faültetésre fordítjuk.

www.anyabioboltja.hu
E-mail: anyabioboltja@outlook.hu
Tel: +36205136826

Ajánló
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Természetesen

Végre Magyarországon is elérhető!

30 év tapasztalata az Ön egészségének szolgálatában
„Csak egészség legyen”- tartja a népi bölcsesség, ami
talán sosem volt ennyire aktuális, mint napjainban. Az
egészségmegőrzésben komoly hagyományai vannak a
gyógynövényeknek, melyek egészségügyi ellátásban betöltött szerepe a fejlett világban is egyre növekvő tendenciát mutat. Végre hazánkban is elérhetők Bonimed
Természetgyógyászati Laboratórium termékei. A cég
Lengyelország legismertebb és legnagyobb gyógynövény alapú termékeket fejlesztő és gyártó vállalata, termékeit nálunk a Bonimed webáruházon keresztül lehet
megvásárolni.

A Bonimed termékek importőrével, egyben a webáruház tulajdonosával, Horváth Gabriellával beszélgettünk.
- Miért pont a Bonimed termékeket forgalmazzák?
- Anyai ágon lengyel származású vagyok. Gyakran járok Lengyelországba, gyógytornász végzettségemet is ott szereztem. A munkám
során találkoztam először a BONIMED termékeivel. Kipróbálva őket
azt tapasztaltam, hogy kiváló minőségűek, ugyanakkor kedvező árúak. A Bonimed Webáruházat azért hoztam létre, hogy itthon is elérhetővé váljanak ezek a hatékony termékek.
- Mit kell tudnunk a gyártóról?
- A Bonimed 1991. óta foglalkozik gyógynövény alapú termékek
gyártásával. Kizárólag saját fejlesztésű készítményeket - étrend-kiegészítőket és kozmetikumokat – készít és forgalmaz. A gyártás során felhasznált valamennyi alapanyag esetében tesztelik a hatóanyag
tartalmat, ami garantálja az előállított készítmények minőségét.
A cég a megalapításától kezdve szoros együttműködésben dolgozott Gergely atyával (Grzegorz Sroka 1930-2006 ferences rendi szerzetes), aki ötven éven át foglakozott gyógynövények hatásainak vizsgálatával és gyógyításra történő alkalmazásával. A gyógynövények
terápiás hatásaival kapcsolatos megfigyeléseit a legtöbb esetben tudományos kutatások is visszaigazolták. A Bonimed által kidolgozott
gyógynövénykeverékek ma is nagyrészt Gergely atya a hosszú évek
alatt szerzett farmakognosztikai ismeretein és herbalista tapasztalatain alapulnak.
- Mely termékeket emelné ki a kínálatukból?
- Termékeink között megtalálhatók immunerősítő hatású, valamint enyhe légúti tünetek enyhítésére alkalmas étrend-kiegészítők,
mozgásszervi és ízületi problémák kiegészítő kezelésére szolgáló
termékek, valamint gyógynövény alapú kozmetikumok is.
Az immunerősítők alkalmazása most különösen aktuális. Kínálatunkban megtalálható az echinaceát tartalmazó Imunobon, az aloe
vera és propolisz tartalmú Antybiobon, valamint a gyógyteaként
fogyasztható 100% bodorrózsát tartalmazó Bodorrózsa gyógynövénykeverék. A bodorrózsa a humán felhasználás tapasztalatai
alapján az egyik legjobb immunerősítő hatású és antivirális tulajdonságokat mutató gyógynövény.
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Gerincproblémák és ízületi fájdalmakat esetén a hagyományos
kezelések kiegészítéseként ajánlott a fájdalmas területek fájdalomcsillapító és izomlazító hatású termékekkel történő bedörzsölése,
masszírozása. Erre a célra kiválóan alkalmas a Gergely atya nevét
viselő masszázsolajunk, amely illóolajok és gyógynövények mozgásszervi fájdalmak kezelésére optimalizált kombinációja.
Az ízületek állapotának javítása érdekében az Artrobon étrendkiegészítőt ajánlom, amely ördögcsáklyagyökér kivonatot és természetes eredetű, rákpáncélból kivont glükozamin-szulfátot tartalmaz. A két hatóanyag együttes alkalmazása gyulladáscsökkentő,
fájdalomcsillapító és ödémaellenes tulajdonságokkal rendelkezik.
Térdízületi problémákkal küzdő betegek terápiájában a pozitív vis�szajelzések alapján a Mumio krém masszázshoz történő használatát is javaslom.
Kozmetikumaink közül a Telomer System Bell Visage nappali és
éjszakai arckrémeket emelném ki, melyek Bajkáli csukóka gyökér
kivonaton alapuló innovatív formulát tartalmaznak. A bajkalin egy
telomeráz nevű enzim stimulálásának hatására képes fokozni az
érettebb korban lecsökkenő intenzitású sejtosztódást, gátolva ezáltal a bőr öregedését.
Jó egészséget kívánunk!

Keresse a Bonimed termékeit
a www.bonimed.hu weboldalon!
email: bonimedwebaruhaz@gmail.com
Tel: +36 30 773 4413

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 164. 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 2. rész
Váradi Tibor

A cikk első részében az ízületi rendellenességek közül az ízületi kopást (arthrosis)
jártuk körül, most pedig a leginkább számottevő ízületi sérülésekkel és a gyulladással foglalkozunk.

ízületek állandó gyulladása elpusztítja az
ízületben a porcot, ami tovább fokozza a
fájdalmat. Az évek során az ízületek deformálódnak, az izmok sorvadnak, így a mozgáskorlátozottság drámai méreteket ölthet,
akár tolókocsiba kényszerítve a beteget.
Az ízületi fájdalom háttérben góc (pl. krónikus fog- vagy mandulagyulladás) is állhat.
Külön említést érdemel a köszvény, amely
anyagcserehiba miatti ízületi gyulladás
eredményeként jön létre. Ekkor húgysavkristály csapódik ki az ízületben, ami erre
hirtelen jelentkező, nagyon intenzív, lángoló, fájdalmas gyulladással reagál. Gyakran
a porckopás talaján is kialakulhat ízületi
gyulladás, ha az ilyen ízületet túlterheljük.

Ízületi sérülések

A gyulladásos ízületi megbetegedések (arthritisek) tünetei

A gyulladásra jellemző, hogy az érintett
ízület az ízületi folyadék felszaporodása következtében megduzzad, fájdalmassá válik
és felette bőrpír jelentkezik. A duzzanat miatt nehéz behajlítani és kinyújtani az ízületet, emiatt a mozgás korlátozott lesz. A gyulladáshoz gyakran társul láz, étvágytalanság,
levertség, fáradtság.

