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Kapcsolatot mutattak ki
a légszennyezés és a demencia között
Egyre több ember betegszik meg és hal meg elbutulás
miatt a világon. 2000 és 2019 között a demencia aránya
86 százalékkal nőtt, miközben az általa okozott elhalálozás több mint megkétszereződött, ami részben az
élettartam meghosszabbodásával és a népesség idősödésével magyarázható. Bizonyítékok vannak arra, hogy
életmódi és környezeti okok, köztük a légszennyezés,
a túlzott alkoholfogyasztás és a traumás agysérülések
szintén szerepet játszhatnak.

Muye Ru, a Duke Egyetem és a Columbia Egyetem kutatója és kollégái a légszennyezés szerepét vizsgálták a demenciás esetek növekedésében. A már létező szakirodalmat kutatták, hogy kapcsolatot
találjanak a szálló por - pm 2,5 - és az elbutulás között. A szálló por
természetes és ember által előidézett forrásokból, mint a gépkocsik
kipufogógáza vagy az erdő- és bozóttüzek, származhat. Csakúgy mint
cigarettából, amelyet belélegez mind a dohányos, mind a dohányfüstöt beszívó nem dohányos. Amikor ezek a szennyezőanyagok a
szervezetbe kerülnek, hatással lehetnek a központi idegrendszerre és
kognitív rendellenességeket okozhatnak.
A tanulmány készítői szerint kutatásuk azt jelzi, hogy 2015-ban a
légszennyezés világszerte körülbelül kétmillió demenciás esetet
és mintegy hatszázezer elhalálozást okozott, a leginkább érintett
országok Kína, Japán, India és az Egyesült Államok.
Ázsiában, a Közel-Keleten és Afrikában a betegség egyre nagyobb
terheket ró a társadalmakra, ahogyan növekszik az életszínvonal és a
légszennyezés.
A kutatók megállapították, hogy a légszennyezés miatt nagyjából
15 százalékos az elbutulással összefüggő idő előtti elhalálozás,
hétszázalékos a fogyatékossággal eltöltött élettartam, és mintegy 26 milliárd dollárra rúgnak a vele kapcsolatos gazdasági költségek.
A tanulmány megállapítja, hogy a légszennyezés az elbutulás egy
lehetséges jelentős kockázati tényezője. A kutatók szerint a légszennyezés csökkentése segíthet megelőzni az elbutulást az idősebb
népességben, ugyanakkor a kapcsolat egyértelmű bizonyítására jövőbeni kutatások szükségesek.
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Természetes élőhelyeik mintegy
90 százalékát elveszíthetik
a főemlősök Afrikában
A gorillák, csimpánzok, bonobók már ma is a veszélyeztetett vagy a súlyosan veszélyeztetett fajok közé
tartoznak.
A klímaválság, természetes környezetük elpusztítása,
valamint az emberi népesség növekedése meg fogja
tizedelni soraikat 2050-re. Az ily módon veszélyeztetett természetes élőhelyeik fele nemzeti parkokban
és természetvédelmi területeken terül el.
Mintegy 50 egyetem, kutatóintézet és fajmegőrző szervezet
kutatói szerint ugyan új területek klimatikusan megfelelővé válhatnak a főemlősök számára, ám a szakemberek kételkednek
abban, hogy az állatok képesek lesznek időben elvándorolni
ezekbe a térségekbe.
A kutatók elemzésükben a Természetvédelmi Világszövetség
(IUCN) adatbázisát használták, amely a fajok populációiról, a rájuk leselkedő veszélyekről és a fajmegőrzési erőfeszítésekről tartalmaz adatokat az elmúlt húsz évből több száz élőhelyről. Ezeket
az adatokat modellezték a globális felmelegedés, az élőhelyek elpusztítása és az emberi népességnövekedés jövőbeni hatásainak
figyelembe vételével.
„Bár vannak bizonytalanságok az adatokban és a modellezés
eredményeiben, lesznek változások, és nem jó irányban” - hangsúlyozta Joana Carvalho biológus, a liverpooli John Moores Egyetem kutatója, a Diversity and Distributon című folyóiratban megjelent tanulmány vezetője.
„Ha a klímaváltozást hozzáadjuk a területveszteségek jelenlegi
okaihoz, a kép lesújtó. A jelenlegi élőhelyek jóval kisebbek a korábbiaknál” - tette hozzá.
A legtöbb főemlős élőhelyként a síkságot kedveli, de a klímaváltozás miatt a síkságokon melegebb, szárazabb, kevésbé
kedvező lesz az időjárás. A magasan fekvő, hegyvidéki területek
vonzóbbá válhatnak számukra, feltételezve, hogy eljutnak oda,
de ahol nincsnek ilyen térségek, a főemlősök nem tudnak hová
vándorolni.
„Ha a klímaváltozás a különböző növényeket a hegyekbe űzi, ez
azt jelenti, hogy az összes állatnak, nemcsak a főemlősöknek, szintén a hegyekbe kell húzódnia vagy élőhelyükön kihalnak. De ha a
hegyek alacsonyak, sok faj nem lesz képes magasabbra vándorolni, és nagyszámú állat és növény fog eltűnni” - magyarázta Fiona
Maisels, a New York-i székhelyű Wildlife Conservation Society
kutatója.
A szakemberek két forgatókönyvet elemeztek: az egyikben
figyelembe vették a klímaváltozás, az élőhelyvesztés és az emberi népességnövekedés mérséklésre tett erőfeszítéseket, a
másodikban azt modellezték, hogy mi történik, ha nem tesznek
ezek ellen semmit.
Ám viszonylag kis különbséget találtak a prognosztizált területvesztések között, az első forgatókönyv szerint ez 85 százalék lehet 2050-re, a második szerinnt 94 százalék.
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Júliustól tilos forgalomba hozni
a legtöbb egyszer használatos
műanyag terméket