Az ízületi gyulladás okai

Az ízületi fájdalom oka lehet a porcfelszín,
a szalagok, ízületi tömlők, inak gyulladása
(például a kullancscsípés okozta Lyme-kór
következtében), de lehet autoimmun gyulladás is (pl. reuma, pikkelysömör). A reuma,
vagyis a krónikus kisízületi gyulladás
(rheumatoid arthritis) viszonylag gyakori
és alattomos betegség. Kezelés nélkül az

Az ízületi sérülésekhez hozzájárul az ízület instabilitása, amely rándulásokhoz, ficamokhoz vezet, így a sérülések megelőzése
és kezelése során figyelembe kell venni a
laza szalagrendszert és az ízület túlzott
mozgathatóságát. A ficam és a rándulás
az ízületeket ért mechanikai hatások következtében alakulhat ki.
Rándulásnál a két csontvég kimozdul a
helyéről, az ízületi tok és szalag megnyúlik.
Nagyobb erőbehatás következtében el is
szakadhatnak, azonban a hatás megszűntével az ízületi felszínek (a fej és a vápa) a
helyükön maradnak.
Ficamnál a hatás megszűntével a csontok ízületi felszíne az ízületi vápából kimozdulva rendellenes helyzetbe kerül. Mivel az
ízületi tok és szalag súlyosabban sérül, a
fájdalom is erősebb lehet.

Táplálkozás, böjt, tisztítókúrák

Az előző részben már részletesen kifejtett fehérjeszegény, lúgosító étrend
ízületi gyulladásnál is fontos. Az anyagcsere-problémák következtében kialakuló
ízületi panaszok esetében az egyik leghatásosabb, egyben a legnehezebb méreg-
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telenítő módszer a böjt, melynek végzése
csak szakember felügyelete mellett javasolt. Böjtnapokon érdemes legalább fél
liter vese- és májműködést segítő teát, fél
liter vértisztító hatású teát, valamint legalább fél liter zöldséglevet fogyasztani.
A gyümölcslevek savasító hatásuk miatt
nem javasoltak.
A legtöbb ember körülbelül kétszer an�nyi fehérjét fogyaszt, mint amennyit a szervezete képes feldolgozni, a többletbevitel
pedig különféle betegségeket okoz. Ezek
megjelenésekor érdemes mielőbb fehérjeböjtöt végezni, vagyis a fehérjét kizárni az
étrendből.
A szódabikarbóna-kúra immungyengeség, bármilyen terület gyulladása, valamint a szervezet jelentős elsavasodása
esetén ajánlott. Bármikor végezhető, de
leginkább tavasszal és ősszel javasolt.
Naponta háromszor egy csapott mokkáskanálnyi szódabikarbónát feloldunk 2
dl meleg vízben, és elfogyasztjuk reggel
éhgyomorra, valamint délben és vacsora
előtt negyedórával. (A reggeli szódabikarbóna után negyedórával egy pohár vizet
kell inni, 10-12 csepp citromlével.) A kúra
alatt külsőleg meleg szódabikarbónás fürdő vehető. A legjobb a teljes testfürdő, de
hatásos a lábfürdő is. A meleg víz kitágítja
a bőr pórusait, így a szódabikarbóna hatni
tud a szervezetben. A lúgosító fürdőhöz
beállítjuk 8,5 pH-ra a víz kémhatását, és
min. 30 percet töltünk benne.
Ízületi problémákra (térd-, váll-, könyökfájás, köszvény, reuma stb.) és gyulladásos
betegségekre a barnarizs-kúra javasolt,
sómentesen alkalmazva. A barna rizst 3-4
napig áztatjuk, hogy egészen felpuhuljon,
fellazuljon. Fontos, hogy az áztatóvizet naponta többször cseréljük. Az elfogyasztás
napján főzzük meg a rizst, lehetőleg rövid
ideig, kevés vízzel, sómentesen! A nem

Öngyógyítás abc-je
lapító, duzzanatcsökkentő hatású. Ha a fájdalom szúró jellegű, Apist, ha inkább lüktet,
Belladonnát lehet kiegészítésként adni.
Ha a mozgáskorlátozottság a fő tünet, a
Bryonia a legmegfelelőbb. Mindegyik szerből D12-es vagy C9-es hígításban 3×5 golyó
a szokásos adag, heves fájdalom esetén az
első napon akár 5–7×5 golyó is adható.

hőkezelt barna rizs és gabonafélék erősen
igénybe veszik a hasnyálmirigyet! A kúra
során igyunk egy pohár tiszta vizet, majd
fogyasszuk el éhgyomorra a barna rizst, ezt
követően három-négy órán át ne együnk és
ne igyunk semmit! Ennek kiemelt jelentősége van, mivel a barna rizs így tudja magába
szívni a bélben található felesleges anyagokat. A leginkább tavasszal javasolt barnarizs-kúra csak akkor fejti ki a hatását, ha a
sót és az erős, intenzív fűszereket kizárjuk
a kúra alatt.

Schüssler-sók

A Schüssler-sók közül a tünetek enyhítésére és az ízületek állapotának javítására
a gyulladás kezdeti szakaszában Ferrum
phosphoricum javasolt, a gyulladás
előrehaladtával pedig Kalium chloratum
ajánlott, akár az előző sóval kiegészítve.
A Silicea stabilizáló, rugalmasságot növelő hatással van az ínakra, ízületekre. A
Manganum sulphuricum erősíti a Ferrum
phosphoricum hatását, de részt vesz a
csontok és a porcok képzésében is. Adagolás: 1–3 tabletta szükség szerint naponta
2-3 alkalommal, akut tünetek esetén félóránként is alkalmazhatók.

A csalánteakúra mozgásszervi panaszok
(reuma, köszvény, ízületi gyulladás stb.)
esetén szintén jó hatásfokkal alkalmazható.
A csalán minden része gyógyító erejű, az
egyik legerősebb vértisztító hatással rendelkezik. Meglévő panaszok és betegség
esetén 6 héten át ajánlott mindennap elfogyasztani egy liter csalánteát. Mozgásszervi
problémák, ízületi fájdalmak esetén érdemes friss, csípős csalánnal finoman bedörzsölni az érintett területet.

Homeopátia

Borogatások

Ízületi gyulladás vagy sérülés esetén jól
használható az Arnica, amely fájdalomcsil-

Ha az ízület gyulladt, lángol, meleg és
piros, arra hideg borogatást, jegelést ja-

vaslunk. Krónikus gyulladásokra (kopott
ízületre, izomgyulladásra, a váll körül létrejövő krónikus sérülés okozta gyulladásra) a
meleg szokott jó hatással lenni. Gyulladás
esetén általában az ízületre hideg, az
izmokra meleg borogatás ajánlott, de
többnyire a beteg is érzi, melyik hozna számára enyhülést.