Mesterséges lúgosítással ellensúlyozni
lehetne az óceánvíz savasodását
Az óceán mesterséges lúgosításával ellensúlyozni
lehetne a savasodással összefüggő változásokat az
ausztrál Nagy-korallzátony területének csaknem
egészén - állapították meg az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) szakemberei.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet
alapján 2021 július 1-től tilos például az egyszer
használatos polisztirol ételdoboz és pohár, a műanyag evőeszköz forgalmazása

Az ausztrál Nagy-korallzátony jelenleg példátlan stressznek van kitéve az óceánvíz melegedése, a trópusi ciklonok, a tengeri kártevők
és az óceán savasodása miatt.
Ezek közül az óceánvíz savasodása jelenti az egyik legfőbb fenyegetést a korallzátonyrendszer hosszú távú túlélésére, mivel befolyásolja a virágállatok azon képességét, hogy felépítsék és helyreállítsák
mészvázukat, valamint hogy regenerálódjanak a tömeges korallfehéredések után.
A zátonyok egészségének hanyatlására reagálva a kutatók a közbeavatkozás lehetséges módjait vizsgálják azzal céllal, hogy minimalizálják a zátonyokra nehezedő környezeti nyomást és javítsák a
korallzátony-ökoszisztéma ellenállóképességét.

A jogszabály szerint ezekre vonatkozik a tilalom:
• Fültisztító pálcika;
• Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);
• Tányér;
• Szívószál;
• Italkeverő pálcika;
• Léggömbökhöz való pálca
• Polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen az olyan doboz, tetővel vagy anélkül, amely az elviteles, vagy
helyben fogyasztandó készétel tárolására szolgál
• Polisztirolból készült italtároló, italtartó pohár, beleértve a
tetőt, kupakot, fedelet is.
Tilos lesz „azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron és afeletti” is, kivéve
a biológiailag lebomló műanyagot. Mivel a könnyű műanyag
hordtasak a rendelet szerint 50 mikronnál vékonyabb, így a vastag, sokszor használható műanyag zacskókra nem vonatkozik a
rendelet.
2023. január 1-től pedig tilos lesz a fenti felsorolásba nem
tartozó – azaz nem polisztirol, hanem más műanyag – egyszer
használatos italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve
annak tetejét és fedelét is.
A rendelet értelmében tiltólistán szereplő termékeket kizárólag fenntartható anyagokból lehet majd készíteni. Könnyebbséget jelent, hogy számos árucikknek mára már létezik természetes
anyagból készült megfelelője. Ilyenek például az evőeszközök
(villák, kések, kanalak, evőpálcikák), tányérok és az italkeverő
pálcikák is, készülhetnek fából, ami megújuló erőforrás.

Az aktív és közvetlen megközelítések közé tartozik a mesterséges
óceánlúgosítás, amelynek célja az óceánvíz savasodásával összefüggő változások ellensúlyozása vagy enyhítése, valamint az
óceán szénelnyelő kapacitásának növelése. A technika lényege,
hogy olyan anyagot, például olivint - egy szilikátásványt - adnak hozzá az óceánvízhez, amely segít „helyreállítani” az óceán megborult
szénegyensúlyát.
A szakemberek szerint a mesterséges óceánlúgosítást modellező
korábbi tanulmányok többsége a szén-dioxid-eltávolítás egy lehetséges technikájaként vizsgálta az eljárást és csak kevés tanulmány
foglalkozott azzal, hogy a lúgosítással ellensúlyozhatóak az óceán
savasodásával összefüggő változások regionális szinten.
A kutatók most egy közelmúltban kifejlesztett modell révén megállapították, hogy ha egy már létező hajózási útvonal mentén
juttatnák bele az óceánba a lúgosító anyagot, akkor a jótékony
hatás az ausztrál Nagy-korallzátony csaknem egészére kihatna.
A kutatók szerint a módszer tíz évvel visszavetné az előrevetített
savasodást 250 korallzátony esetében és évente 35 ezer tonna szén
elnyeléséhez járulna hozzá.
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Életmód

Az ízületi és izomfájdalmak megszüntetésének lehetőségei
Egy bizonyos kor után már nagyítóval kell keresni olyan embert, akinek
semmije nem fáj. De a fiatal sportolók is korán megtapasztalják ezt a
kellemetlen érzést edzés után.

Miért fájhatnak az ízületeink,
izmaink?

Gyakori okok: ízületi felszínek kopása,
síkosító folyadék csökkenése az ízületekben, gyulladás, idegi eredetű fájdalmak,
ízületi blokkok kialakulása testszerte
a stressz miatt, túlerőltetés, autoimmun
betegség, zúzódás, szalagok gyengülése
vagy szakadása, izomsérülés.
Az ízületek blokkjait a manuálterápia
tudja szinte azonnal megoldani, s ezzel
az esetek igen nagy százalékában komoly
javulást, gyógyulást elérni (esetek 6070%) Csak kevés ember ismeri ezt a kezelési módszert, pedig nem rángat, nem
durva és nagyon eredményes. (Ez egy orvosok és gyógytornászok által végezhető
kezelési módszer. Én is ezzel gyógyítok.)