Lelki háttér

Ízületi gyulladás esetén gyakori a megfelelési vágy, érzelmi szinten pedig a düh és
a harag elfojtása. Pszichoszomatikus megközelítésből nézve minden fájdalmat, amit
az ember átél, eredetileg másnak szánt. Érdemes feltenni magunknak a kérdést: mit
nem tudunk megbocsátani, elfelejteni?
Louis L. Hay megfigyelése szerint a szeretethiány, a tehetetlenségérzet, illetve a
túlzott kritikus hajlam áll a háttérben. Az
alábbi megerősítő mondatok jótékony
hatásúak: „Magam teremtem élményeimet. Mivel szeretem és becsülöm magamat
és a többieket, egyre jobb dolgok történnek
velem.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

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

napfenyes . hu • webaruhaz.napfenyes.hu

hatékony, természetes

TISZTÍTÓKÚRÁK
INGYENES
online
tudásanyag

GYAKORLATI
ÚTMUTATÓ
7 egyszerűen
elvégezhető
méregtelenítő
módszer
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hatékony, természetes

TISZTÍTÓKÚRA
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ
A Napfényes Gyógyközpont
orvosainak ajánlásával
1. rész

A NAPFÉNYES GYÓGYKÖZPONT

KIADVÁNYA

A Napfényes Gyógyközpont
orvosainak ajánlásával
www.napfenyesgyogykozpont.hu

VÁRADI TIBOR

ONLINE ELŐADÁSAI +1 AJÁNDÉK AKCIÓ!
3 különböző normál hosszúságú előadás vásárlása esetén a 4. előadás ajándék!
2 egész napos előadás vásárlása esetén a 3. normál hosszúságú előadás ajándék!

ÍZELÍTŐ A TÉMÁKBÓL:
Egészség, betegség, gyógyulás a szellemtudomány fényében
Az álmok titokzatos világa – álmaink üzenete és jelentősége életünkben
A négy elem titkai a szellemtudomány fényében
„Az légy, aki vagy!” – A boldog és önazonos élet titkai
Maradj otthon a Szívedben! – A szív útja a vallás és a szellemi tanítások tükrében
Hála, öröm, boldogság
Félelem és bátorság a pszichológia, a filozófia, a vallások
és a szellemtudomány tükrében
„Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról
a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében
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Életmód

Kapcsolódás-variációk II.
Az illatok fontossága
A gyermek születésekor agyában
az idegsejtek, a szinapszisok között
létrejött kapcsolódási kombinációk száma a környezettel való ismerkedés folyamán megsokszorozódik,
hatványozódik.

Minden információ, amit látunk,
hallunk, tapintunk, és orrunk
által illatként, vagy a bőrünkön
keresztül érzékelünk.
Ahogy a gyermek ismerkedik a világgal,
a különböző illatok is hatást gyakorolnak
rá. Az édesanya testének, parfümének illata jelenthet melegséget, meghittséget,
támogatást, de egy érzelmileg hideg szülő
esetén távolságtartást, ridegséget, magára
hagyatottságot is.
Egy szerető, bátorító, de dohányzó édesapa cigarettafüst-illata beíródik a gyermek
emlékeibe, s a jövőben egy cigarettafüstös
személy vagy hely kellemes érzéssel töltheti el.
A tavasszal nyíló virágok, a természet ébredése, a lágy szellő érintése a bőrön egy meghitt családi piknik alkalmával ismételten pozitív emlékként rakódik el az emlékezetben.
Emlékeink különböző érzékszerveink által
belsővé tett információk valamilyen halmazaként tárolódnak a valaha létezett legtökéletesebb biológiai komputerben, az agyban.

Miért fontos
az illatokra adott reakció?
Számos esetben reakcióink ismétlődései korábbi reakcióinknak. Lehet, hogy a
helyszín, a szereplők mások, és a forgatókönyv más, de a mögöttes érzet, érzések,

érzelmek és energia, nagyon közel állhatnak egymáshoz.
Egy illat kiválthat belőled egy olyan választ vagy cselekedetet, amely számodra
teljesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan. Az önmegfigyelés, az ilyen helyzetekre emlékezés, a közös dolgok felfűzése
rávilágíthat a kiinduló eseményre, amely
az ismétlődő „forgatókönyvek” mögött
húzódik meg.
A gyógynövények, virágok kivonatai, a
különböző illóolajok, füstölők, kémiai ös�szetételük által, a testünk érzékszervein
keresztül fejtik ki stimuláló hatásaikat.

Tapasztalásaink
és hitrendszereink határoznak
meg minket.
Amennyiben hiszem, hogy a természeti
népek több emberöltőre visszatekintő ismeretei és gyógyító praktikái működnek,
az hozzáadott értéket jelenthet egy aromaterápia sikeres kimeneteléhez.
Ami az egyik ember számára meghatározó, az a másik ember számára lehet teljesen érdektelen, vagy ellentétes érzetet
kiváltó. A számomra kellemes füstölő illata a másik embernek irritáló és kellemetlen lehet. Egymás igazságának megértése
közelebb visz annak elfogadásához anélkül, hogy egyet kelljen érteni.
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Mindig érdemes
rendszerekben gondolkodni.
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”.
A ThétaHealing® spirituális filozófiai
rendszer mélyreható támogatást nyújt
az önmegismerés folyamatában olyan
módszertan mentén, amely könnyedén
elsajátítható azok számára, akik elhívást
éreznek annak megismerésére.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válasszunk önmagunk számára, hogy figyelembe vesszük a test, mint egész működését, valamint az esetleges gyógyszeres
kezelések vonatkozó hatásait.

H15 200 db. (Tömjén terápia)
Az illó-terápiában úgy tartják, hogy a
tömjén füstjének belélegzése a testre és
lélekre egyaránt gyógyító erővel hat. Mellékhatások nélkül alkalmazható. Használható összezavarodottság, nyugtalanság,
tudatzavar és túlérzékenység esetén is.

Életmód
Az eddig már sokak által használt és
a népgyógyászatban eredményességet
mutató tömjén hatását laboratóriumokban vizsgálják. Svájcban a tömjénkészítményeket gyógyszernek ismerték el:
jótékony hatással van a sebekre, izom-

Sajtot házilag!
Sokan azt gondolják, hogy a sajtot elkészíteni csak valami nagy hozzáértéssel és hosszú ceremóniával lehet. Az ilyen tévhitek eloszlatására, íme három pofonegyszerű recept a házi sajtkészítés területéről:

Érlelt sajt

Hozzávalók: 1 liter nagyon sűrű tejföl, 1 teáskanál rum, 1 púpozott teáskanál só, 1 mokkáskanál őrölt fehér bors
Elkészítése: A tejfölbe belekeverem az összes hozzávalót, majd egy vasalóval fertőtlenített, tiszta, ritka szövésű vászonzacskóba öntöm a masszát és felakasztom egy
szögre. Aláteszek egy tálat, hogy a savó belecsöpöghessen. Langyos helyen (konyhában) 4-5 napig hagyom lógni, ez alatt az idő alatt az összes savó kicsorog belőle. Ez
után a zacskóból kivéve jól átgyúrom és tetszés szerinti formába tömöm. Tetejére nehezéket teszek, és egy hétig érlelem. Ezután hűtőszekrényben tárolom. Tetszés szerint
lehet fogyasztani vajjal, hagymával. Rendkívül finom!

hártyákra, segít megtisztítani a tüdőt a
váladékoktól, gyógyítja a légúti betegségeket, a hörghurutot. A tömjén csíraölő,
fertőtlenítő, sebgyógyító, feszültség- és
görcsoldó hatású, csillapítja az ízületi fájdalmakat. Segíti az emésztést, gátolja a
nemi szervek fertőződését, a hólyagbántalmakat (hólyagrákra kiegészítő terápiaként is alkalmazzák). Használják még
mellgyulladásnál, méh kezelésre, szülés
utáni fájdalmak enyhítésére.
Az eredmények minden esélyt megadnak arra, hogy jövőben klinikai tesztek révén lehessen bizonyítani a petefészekrák
elleni hatékonyságát.

Termékrendelés:

dreletero.com
+36 30 45 27 803
ThétaHealing®:

Fehér sajt

Hozzávalók: 3 liter tej, 1 evőkanál só, 1/2 dl. 10%-os ecet
Elkészítése: 3 liter tejben oldjunk fel 1 púpozott evőkanál sót! Közben melegíthetjük is,
hiszen a következő mozzanat úgyis az, hogy felforraljuk a tejet. Közben odakészíteni: 1/2 dl.
10%-os ecet + szűrő (nagylyukú tésztaszűrőben pelenkavászon vagy géz).Amikor zuborogva forr a sós tej, akkor szabad beleönteni az ecetet, folyamatos kavargatás közben.
Amikor a tej kicsapódott, el lehet zárni a tüzet alatta. Addig, amíg meleg, le kell szűrni, mire lecsöpög és kihűl, addigra szeletelhető kemény „sajt” lesz. A keménysége attól
függ, hogy milyen gyorsan csöpög le. Ezt alapvetően a szűrővel lehet szabályozni.
Ez a sajt hőre nem lágyul, nem olvad meg, alapvetően nem is reszelhető, viszont 1-2
napos hűtőben tárolás után, mégis meg lehet próbálni, reszelni.
Ízesíthetjük tetszés szerint az elkészítés során.

Fokhagymás sajt, túróból

elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Hozzávalók: 20 dkg túró, 20 dkg krémtúró, 20 dkg vaj, 2 dkg só, 1 csomó metélőhagyma, 2 g durvára őrölt bors, 2 dkg fokhagyma.
Elkészítése: A túrót szitán áttörjük, hozzáadjuk a bors kivételével a többi anyagot, és
jól összedolgozzuk, hűtőben megdermesztjük. A már alakítható masszából kis golyókat
formázunk, és a durvára őrölt borsban megforgatjuk. Egy-két napig érleljük a hűtőben.
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Ajánló
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Bőrápolás

Bőrünk tavaszi nagytakarítása
A tavasz az újjászületést jelképezi, ebben az évszakban a
természet is megújul. A jó idővel együtt eljött a nagytakarítások ideje is, ahogy a házunkban, úgy a bőrápolásunkban is! A tavasz kezdete tökéletes időpont, hogy bőrödet
fiatalabb és ragyogóbb megjelenésűvé varázsold.

Hogyan teheted ezt meg gyorsan és hatékonyan? Mivel bőrünkön mutatkoznak meg leginkább a környezet hatásai, javasolt
odafigyelnünk rá. A mai világban gyakran hajlamosak vagyunk
elhanyagolni bőrünk ápolását, pedig arcbőrünk tükröt tart
egészségi állapotunkra is. A természetes kozmetikai termékekkel
az otthoni ápolást is tökéletessé teheted.

Íme, néhány hatékony eszköz bőrünk tisztításához.
1. A test nagytakarítása: A zuhanyban, szappanos fürdés
után ajánlott egy illatos testradír használata. Ez lehet cukros,
vagy sós testradír, bármelyiket választod, bőröd meg fogja hálálni. A cukor az egyik legjobb természetes hidratáló, fürdés után
a cukros testradír kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket, miközben radírozol, olvad, és hatékonyan hidratál. Várj egy
percet lemosás előtt, hogy felszívódjon bőrödbe. A mi cukros
testradírunk kókusz vajjal készült, így a száraz bőr egyik legjobb
ápolója, hidratál, visszazsíroz. (Coco Rose testradír). Választhatod
az epsom sós testradírt is, mennyei érzés lesz fürdés után használni. Citromfű illattal, epsom sóval és jojoba olajjal készült radír
felfrissít. Az epsom-só vízzel érintkezve magnéziumra és szulfátokra bomlik le, melyek képesek bőrön át felszívódni. A magnézium segít ellazulni, segít megelőzni vagy mérsékelni a nem
kívánt bőrtüneteket, mint pattanások, az ekcéma, de a pszoriázis
(pikkelysömör), allergiás kiütéseket is. (epsom sós testradír). Ha
kádban fürdesz, javasoljuk fürdősóinkat (parajdi sós, epsom sós)
és fürdőbombáinkat, valamint fürdő vagy testolajunk használatát. Fürdés után javasoljuk a bőrünk hidratálását egy kiváló
testápolóval (Meggyes mákos testápoló tej).
2. Az arc nagytakarítása: Arcunk bőre más kezelést igényel,
mint a testünké, így nagyobb odafigyelést igényel. A tavaszi megújulást kezdd egy arcmosó géllel, tömbbel, tejjel bőrtípusodnak
megfelelően. Ha nem használsz sminket, elegendő egy egyszerű friss virág főzete, mint ibolya, árvácska, rózsa, levendula, vagy
bőrödnek megfelelő professzionális hidrolátum. Lemosás után
használj arcradírt, ebből is kétfélét javaslunk. Normál és zsíros
bőrre a jojoba gyöngyös radírunkat, száraz bőrre a kávékrémes ricinus gyöngyös peelinget. Nem javasoljuk az ettől durvább radírozókat, mint bármilyen magőrlemény, kávé, mert ezek nem csak
eltávolítják az elhalt hámsejteket, de fel is sérthetik a bőrödet.
Az általunk készített radírok mind hatékonyak, nem radíroznak
durván, használatukat heti két – három alkalommal javasoljuk.
Az AHA gyümölcssavas hámlasztót pedig heti egy alkalommal
ajánljuk használni, nem csak azoknak, akik a radírokat nem kedvelik. Az AHA gyümölcssav radírozás nélkül távolítja el az elhalt
hámsejteket, megújítva bőrünket.
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Mosás, tisztítás után használj legalább heti egy alkalommal
arcmaszkot. Válogathatsz a gyümölcsös, agyagos vagy Holt-tengeri iszapos maszkjaink közül. Akinek zsíros, pattanásos a bőre,
nem feltétlenül kell arckrém, elég egy alapos mosás után egy hidratáló tonikot használni.
Arckrémek közül tegyük félre a téli krémeket, már nincs szükségünk rá. A tavaszi arckrémek közül válaszd a fényvédelemmel
ellátott krémeket, ilyen pl. a természetes fényvédő krémünk, havasi gyopár (Edelweiss) kivonatos, szezámolajos arcápoló (nem
helyettesíti a kémiai napvédelmet!). A tavaszi (nyári) arckrémek
legfontosabb tulajdonságai, hidratáljanak, ne legyen túl zsíros,
használható legyen smink alá is.
Éjszakára pedig javasoljuk a mélyhidratáló olajainkat (szépítő
olajok). Webáruházunkban megtalálsz minden test- és arcápolási
terméket, vagy kérj telefonon akár emailben egyedi, személyre
szabott termékeket.
Hornicsek Károlyné Mária
kozmetikumtervező és készítő
Fiore Kozmetikumok
Termékeink megrendelhetők
honlapunkon:
fiorecosmetics.hu
Telefonszám: 36-70/3700-227