A legjobb illóolajok izomfájdalmakhoz

Az izomfájdalmak gyakran sérülésekkel
párosulnak. Legyen szó munkahelyi vagy
terepen történt balesetről vagy az izmok
túlterheléséről, az illóolaj masszázs gyors
megkönnyebbülést jelenthet.
A borsmenta illóolaja az izomfájdalomban szenvedők egyik kedvence. A
mentol tartalma hűsítő hatású. Gyakran
alkalmazzák különböző krémekben is. Kiváló görcsoldó, stresszoldó hatású.
A rozmaring kámfor egy másik illóolaj, amely erőteljesen enyhíti az izomfájdalmat. A rozmaring jól társítható a borsmentához szinergiában.
A szegfűszeg illóolaj erős melegítő hatású olaj. Használata segít megszabadulni
a belső feszültségektől, erős gyulladáscsökkentő hatású. Helyileg alkalmazva
zsibbasztó hatása van.
A levendula spica népszerű illóolaj,
nálunk sokan termesztik, élettartartalma
20-25 év és 5% olaj nyerhető belőle.
Csökkentheti a gyulladást és fokozza a
vérkeringést.

A fekete bors illóolaj az egyik kedvenc
olajam, nem a borsra emlékeztet az illata, inkább meleg, földes. Felhasználható
az izomfájdalmak enyhítésére a keringés
fokozása révén. Sportolás előtti bemelegítésre is ezt szokták használni.
A gyömbér, a citromos eukaliptusz és
a ciprus szintén hatásos izomgörcsök és
fájdalmak kezelésére. Az izmok fájdalmát
enyhítő egyéb olajok a majoranna, a geránium és a citrom illóolajok.

Ízületi fájdalmak

Az ízületi gyulladás két fő kategóriába
sorolható: rheumatoid és osteoarthritis.
Az előbbi immunjelenség, míg az utóbbit
az ízületek porcának kopása okozza. Az
ízületi fájdalmak kitűnően enyhíthetőek az illóolajok segítségével, de minden
esetben a kiváltó ok felszámolására is törekednünk kell.

Ízületi fájdalom enyhítésére
szolgáló illóolajok

A kurkuma egy erősen melegítő illóolaj
a benne lévő kurkuminnak köszönhetően. Csodákra képes a gyulladás csökkentésében. Hatását a rheumatoid arthritis
kezelésében használhatjuk ki.
A tömjén és a mirha kombinációjának
használata az ókori mediterrán népekig
nyúlik vissza. A szinergikus előnyök kihasználásával sok ízületi fájdalomban
szenvedő ember számára nyújtanak segítséget. A tömjén a porc leépülését is
megakadályozza.
A gyömbér tea kóstolásakor érzett enyhe csípő érzés az egyik fő oka annak, hogy
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hatékony az ízületi fájdalmak kezelésére.
Segít enyhíteni a fájdalmat azáltal, hogy
bizonyos idegvégződésekre hat és gyorsan csökkenti a gyulladást.
A borsmenta és a gyömbér jó kombináció a fájdalom és duzzanat elkerülésére.
A kúszó fajdbogyót szinte minden ízületi és izom készítményben megtaláljuk
erős fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, hűsítő hatása miatt.
Meg kell említsem még a kopaiba balzsamot, a katafray-t és a macerátumok
közül az árnikát és az ördögcsáklyát,
ezek erőteljes fájdalomcsillapító, gyulladás csökkentő hatásuk miatt.
Akinek nincs kedve saját magának kevergetni a szinergiákat, annak javaslom az
Aromadoki weboldalán tanulmányozni az
ízületekre, izmokra ható készítményeket!
Szakmai tanácsért forduljon
hozzám, segítek!

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

Környezetvédelem

Magyar mobilalkalmazás segít
a túlfogyasztás mérséklésében
A környezettudatos életmódra törekvés
egyre jobban beépül az emberek mindennapjaiba, a túlfogyasztástól viszont továbbra sem szabadulunk, sőt: idén június 8-ára a
magyarok fogyasztásával mérve feléltük
a bolygó azon erőforrásait, amikkel szilveszter éjfélig kellett volna gazdálkodnunk.
Vannak, akiket ez bosszant és tennének ellene, de a rengeteg, különböző helyről áradó
információ összezavarja őket, nem tudják,
hogyan haladjanak a fenntarthatóság útján,
és életük mely területén kellene változtatniuk ökológiai lábnyomuk csökkentése érdekében. Ebben segít a WWF Magyarország új,
hazai adatokra épülő mobilalkalmazása, a
WWF Léptem, mellyel megtudhatjuk, hogy
életmódunkkal milyen mértékben terheljük a Föld erőforrásait, és személyre szabva
vezeti a felhasználót a fenntarthatóság felé
vezető úton.
Földünk erőforrásai végesek, és 1970 óta
egyre kevesebb idő alatt fogyasztjuk el az
egy évre elegendő erőforrásadagunkat.
Idén a túlfogyasztás világnapja – az a nap,
amikor Földünk éves erőforrásai kimerülnek
– július 29-ére esik, azaz alig több mint fél év
alatt „tapsolunk el” egyévnyi mennyiséget.
Bár a világjárvány miatt 2020-ban ez a dátum augusztus második felére esett, ahogy
az idei dátum is mutatja, nem sikerült tartósan megfordítani a trendet, és még mindig
hihetetlenül pazarló életmódot folytatunk.
Hazánk még a globális átlagnál is rosszabbul teljesít: a magyarországi túlfogyasztás
napja 2021-ben június 8-ára esik. Vagyis ha
mindenki úgy élne, mint a magyarok, a
Föld éves tartalékai már ezen a napon kimerülnének. De hogyan lehetséges többet
fogyasztani, mint ami rendelkezésre áll? Ez a
mértékű fogyasztás azt jelenti, hogy a bolygó erőforrásai és élővilága nem tud olyan
ütemben regenerálódni, amilyen ütemben mi elhasználjuk azokat. A véges készleteket merítjük: mintha a telefonunk akkumulátorát minden éjszaka csak 10%-nyival
tudnánk tölteni, de napközben 15%-ot
merítenénk. Nyilvánvaló, hogy pár nap után
már teljesen lemerülne az akkumulátor.
Ahhoz, hogy ezt a dátumot minél későbbre tolhassuk, és Földünket és tartalékait
gyermekeinknek, unokáinknak is megőrizhessük, komoly összefogásra van szükség.