Zöld megoldások

Zöld úton az autóápolásban is!
Sokan vagyunk, akik már a zöld utat járjuk és környezettudatosan élünk. Sok lépést megtettünk már azért,
hogy megóvjuk az élőhelyünket, ezt a csodálatos bolygót. Így többek között igyekszünk lecsökkenteni az
energiafogyasztásunkat, a hulladéktermelésünket.
Igyekszünk nejlon és műanyag csomagolás nélküli, újrahasznosított termékeket választani. Igyekszünk
olyan élelmiszereket és egyéb termékeket vásárolni és
fogyasztani, amik nemcsak a saját egészségünket szolgálják, de lehetőleg helyi, vegyszermentes gazdaságból vagy üzemből származnak, támogatva ezzel a hazai termelőket, kisvállalkozásokat.

Ez a tudatos termékválasztás kiterjed a kozmetikumokra, a tisztálkodási-, mosó- és tisztítószereinkre is. Számos olyan hazai gyártó létezik, amelynek elsődleges szempontja az ember és környezetének egészsége. Céljuk az, hogy a gyártási folyamattól kezdve
a felhasználáson át a flakonok újrahasznosításáig minden lépcsőben megvalósuljon a lehető legkisebb vagy negatív ökolábnyom.
Több kiváló cég mellett ilyen hazai gyártó a Cleanne Holding Kft.
A Cleanne család minden egyes tagja természetes, biológiailag alapvetően könnyen lebomló összetevőket, szűrt vizet és
100% természetes illóolajat tartalmaz. A termékek maximálisan
bőrbarát mivoltát mi sem bizonyítja jobban, hogy a használatukhoz nincs szükség gumikesztyűre. A Cleanne nemcsak a lakásunk teljes kitakarításához biztosítja a kiváló tisztítószereit. Kínálatukban szerepelnek a gyermekjátékok, a babakocsi tisztítás,
kedvenceink fekhelyének, sőt a medencénk tisztán tartásának
szerei is. És gondoltak a bicikli- és autótulajdonosok különleges
igényeire is. Az autóápolás termékei közt helyet kapott az autósampon, a szélvédőmosó, de a bogároldó és az autókárpit tisztító
is. Így az autónkat nemcsak kívül, de belül is ragyogóvá varázsolhatjuk, vegyszerek nélkül.
Mint minden Cleanne termékről, így a kültérben használt
termékeről is elmondható, hogy a természetbe kerülve nem
jelentenek veszélyt az élővilágra. Legyen szó akár a bicikli
tisztításról, akár egy nagyobb volumenű autómosásról, ezek a
termékek bátran mehetnek a lefolyóba, a fűre és a talajba is. Nyugodtan részt vehet a család apraja-nagyja az otthoni bicikli- és
kocsimosó programban. A gyerekek nyakig lehetnek a vödörben,
meg tocsoghatnak mezítláb a lecsurgó mosóvízben, hiszen ezek
a termékek mind 100%-ban növényi alapanyagokból készülnek.
Semmiféle ártalmas anyag nincs bennük sem a bőrre, sem a természetre nézve.
Nem probléma többé egy kerti sütögetés alkalmával a díszkőre
lecsöppent zsír, vagy olaj, sem az odaégett rács tisztítása. Az olajfaló, kültéri felülettisztító kiválóan alkalmas a térkövek, díszburkolatok tisztántartására. És ahogy a nevéből is kiderül, alkalmas
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olajszennyeződések eltávolítására, de tesztek bizonyítják, hogy
képes a kőolaj és egyes származékai lebontására is. Ezért bátran
állíthatjuk, hogy a Cleanne termékek nemcsak környezetbarát
tisztítószerek, hanem annál jóval több. A zöld forradalom.

A Cleanne termékek közös tulajdonsága:
• Magas hatásfokú tisztítószerként alkalmazhatóak bármely területen, felületen
• Termékeik számos veszélyes kórokozóval elbánnak
• Összes termékük mikrobiológiailag könnyen lebomló
• A Cleanne termékcsalád minden tagja sokoldalúan használható
• Használata alkalmával a tisztaság „jó illatát” érezhetjük
• Illatanyag-mentes (kivéve a toalett-olaj), adalékanyag-mentes termékcsalád
A zöld úton való járás azt jelenti, hogy tisztát, természeteset és
hazait választok. Válaszd te is a Cleanne-t. Termékeiket keresd a
szegedi üzletünkben és a webáruházunkban.

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

Tudatos gazdi

Az időskori demencia a kutyáknál is előfordul
Gyakran olyan a kutya, mintha eltévedne otthon? Megijed régi ismerősöktől? Esetleg szobatisztasággal is
gondok vannak? Néha csak ül és néz
a semmibe? Sajnos ezek az időskori
demencia jelei is lehetnek.
A demencia nem része a természetes
öregedésnek, az érintett kutyák agyában
végbemenő fizikai, fiziológiai változások
idézik elő, amelyek a szellemi képesség
hanyatlásához vezetnek. Valamilyen szinten természetes folyamat az, ha kutyánk
az idő előrehaladtával már nem olyan
aktív szociálisan, többet alszik és megvannak a saját maga kis „bogarai”, de amikor
azt látjuk, hogy egyre többször került
zavart állapotba, érdemes egy látogatást
tenni állatorvosunknál, akinek mindenképp érdemes elmondani a tüneteket és
amennyiben bebizonyosodik a betegség,
kezdjük el természetes úton segíteni kutyánkat, hogy minél tovább meg tudja
őrizni szellemi frissességét.

A demencia kezelése

Sajnos ma még nem áll semmilyen biztos gyógymód rendelkezésre a betegség
visszaszorítására. Természetes kiegészítőkkel, életmódbeli változtatásokkal elég
jól kordában tartható a betegség.

Sok séta és aktív életmód

Idősebb kutyánál, ha már
nem bírja a hosszú sétákat,
érdemes elgondolkodni a

hidroterápián, fizioterápián, gyógyúszáson
vagy gyógymasszázson is. De érdemes
néha egy látogatást tenni a kedvenc parkjába, futtatójába, ahol a saját tempójában
nyugodtan élvezheti a friss levegőt.

Kiegészítők
az agyi frissességért

Rengeteg olyan természetes kiegészítő
van, amellyel kedvezhetünk az agyműködésnek és általuk sok esetben lassíthatunk
is a folyamatokon.
- magas minőségű és tiszta Omega-3
- kék áfonya, nagyon remek antioxidáns,
ami védi az agysejteket,
- ginkgo biloba,
amely az agy működését segíti,

- süngomba, ami pedig egy remek
antioxidáns és agyműködést segítő
gyógygomba.
A kutyák körében viszonylag gyakori
ez az állapot, amelynek a tüneteit nem
nehéz összetéveszteni az öregedéssel
járó természetes folyamatokkal. Akár már
8 éves kortól is előjöhetnek a tünetek,
ezért érdemes tisztában lennünk velük
és a kezeléssel is. A megelőzésre viszont
nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Akár
már 6 éves kortól el lehet kezdeni évente
két hónapos kúrában valamilyen idegrendszert védő és támogató természetes
táplálékkiegészítőt.
Én a My Bulldog Herbs Old Friend kiegészítőt javaslom, amelyben kizárólag
bevizsgált és magas minőségű gyógynövények kerülnek felhasználásra. Süngomba, ginkgo biloba, kurkuma, tyúkhúr,
bojtorjángyökér, gyermekláncfű és
kamilla segítenek felkészíteni kutyánk
szervezetét az öregséggel járó nehézségek leküzdésére.
Egészséges napot!
Magyari Detti
kutyahebrológus

www.mybulldogshop.com
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Kertészkedjünk!

Szerzetesek receptjei biokertészeknek
Valahogy úgy érezhetjük, a biokertészkedés napjaink találmánya. Pedig ha belegondolunk, a
vegyszerek és mérgek alkalmazása
inkább a modern kor „vívmánya”.
Viszont régen is meg kellett óvni a
termést a kártevőktől, vagy megoldást kellett találni a terméshozam
növelésére, és ehhez bizony komoly
tudásra és nem kevés tapasztalatra
volt szükség.

Európában nagy hagyományai vannak
a különféle növényekből, mint pl. a fokhagymából, varádicsból, zsurlóból készített kivonatoknak, melyeket gyakran egymással kombinálva használnak. A fuldai
apátság szerzetes nővérei számos ilyen
receptet gyűjtöttek össze, melyeket ki is
próbáltak, és tapasztalataikat kis füzetekben meg is jelentették. Többek közt nekik
köszönhető, hogy ez a hosszú idők során
felhalmozódott tudás nem veszett kárba.
Megosztunk kertészkedő olvasóinkkal
egy válogatást a hasznos receptek közül,
reméljük, jó eredménnyel fogják alkalmazni ezeket.

Általános tudnivalók:
A receptekhez felhasznált gyógynövényeket rendszerint össze kell aprítani,
forrásban lévő vízzel leönteni, bizonyos idő
elteltével leszűrni, és (kihűlve) a növényekre juttatni.
Ami a szükséges mennyiséget és az elkészítés módját illeti, különféle receptek
léteznek, ezért az elkövetkezőkben megadott mennyiségek inkább csak viszonyítási alapnak számítanak. Idővel mindenki
magától tudni fogja, hogy mennyire van
szüksége, illetve hogy inkább erjesztett
trágyalére vagy forrázatra van-e inkább
szüksége kerti növényeinek. A megmaradt
részeket szórhatjuk a komposzthalomhoz
is, de mulcsként is szétteríthetjük.

A hatóanyagok koncentrációja a felhasznált növény(ek)-től, a termőhelytől,
az időjárástól és egyéb körülményektől
is függ. Az elővigyázatos kertészek először nagyobb hígításban permeteznek,
és csak szükség esetén töményebbel a
következő alkalommal. A hígítatlan kivonatoknál érdemes először próbatesztet végezni, hogy leteszteljük, az adott
növény hogyan viseli a kezelést. Mivel a
cseppek könnyen leperegnek a levelekről, tanácsos egy kis semleges kémhatású szappant vagy mosogatószert is adni
hozzá – ez jobb megtapadást biztosít, mivel csökkenti a víz felületi feszültségét. A
permetezőszereket a gyermekek és a házi
kedvencek elől gondosan elzárva tartsuk.
Azokat a növénykivonatok, melyek
megelőző hatást fejtenek ki, legalább
háromszor kell kijuttatni egyhetes időközönként, de jobban hatnak, ha a permetezést már kora tavasszal elkezdjük.
Kora reggel vagy borult időben végezzük
a kezelést, nehogy károsodást okozzunk,
Ügyeljünk rá, hogy a növények teljes fe-
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lületét bepermetezzük.
Tipp: Ha kicsi a kertünk és emiatt nem
szeretnénk permetezőgépet vásárolni,
akkor használjunk természetes anyagokból (pl. cirok) készült seprűt vagy egy régi
szobafestőpemzlit. Mártsuk a seprűt
vagy pemzlit a növénylébe, és erős kézmozdulattal spricceljük a növényre.

Következzenek a receptek:
Mezei zsurló: nyáron kell gyűjteni
zöld hajtásait és 1 napig vízben áztatni (1,5kg/10 l víz), majd 1 órán keresztül
főzni. Leszűrve, és kihűlés után 1:5-1:10
arányban hígítva használjuk. Erősítő és
betegségmegelőző hatást fejt ki gombabetegségekkel (rozsda, lisztharmat, csillag-, korompenész, varasodás) szemben.
Ha a magoncokat rendszeresen permetezzük és öntözzük vele, akkor védettek
lesznek a talajgombák okozta palántadőléssel szemben.
Fekete bodza: a leveleit kell gyűjteni

Kertészkedjünk!
(1,5 kg/10 l víz) és megerjeszteni. Mezei
pockok elriasztása érdekében hígítatlanul
öntsük a járataikba, vagy a veszélyeztetett
almafák körüli talajt jó alaposan áztassuk
át vele.
Sarkantyúka: a leveleit durván össze
kell aprítani, forrásban lévő vízzel leönteni
(hogy kb. 5 cm-nyire ellepje). Háromórányi állás után (közben gyakran kevergessük) hígítatlanul használjuk a vértetvek elleni lemosásra 1:10-1:20 arányban hígítva
pedig levél- és pajzstetvek ellen.
Fokhagyma: 1 l vízzel forrázzunk le
100 g összeaprított fokhagymagerezdet
1:7 arányban vízzel hígítva a szamócán, a
szedren és a szőlőn megtelepedett atkák
ellen használjuk. Április végén és betakarítás után négyszer, 3 napos időközönként
permetezzük be a talajt és a növényeket.
Levélfodrosodás ellen februártól lombfakadásig kéthetente permetezzük be őszibarackfáinkat a hígítatlan forrázattal.
Torma: 300 g levelet és gyökeret aprítsunk össze, áztassuk vízbe 3 órára, utána
főzzük (30 percet); keverjük a főzetet 10 l
erővízhez, és hagyjuk állni 1 napig. Esténként (miután a méhek már visszavonultak
kaptáraikba) permetezzük a hígítatlan
főzetet gyümölcsfáinkra a virágzás előtt,
közben és után. Így megelőzhetjük az
alma termésének moníliás fertőzését és a