Bár számos törekvés meghaladja az egyén
lehetőségeit – hiszen a vállalatok és kormányok zöldítésben és környezettudatosságban betöltött szerepe vitathatatlan –, de
az egyes emberek is rengeteget tehetnek
azért, hogy életmódjukkal, döntéseikkel
kevésbé terheljék a bolygó erőforrásait, fogyasztásukkal pedig a vállalatokat és kormányokat is képesek befolyásolni.

Élenjáró segítség az egyéni
fenntarthatóságban

A hazai túlfogyasztás napja alkalmából
a WWF Magyarország civil természetvédelmi szervezet úttörő, a Global Footprint
Network hazai adataira épülő mobilalkalmazásával megtudhatjuk, hogy jelenlegi
életmódunkkal milyen mértékben terheljük a Föld erőforrásait, vagyis mekkora az
ökológiai lábnyomunk. A WWF Léptem
applikáció konkrét tippekkel, kihívásokkal és push üzenetekkel vezeti a felhasználót a fenntarthatóság útján – így
életünknek azon a területén fejlődhetünk,
ahol épp szükséges.
A WWF Léptem app elsőként kiszámolja a lábnyomunkat hazai viszonylatokban,
valós itthoni adatokra támaszkodva, és ad
mindennapi tippeket annak csökkentésére. Nincs két egyforma ember, így két egyforma életvitel sem: van, akinek az étkezése
fenntartható, de a közlekedése már nem
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annyira. Esetleg a vásárlási szokásain vagy
az energiafogyasztásán kellene változtatnia. Az applikációban fogyasztási szokásainkat egyszerűen, csúszkák segítségével
tudjuk megadni és a kapott eredmény és
egy nagy elhatározás után mindenki ott
változtathat, ahol igazán kell: egymásra
épülő fenntarthatósági tippeket kaphatunk
az élet különböző területeire fókuszálva, és
izgalmas kihívások segítségével válhatunk
egyre tudatosabb fogyasztókká – ezzel védve bolygónkat és példát mutatva másoknak
is. Az applikációban időről időre megjelennek friss kihívások, kezdetnek például a húsimádók, vízpazarlók és kávéfüggők választhatnak tematikus kihívásokat maguknak.
A WWF Magyarország a WWF Léptem
mobilalkalmazással 2020 végén Bolygónk
és fenntarthatóság kategóriában elnyerte a
Vodafone Digitális Díj – megosztott – első
helyezését. A távközlési szolgáltató évről
évre olyan komplex társadalmi problémákra fókuszáló technológiai kezdeményezéseket keres, amelyek megoldása széleskörű
összefogással lehetséges. A díjazás a természetvédelmi szervezetet abban segíti, hogy
minél több emberhez eljusson az applikáció híre, akik az alkalmazás segítségével elindulhatnak a változás útján.
A WWF Léptem applikáció már letölthető
Androidra a Play Áruházból, hamarosan pedig iOS-re is elérhető lesz az App Store-ban.

Forgácsok
„Bármely kellően fejlett technológia nem különböztethető meg
a mágiától.”
Arthur Charles Clarke

Forgácsok...

Kedves Olvasó!
Tovább folytatjuk utunkat a tudomány és a mágia határán. A tématerület
harmadik szereplője Mishin Alexander
Nikolaevich. Az ő kutatásaival, és azok
gyakorlati alkalmazásával foglalkozunk.
(Az első Dr. Jiang Kanzheng, aki a DNS
elektromágneses mezővel való befolyásolásának alapjait dolgozta ki. A második szereplőnk Dr. Pjotr Garjajev, orosz tudós, elméleti
fizikus, a hullámgenetika atyja.)
Mishin szakterülete az örvénylő, azaz
a forogva haladó elektromágneses
tér hatása az élő szervezetre. Kutatásainak eredményeképpen kifejlesztette
a „Vortex Medicinát”, azaz az „örvénygyógyászatot”. A biotéren végbemenő
örvényhatás mind az egész szervezet,
mind az egyes szervek, szövetek és sejtek
esetében működik. Az ilyen hatás gyógyít
és a legtöbb esetben teljesen megszünteti a betegségeket, visszahelyezi a testet
eredeti egészséges állapotába.
A kezelés és a gyógyítás érintés, kontaktus nélküli indukciós módszere a
rezonáns elektromágneses mezőknek
a sejtmembránra való hatásán alapul.
Ennek a területnek a kezdeti feltárása a
múlt század híres tudósai - Nikola Tesla,
George Lakhovsky és Raymond Rife - kutatási eredményének köszönhető. Azonban ezek a módszerek a gyakorlatban
és az orvoslásban nem terjedtek el. Csak
az utóbbi időkben beszélhetünk a fizioterápiában a kontaktmentes rezonáns
elektromágneses mezők vagy hullámok
szélesebb körű alkalmazásáról, azaz a
sejtmembrán megzavart potenciáljának
pozitív befolyásolásáról.