cseresznye és más csonthéjas gyümölcsfák ágvégeinek moníliás leszáradását.
Varádics: az augusztusban gyűjtött, szárított virágból készítsünk főzetet (30 g/1 l
vízzel), és lisztharmat ellen lombfakadás
előtt hígítatlanul permetezzük be vele
az almafákat, később pedig 1:3 arányban
hígítva. Télen és kora tavasszal pedig hígítatlanul a fekete ribizlin megtelepedő
gubacsatkák ellen.
Rebarbara: összeaprított leveleit (1
kg/5 l) fél óráig főzzük. A palántázástól
kezdve hetente permetezzük hígítatlanul
hagymamoly ellen, valamint a babon, bodzán és cseresznyén megtelepedett fekete tetvek ellen 3 egymást követő napon.
Főzete igen hatásos olyan kártevők ellen,
mint a hagynák, levéltetvek, atkák, földibolhák, valamint a mezei pockok, ezenkívül véd a nagyvadak károsítása ellen is. A
rebarbara leveleinek hatóanyagai (többek
közt az antrakinonok) az emberi szervezet
számára is mérgezőek.
Zsálya: leveleket és hajtásokat (500 g)
forrázzunk le, keverjük hozzá 5 l esővízhez, majd hagyjuk állni 2 napig. Ha hetente 1-2 alkalommal (hígítatlanul) bepermetezzük vele a káposztaféléket, akkor
távol tarthatjuk a káposztalepkéket és a
káposztalegyeket. 1:1 arányban hígítva
megelőzhetjük a paradicsomnál és a bur-
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gonyánál fellépő gombafertőzéseket valamint a babrozsdát, a szürkepenészt és
a szőlőn megtelepedett peronoszpórát.
Forrázatot csak erősen főszeres illatú, zöld
levelű fajtákból készíthetünk. A modern
ibolyás vagy sárga-fehér tarka levelű változatok erre a célra alkalmatlanok.
Cickafark: a virágzatát (50 g-ot) vízben
forraljuk fel, majd keverjük 10 l esővízhez,
hagyjuk állni 3 napig, majd szűrjük le, és
1:10 arányban hígítva gombabetegségek
megelőzésére használhatjuk.
Paradicsom: a kicsípett oldalhajtásokat és a felesleges palántákat (1 kg/10 l)
14 napig erjesszük, majd 1:1 arányban
hígítva a káposztaféléket hetente 1-2 alkalommal permetezzük vele, hogy távol
tartsuk a káposztalepkéket. A palánták
körüli földre locsolva (1:1 arányban hígítva) elriaszthatjuk a csigákat.
Fehér üröm: virágzó hajtásából (500
g) készítsünk erjesztett levet, és hígítás
nélkül hangyák, gyümölcslegyek, földibolhák, hernyók és levéltetvek ellen
használjuk. Főzetkészítés: 300 g virágos
hajtást főzzünk fel, és keverjük 10 l esővízhez, majd hagyjuk állni 2 napig, majd 1:3
arányban hígítva almamoly ellen május
végétől július végéig hetente permetezzük, a hagymalegyek elűzésére pedig locsoljuk a hagymaágyások földjére.
Erdei pajzsika: (Mivel több védett páfrányfajjal könnyen összetéveszthető, körültekintően gyűjtsük!) nagyjából aprítsuk
össze a nyáron gyűjtött páfrányleveleket,
és fél órán keresztül főzzük (1 kg/ 2 l) majd
hígítsuk fel a főzetet 1:10 arányban. Megnövelhetjük a főzet hatásfokát, ha adunk
hozzá néhány szem összetört vadgesztenyét vagy zölddióhéjat. Szárított levelekből kivonatot is készíthetünk: töltsünk 0,5
l esővizet egy üvegbe, morzsoljunk bele 5
g páfránylevelet, és hagyjuk állni 3 napig.
Ezzel a hígítatlan kivonattal ecseteljük be
az almafán megtelepedett vértetveket.
Hígítva (0,5 l kivonat/10 l víz) pedig pajzstetvekre permetezhetjük.
Vöröshagyma: gyűjtsük össze a konyhai hulladékként keletkezett hagymahéjat és –szárat, majd erjesszük 8-10
napon át. (1 kg / 10 l) A fokhagymához
hasonlóan erősíti a növények védekezőképességét, 1:10 arányban hígítva
használhatjuk szamócán megtelepedett
lisztharmatra, ill. sárgarépalegyek elűzésére. A burgonyavész ellen 1:5 arányban
hígítva locsoljuk a burgonyatövek körüli
talajra, hogy elpusztuljanak a kórt okozó
gombaspórák.

Kertészkedjünk!

Gondozott gyep nélkül nincs szép kert!
Az enyhe télnek köszönhetően sok
rovar telelt át a kertjeinkben, amik
mostanra sok bosszúságot okozhatnak a kertbarátoknak. Az első meleg napsütésre jelentkezni fognak a
levéltetűk, de a fűben megbújó kártevők is talajfelszín közelébe merészkednek, mint például a lóbogár,
a pajor vagy a drótféreg.
Ha ezekkel a tavaszi periódusban
nem sikerül elbánni, egész évben
tűzoltással fog telni az ideje, hogy
helyrehozza a kártételüket és elűzze a természetes ragadozójukat, a
vakondot.

A megelőző kezelési eljárásokat a felmelegedő talajban április közepétől –végétől kell elkezdeni. Így a több éves fejlődési ciklusban élő talajlakó kártevők (pl.
pajorok)is visszaszoríthatóak.
A vegyszermentes megoldás erre a preventív kezelésre az Esstence Bug Stop gilisztahumusz alapú növénykondicionáló,
amely sem a gyerekekre, sem a háziállatokra nem veszélyes. Aromás gyógynövény kivonataival és speciális baktérium
törzseinek köszönhetően riasztja el a kártevőket, illetve teszi őket szaporodásra
képtelenné.
Kedvezőtlen feltételeket teremt a talajban élő és károsító rovarok lárvái számára, így azok nem tudnak elszaporodni.
Ezt a készítményt nyugodtan használhatja a konyhakertben is, BIO minősítéssel rendelkezik és nincs egészségügyi várakozási idő a használatát követően.
Rendszeres alkalmazása preventív
hatással van, és hathatós megoldást
nyújt a gubacsfonálférgek ellen is, ami komoly bosszúságot okoz a konyhakertben
a gyökérzöldségek megrágásával.

Hogyan kell az Esstence
Bug Stopot használni?