A Mishin tekercs

Ez a készülék nevét Mishin gyógyító
technológiájára utalva kapta. Nem hétköznapi és nem szokásos megoldásról
van szó. A sejtmembrán potenciáljának
helyreállítása, és így a gyógyulás folyamatának megértése mind a sejtbiológiában, mind a fizikai tudományokban nemcsak jártasságot, de alapos elmélyülést is
igényel. A gyógyítás lényege és alapvető

nemes fából...
követelménye, hogy a beavatkozás ne
ártson az egészséges sejteknek, de állítsa
helyre a beteg sejtek állapotát. (ld. a kemoterápia problémáját!)
Megpróbálom egyszerű szavakkal leírni, de legalább is érzékeltetni a Mishin
tekercsek és így a veük kiváltott gyógyító
hatás működési mechanizmusát anélkül,
hogy belebonyolódnánk akár a sejtbiológia, akár a fizika nehezen követhető elemeibe.
Az első lépés az, hogy ismernünk kell a
sejten belül az elváltozásokat kiváltó okozókat, melyek a sejtet eltérítik az egészséges működés útjáról.
Vizsgálódásunk során a sejt belsejében
vagyunk, azaz egy
nano-méretű világban. A sejtben levő
struktúrákat fel kell ismernünk és meg kell
különböztetnünk.
Bármely kórokozó (vírus, baktérium)
egy hurkos képződmény, amelyben minimális másodrendű
hélix-kapcsolat van.
(hélix=csavarvonal).
Az ilyen struktúrát
nehéz megsemmisíteni. Nem lehet
eredményt
elérni
mechanikusan, elektromossággal, egyéb
módszerrel, hanem
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körmozgást kell létrehoznunk a megsemmisítésük érdekében.
Második lépésként nézzük meg, milyen
eszközökkel rendelkezünk a fizika területén. A jobb érthetőség érdekében a mechanikus terület - mivel ez ismertebb és
könnyebben megérthető - az explózió és
az implózió fogalmára hívom fel a Kedves
Olvasó figyelmét. Az explózió a robbanás,
azaz egy pontból való kiterjedése a dolgoknak, ezzel szemben az implózió ennek
az ellenkezője, az összeomlás, amikor a
dolgok egy pontba esnek össze. (Csak
érdekességként, a Japánra ledobott két

Forgácsok
atombomba egyike explózióval, a másik
pedig implózióval működött!)
Most menjünk vissza az elektromágneses mezőre. Ha ezt alkalmazzuk, akkor az
nemcsak a beteg, de az összes többi sejtre
is hat! Az elektromágneses tér koncepciójában két fogalmat is ötvözünk, az elektromosságot és a mágnesességet, mondván
egyik nem létezik a másik nélkül. Mishin
célkitűzése az volt, hogy lecsökkentve az
elektromágneses teret, ami minden sejtre
hat, a térben implóziót hozzon létre. Azért,
mert az implózió hatására a beteg sejtekben levő hurkos struktúrájú patogének
(vírusok, baktériumok) szétesnek! A cél érdekében két vagy több statikus térgyűrűt,
tóruszt kell létrehozni, melyek belsejében
megmarad az adott rezonancia frekvencián (280-310 kHz) létrehozott forgás és a
térben a szinusz jel hatására sűrűsödések
és ritkulások jönnek létre. Azaz, a Mishin
tekercs valójában implóziót hoz létre az

elektromágneses mezőben, miközben
annak elektromágneses szintje minimális.
Így ez a tér nem hat az egészséges sejtekre, csak a betegekre!
A tekercs mechanikus felépítése tulajdonképpen egyszerű: mivel nincs szükség
elektromágneses mezőre, a tekercs nem
induktív módszerrel készül, azaz az összecsavart (bifiláris) menetek vége szét van
vágva, és az egyik szálat az egyik végén, a
másik szálat a másik végén tápláljuk meg.
A sematikus ábrán a szétvágott bifiláris
menetet és táplálását a piros, a statikus
mező létrehozását a kék tüskemező érzékelteti. Természetesen a végső kivitel egy
sok menetet tartalmazó tárcsa antenna,
melynek gyártása sem egyszerű! Az elektromosságban jártasak láthatják, a szokásos módon sehol nem záródik az áramkör.

Kezelés és gyógyító hatás:

A Mishin tekerccsel kezelhető betegségek listája nagyon hosszú és közöttük
olyanok is vannak, amelyet az orvoslás
gyógyíthatatlannak tart. A használatának
módja: a tekercset fel kell helyezni a fájó
helyre, és a fájdalom elmúlik. Ez nagyon

egyszerűnek tűnik!
A valóság azonban
sokkal
színesebb,
mert mint általában
mindig, a betegnek
is tennie kell valamit.
A kezelés elsősorban
a vesék működését
javítja. Ezt néha nem
lehet elérni, sem diéta, sem böjt, sem eljárások, sem kezelés
segítségével sem. A
kezelés hatékonysága érdekében vannak
különböző
méretű
tekercsek. (Pl. a nagy
tekercs a két vesét
egyszerre fogja át.). A
további kezeléseknél
a kisebb szerveknél a
kisebb tekercseket használhatjuk.
Íme egy induló kezelés: a nagy tekercset a vesékre helyezzük és kis, majd közepes teljesítményt beállítva a kezelést 30
percig végezzük 4-5 napon át, naponta
lehetőleg háromszor. Majd ugyanennyi
szünet után, a kezelést megismételjük. A
kezelés hatására az emésztőrendszer is
működni kezd, a szervek energiát kapnak,
sók és méreganyagok jönnek ki, amelyek
az ízületek egészséges működésének
alapvető feltételei. A kezelés eredményessége érdekében figyeljen étrendjére,
felejtse el a rossz szokásokat, a stresszt.
Gyógyulási vágyát szándékká, majd szükségszerűséggé formálja át! A hatás akár
100%-kal is növekedhet! Mivel a szervezet
képes megjegyezni a kapott információkat, ennek a terápiának a hatása hosszútávon fennmarad.
A víz „szerkezetátalakítása”: eddig a kívülről ható, érintésmentes kezelésről beszéltünk. Kezelésünk eredményességét
azonban tovább tudjuk növelni un. „strukturált” víz ivásával, amit a nagy tekercs
segítségével tudunk előállítani. Vegyünk
egy 2-3 literes üveg edényt, kancsót, töltsük fel tisztított vízzel (RO víz, fordított
ozmózis) és tegyük a nagy tekercsre. Állítsuk a teljesítményt 100%-ra, és az időt
pedig 60 percre. Biológiai szerkezetátalakítás fog bekövetkezni. Lehetőleg minden
nap készítsünk új friss vizet és fogyasszuk
egészségünkre!
A Mishin generátorhoz még sok hasznos elem, sugárzást ellenőrző lapka, további antennák csatlakoztathatóak, pl.
hajlékony antennák a térd burkolására,
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takaró az egész test felületéhez, stb. amelyekkel itt és most nem foglalkozunk.
Kedves Olvasó! Élj hosszan és egészségesen! S legyen bátorságod kipróbálni azokat az eszközöket, melyek a profit
orientált orvosi kezelésekkel szemben,
mellékhatások nélküli egészség-megtartást, és ha kell az egészség visszaszerzését
ígérik! Állj ki a kínai átok mondás ellen: „Élj
sokáig!” Élj hosszan és egészségesen! S,
tegyél is érte. Ebben a három cikkben ös�szefoglaltuk a megoldás lehetőségét, és
eszköztárát is! Mindenikünk más, egyedi
példányok vagyunk, van, akinek többet,
van akinek kevesebbet kell tennie ezért.
De ne a másikra irigykedj! Tedd, ami a Te
sorsodhoz tartozik! „Ne légy oktalan: miért
halnál meg hamarabb!”
Erdei István
Záradék: A cikkünk célja nem a készülék
reklámozása. A célunk az olvasó figyelmének
felhívása arra, hogy mennyire csodálatos testünk, milyen mélyen, elemi szinten bele van
kódolva az öngyógyítás lehetősége, melyet
érdemes alaposan megvizsgálnunk. Fogadjunk minden új, vagy szándékosan a „szőnyeg
alá rejtett” régi tudást és információt nyitott
elmével, mert csak így találhatjuk meg a saját utunkat az egészség megtartása vagy a
gyógyulás felé. A Mishin és Garjajev készülékei az EU-n kívüli gyártótól származnak. De
akit érdekel a téma, látogasson el a https://
wellenspule.com/en/shop (RU, EN, DE, CZ)
oldalra. Mindezek mellett az eszközök nem orvosi jellegűek, ebből a szempontból a termék
vásárlásakor a vevő automatikusan egyetért
azzal, hogy felelősséget vállal használatáért.

Életmód

Így vedd fel a harcot a bőröregedés ellen!
Ahogy telnek az évek, a bőrön is egyre több jel utalhat a bőröregedésre,
mint például a bőr rugalmasságának csökkenése, ráncok, valamint
pigmentfoltok és bőrproblémák
megjelenése. Van, aki az esztétikai
beavatkozások mellett dönt, viszont
a legtöbben a természetes utat választják a bőröregedés kezelésére. A
bőr szépségének megőrzéséhez elengedhetetlen a megfelelő napi bőrápolás mind kívülről, mind belülről.

Hogyan vehető észre
a bőr öregedése?

A bőröregedés mindenkinél másképp
zajlik, de van néhány alapvető jel, amire
érdemes odafigyelni. Már 25-30 éves kortól a bőr regenerálódása több időbe telik.
Ahogy idősödünk, a bőr faggyútermelése és nedvességtartalma is csökken, ami
finom vonalak keletkezéséhez vezet. A
hialuronsavval ez a folyamat helyreállítható, hiszen a hialuronsav kiváló nedvességtartó hatásáról ismert. Az alacsony kollagén tartalom következményeként pedig
a bőr feszessége eltűnik, és megjelennek
a mélyebb ráncok. Az bőröregedés során
a pórusok is láthatóbbá válnak, ugyanis
nem tudnak már olyan jól záródni, mint
korábban. Emellett a bőr szárazsága és
érzékenysége is felhívhatja a figyelmet
a bőröregedésre. Megemlítendő még a
pigmentfoltok erőteljesebb megjelenése,
ami UV-sugárzás hatására még inkább láthatóvá válik.

Mi gyorsítja fel a bőröregedést?

Számos tényező hozzájárulhat a korai
bőröregedéshez a stressztől kezdve egészen a genetikáig. A bőr fiatalosságának
megőrzése érdekében a következőket érdemes kerülni:
• Dohányzás: Szárazzá teszi a bőrt és
növeli a ráncok kialakulását.
• Alkohol: Az alkohol értágító hatású,
és nagyobb véráramlást tesz lehetővé,
ami miatt a bőr pirosabb lesz.
• Napozás: A nap nem csak kiszárítja a
bőrt, hanem a napozás során a kollagén is

gyorsabban bomlik, ami a bőr elöregedéséhez vezet. Ez szeplők, pigmentfoltok és
ráncok formájában nyilvánulhat meg.
• Alvás: Pihenj eleget, hiszen az alváshiány jeleit először a bőrödön tapasztalhatod meg. A bőr hamarabb kezd el ráncosodni.
• Stressz: Kerüld a stresszt, mivel a
stressz nem csak az egészségre, hanem a
bőrre is káros hatással van.
• Nem megfelelő étrend: Érdemes sok
zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét és olajos
magvakat fogyasztani. Az antioxidánsokban gazdag gyümölcsök és zöldségek segítenek a bőröregedés lelassításában
• Kevés folyadék: Nagyon fontos,
hogy megfelelő mennyiségű folyadékot
fogyassz. Ez átlagosan napi 2 liter vizet
jelent. Így bőröd hidratált marad, és nem
válik szürkévé, petyhüdtté.
• Nem megfelelő bőrápolás: Sokan
nem tudják, melyik típusba tartozik a bőrük, ezért különféle készítményeket alkalmaznak. Ennek az a következménye, hogy
különböző allergiás reakciók jelenhetnek
meg, súlyosabb esetben ráncok is.