A gyep esetében az esti órákban
kell kipermetezni, majd másnap reggel
meglocsolni a füvet. Konyhakert eseté-

ben inkább a kora reggeli permetezés és
azonnali öntözés javasolt, hogy gyorsan
be tudjon ivódni a talajba. A kezelést
szeptemberben érdemes ismételni.

Tavaszi regeneráló kúra a gyepnek

Ha tavasz, akkor gyepszellőztetéssel
kezdődik a munka. Ennek során megszabadulhat az elhalt fűszálaktól, sőt a késes
géppel a gyökérzetet is meg tudja újítani.
Noha a munkálat után rémesnek tűnik a
gyep, a megújulás legfontosabb lépése.
Enélkül szinte kizárt, hogy igazán szép,
egészséges pázsitja legyen.
A gyepszellőztetés után a legfontosabb
teendő a tápanyag utánpótlás. Ahhoz, hogy szép dús és terhelhető legyen
a gyep, megfelelő kondicionálásra van
szüksége. A tápanyag beépül a talajba és
az adja át a gyepet alkotó fűféléknek az
energiát. Ettől a gyep megerősödik, jobban viseli a stresszt, könnyebben regenerálódik, fokozottabban tűri a taposást és a
szélsőséges időjárást.
Erre kínál megoldást a DCM gyeptrágya család, amely ideális arányban
tartalmazza a gyep és pázsit számára
szükséges szerves anyaghoz kapcsolt
makroelemeket.
A mikrogranulátum szemcséket egyenletesen juttassa ki a területre, majd alaposan öntözze be három napon keresztül
a reggeli órákban a gyepterületet. Így a
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tápanyag fel tud táródni, és biztosan beolvad a talajba (ha nem gyepszellőztetne,
az elhalt levelek alkotta filcréteg ezt a beolvadást akadályozná).
A tápanyagozás után néhány héten
belül helyre fog jönni a gyep, a fűszálak
elkezdnek hajtani, a tövek bedúsulnak.
Teljesen megújul a kert: smaragdzöld színével és életerős megjelenésével hálálja
meg majd a gondos ápolást.
Amennyiben a tavaszi feladatokat szeretné maga elvégezni, a www.
kertfuvesites.hu webshopban azonnal
megvásárolhatja a szép gyep hozzávalóit.
Ha úgy gondolja, hogy a munka elvégzéséhez segítségre van szüksége, akkor
érdemes ellátogatnia az Évakert oldalára. A hasznos cikkek mellett 6 különböző
mentorprogramból is választhat a Gyepfenntartás menüpontban, amelyekkel
pontosan tudni fogja mikor, mivel, mit és
hogyan kell csinálnia, hogy a kertje a környék legszebbje legyen!
Sikeres szezonindítást kíván:
Molnár Gábor Éva
- a füvesasszony

kertfuvesites.hu
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Növényápolás szokatlan módszerekkel
Mi lehet szokatlan a növényápolásban? Például, ha
nem gyakorlati szempontból közelítjük meg. Klas�szikus növényápoláson az öntözést, tápoldatozást,
metszést, átültetést, növényvédelmet értjük. Léteznek
azonban más megoldások is, amelyekkel szobanövényeink fejlődését hatásosan biztosíthatjuk. Ha nyitott
az új módszerekre, érdemes kipróbálni az alábbiakat.

Az energia megerősítése csoportos ültetéssel

Aki nyitott szemmel jár a természetben, észreveheti, hogy a
növények, nemcsak a hozzájuk hasonló fajták közelében élnek
szívesen, hanem más fajták társaságát is kedvelik. A természetben ez közvetítők nélkül történik. Otthon vagy a kertben azonban csak rajtunk múlik, hogy összeültetünk vagy egymás mellé
állítunk-e két különböző növényt
Kiindulhatunk abból, hogy minden növény, mint önálló „személyiség”, leginkább egyedül szeret lenni. Például az olyan hatalmas növények, mint a pálmák, vagy az agresszívnek ható
növények, éles, lándzsa formájú – esetleg akár tüskés, fogazott
– levelekkel, mint a pálmaliliom. Az olyan bájos, szerény növények, mint a ciklámen vagy az afrikai ibolya, de a levéldísznövények, mint a kis lombozatú fikuszok is a saját fajtájuk mellett érzik
jól magukat. Minél kecsesebb, finomabb egy növény, annál érzékenyebbek a rezgései. Képzeljünk el a vénusz fodorka mellett egy
pálmaliliomot. Rövid időn belül a pálmaliliom ereje érvényesül, és
a vénuszfodorka elpusztul.

A zene rezgései

Tudományosan bizonyított, hogy a zenei hangrezgések hatnak a növényekre. Az ember érzelmileg és testileg is különbözőképpen reagál a zene rezgéseire. Pontosan így van ez a növényeknél is. Aki szereti Mozartot vagy Chopint, biztos lehet benne,
hogy a növényei is el lesznek ragadtatva tőlük.
A folytonosan dübörgő technozene hallatán lehullatják leveleiket, virágaikat. De ki vehetné ezt rossz néven tőlük – hisz mi,
emberek is érzékenyen reagálunk az effajta zenére.

Illóolajos növényápolás

Ezek tiszta biológiai növényerősítő és –védő szerek. A módszert, mely 1993-ban környezetvédelmi díjat kapott, évek óta
sikerrel alkalmazzák a mezőgazdaságban, a kertésztekben, a szőlészetekben és a fűszernövény-termesztésben. Ezeket a szereket
kisebb kiszerelésben is megvásárolhatják a hobbikertészek.

Az energia megerősítése drágakövekkel

A drágakövek serkentik az energia képződését, ezért elültethetjük őket a növény földjébe. A legtöbben az öntözővízbe teszik
a drágaköveket, pár óráig állni hagyják benne, majd azzal öntözik
meg a növényeket. Erre minden világos és átlátszó kő alkalmas,
mint például a hegyikristály, az akvamarin vagy a rózsakvarc.
A túlzott energiaátadás kizárt.
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Az aktivált öntözővíz ereje

Mindenfajta filter, mely megszűri a meszet és lágyítja a vizet,
pozitív hatással van az öntözővízre.

Az energia megerősítése szeretettel

Beszéljünk hangosan vagy gondolatban növényeikhez. Osszuk
meg velük pozitív érzéseinket. Dicsérjünk meg minden egyes
új hajtást, virágot. Szavaikat persze nem értik, de a belőlük áradó
pozitív energia látványos eredményeket hoz!
Talán mire a végére ért ennek a cikknek, elmosolyodott a kedves olvasó, sőt lehet, hogy hangosan felnevetett. De ne legyintsen erre, hogy micsoda képtelenség! Tudományosan bizonyított
tény, hogy a növények érzik a környezet rezgéseit, és reagálnak
rá. Számos kísérlet folyt és folyik is napjainkban e téren, és mivel szinte semmibe nem kerül a fent leírtak kipróbálása. Ha van
kedve, tegyen Ön is egy próbát! Örömmel vesszük, ha megosztja
velünk tapasztalatit.