Vedd fel a bőröregedés elleni
harcot a Diochival!

Ha hatékony terméket keresel bőröregedés és ráncok ellen, akkor próbáld ki
a Diolift hidrogélt. Ez a gél liliomból és
aloe verából készül. Kifejezetten az érzékeny, fáradt, ráncosodásra hajlamos
bőrre ajánlott. A növények, ásványok és
hialuronsav kombinációja fiatalítja a bőrt.
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A vetiver és citrom alapú parfüm nyugtató hatású, stimulálja a bőr alatti kötőszövetet és regenerálja a napégette bőrt. A
feszesítő ún. Botox hatás már perceken
belül jelentkezik. Csökkenti a mély ráncokat, de nem tömíti el a pórusokat.

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

Életmód

Liposzómás étrend-kiegészítők:
miért hatékonyabbak mint a hagyományos tabletták és kapszulák?
A liposzómák csupán elektronmikroszkóppal látható apró gömböcskék, melyeket vízben oldható anyaggal töltenek meg. A gömböcskéket alkotó burok zsírból és szénhidrátból álló kettős réteg
(foszfo-lipid), melyekbe nano-méretű részecskék vannak becsomagolva.
A nano-méret nagyon kicsi (10-9m): így aránylik például egy üveggolyó a Föld bolygó méretéhez vagy a DNS molekula két spirálja
közötti távolság 2 nanométer. A liposzómás étrend-kiegészítőkben
tehát nano-méretű hatóanyagok (vitaminok, gyógynövények …stb)
vannak „csomagolva” foszfo-lipid burokba. A liposzómás burok nagyon hasonló a testünk sejtjeit körülvevő sejthártyához.
Az ilyen burok egyrészt megvédi a hatóanyagot (gyomorsavtól,
emésztő enzimektől), másrészt segíti a biológiai hártyákon való átjutását. Az emésztőrendszerből közvetlenül - és sértetlenül - a vérkeringésbe kerül, és a teljes hatóanyagtartalmát eljuttatja a sejtekhez. A
sejthártya és a liposzómális burok egyesül egymással, így a hatóanyagok egyből a sejtekbe jutnak.

Liposzómás technológia:
hatékony felszívódás, maximális biológiai hasznosulás

Ez a folyamat sokkal hatékonyabb, mint a hatóanyagok hagyományos bevitele, mert a tabletták, kapszulák jelentős része az emésztési
folyamat során oxidálódik, semlegesítődik, mielőtt eljutna a sejtekig.
A liposzómás étrend-kiegészítők sejtbe jutása nagyságrendekkel hatékonyabb a tablettás formához képest. C-vitamin esetében például a
liposzómálisan formulázott hatóanyag kb. 96%-a jut el hasznosulásra
a célsejtekbe. Ezzel szemben a hagyományos gyártású C-vitaminok
felszívódási kapacitása kb. 240 mg/24 óra. Az ezt meghaladó mennyiség hasznosulás nélkül ürül ki a szervezetből.
A liposzomális készítmények a veszteség ilyen csökkentése révén,
lehetővé teszik, hogy a hatásos adagot, kisebb mennyiségben lehessen bevinni, ami ráadásul tökéletesebben hasznosul - így hatásosabb
is. Tápanyag bevitel szempontjából kifejezetten hatásos a liposzómás
technológia, hiszen szervezetünk is ezt a módszert követi: a bevitt
élelmiszereket „aprítja”, „nanosítja” hogy a sejtek fel tudják azokat dolgozni. Ehhez az kell, hogy a tápanyag keresztül tudjon hatolni a sejthártyán.

A táplálék kiegészítők jövője a liposzómás burokban való felhasználásról szól. A nanosított készítmény az őt védő liposzómás burokban közvetlenül a sejtekig tud eljutni, hogy azok feldolgozzák, amire
szükségük van. Nagy haszna ennek a technológiának, hogy mindezt
különféle felhasznált töltőanyagok, kötőanyagok, zselatin, színezékek,
kapszula anyagok nélkül teszi meg, melyeket általánosan használnak
más készítményeknél.
Ismerje meg az egyedülálló-, kiemelkedő biohasznosulással rendelkező Life Spirit liposzómás termékcsaládot!

A Life Spirit liposzómás termékcsalád tagjai :

• Life Spirit Cesoramin folyékony liposzómás C-vitamin
• Life Spirit Ventus folyékony liposzómás multivitamin gyerekeknek
• Life Spirit Plenusum folyékony liposzómás multivitamin felnőtteknek
• Life Spirit Ratio Bono D3 - K2 vitamin tartalmú folyékony liposzómás
étrendkiegészítő
• Life Spirit L-Glutathione folyékony liposzómás étrendkiegészítő
• Life Spirit B-Komplex liposzómás B-vitaminokat tartalmazó folyékony étrendkiegészítő
• Life Spirit Q10+ Rezveratrol Koenzim Q10 és Resveratrol tartalmú
folyékony liposzómás étrendkiegészítő
• Life Spirit Vitiko B12 vitamin tartalmú folyékony liposzómás
étrendkiegészítő
• Life Spirit Prosesidium prosztata támogató folyékony liposzómás
étrendkiegészítő
• Life Spirit Aspectum szemvédő folyékony liposzómás étrendkiegészítő
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Life Spirit: a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával!
A Life Spirit liposzómás termékcsaládot megtalálja
webáruházunkban:

www.vitalitaswebaruhaz.hu
info@vitalitaswebaruhaz.hu telefon: 06 1 510 0211

Novella

A vitézi telek
Meyer bácsi hasra esett, ahogy nagy óvatosan az ebédjével az asztalához lavírozott. Bádogcsajkáját elejtette,
mire az csörömpölve csattogott még egy darabig, míg el nem ült Perbál atya asztala alatt. Egy percre rá, onnan a
széklábak közül pislogott büszkén; lám! – milyen ügyesen sikerült az ebédlőt mákos tésztával behinteni. Így, elhasalva jiddisül káromkodott egy kicsit, félkönyékre támasztotta a fejét, de még nem kelt fel az ebédlő kövéről. Szórakozottan lefricskázott egy tésztaszálat a sötét zakójáról, és úgy várta türelmesen Zsófia nővért, hogy felsegítse.
A szirupos nevű „Angyalkert” idősek otthonában, az ebédelők mosolyogva nézték a
vicces kedvű Meyert, ki majd minden héten
bemutatta nekik ezt a szívderítő produkciót,
ami feledtette velük a ház egyhangú életét.
– Nem ütötte meg magát? – kérdezte
Zsófia nővér türelmes anya módján, és leültette Meyert a helyére a pap mellé.
– Egyáltalán nem – kacarászott az öreg.
– Legyen szíves, aranyoskám, hozzon
nekem egy csajka mákos tésztát a másik
helyett. Meg, ha lehet, rádobhat kedves egy
pofa lekvárt is –, és huncutan rápaskolt a nővér fenekére, majd a papra kacsintott.
– Jó, hogy a porcelántányéromat lecseréltettem bádogra, mert …
Ebben a pillanatban egy hatalmas csattanás remegtette meg az ebédlő falait. Meyer
megdermedt a rémülettől. Egészen úgy
hangzott, mint egy pisztolylövés, ami ordítóbb és hatékonyabb érv, mint az Úr halk
szavának hangja. – Különösen öldöklések
idején.
Egy pillanatra dermedt csend zuhant a
teremre.

Egyébként mindez azért történt, mert
Juhos Béla, a féllábú cipészmester, hirtelenjében lecsatolta a műlábát, és végigvágott
vele a frissen vasalt asztalterítőn. A tányérok
és az eszcájgok ijedtem, szorosan kapaszkodtak egymásba.
Zsófia nővér sietve otthagyta Meyert
csajkástól, és halk szóval csitítgatta a még
mindig hisztériásan zokogó Juhost.
– Nem tudom, mi ütött az öregbe! – zihálta a feldúlt Káldi néni a nővérnek.
– Én csak azt mondtam neki, hogy igenis
a kis Hoffman kántor felismerte azt a sevró
cipőt, amit apja viselt utoljára, mikor elhajtották, s aztán a Dunába lőtték. Juhos úr meg
még negyvenhatban pont neki akarta eladni a Teleki téren. Én egy szóval se mondtam,
hogy Juhos úr lőtte agyon a szerencsétleneket ott a víznél –, evvel fogta a tányérját és
sértődötten átült egy távoli asztalhoz.
Közben lassan megnyugodtak a kedélyek, és minden visszatért a megszokott
kerékvágásba. Egyébként ez a kis incidens
nem volt olyan rendkívüli, csak talán itt
gyakrabban fordult elő, mint a Waldorf As-
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toria hotel éttermében.
Juhos bácsi már nyugodtan ült. Néha
azért megrándult a válla. Lassan, lassan abbahagyta a sírást, csak néha szipogott még
egy kicsit, de már senki sem törődött vele.
– Már ne haragudjon, Zsófia kedves, hozna nekünk két nagyfröccsöt? – fordult Meyer bácsi a nővérhez, mikor végre érthető
késéssel, de megkapta a mákos tésztáját. A
sokk után már a szíve is visszatért a normális,
megszokott munkájához.
– Ugye ön is iszik atya? –, de ez inkább költői kérdés volt, mert választ sem várva, már
folytatta Juhos Béla fura történetét, amit a
közjáték előtt kezdett mesélni Perbálnak.
– Hát azért haragszik a Káldiné a cipészmesterre, mert múltkor az ebédnél megsértette. Azt mondta neki, hogy mit játssza meg
az úrinőt, mikor harminc éve, már akkor is
előrehaladott kora ellenére, mint repedtsarkú utcalány kereste meg a mindennapit az
Angolparkban.
Ezt a hangot persze az öreg Káldi Irma
kikérte magának, hogy őneki sohasem volt
repedezett a sarka, mert mindig ápolta drá-

Novella
ga krémekkel, amit fia küldött neki a frontról, és különben sem tudja, hogy hol van az
Angolpark.
Ami a sevró cipőt illeti, az bizony igaz. Egyszer még az ostrom alatt, Juhos úr éppen hazafelé tartott a Duna-parton, mikor meglátta
segédjét, amint társai élén egy csoport zsidót
állított a rakpart szélére a vízzel szemben. A
cipők a gazdájuk mögött vártak némán.
Nem imádkoztak. Vagy nem tudtak. Vagy azt
is már hiábavalónak gondolták.
A segéd a Nemzetvezető Főtestvérre hivatkozva vitézi telket ígért a cipészmesterének, ha részt vesz az akcióban. Na, meg még
ráadásnak a cipőket is hazaviheti. A puskában neki meg úgyis csak vaktöltény lesz – kapacitálta, mire aztán végre Juhos úr is átvette
a fegyvert, mert nyugodtan végigcsinálhatja
a színjátékot anélkül, hogy ölne. A gyilkosok
a többiek. Neki tiszta a lelkiismerete. Na és az
se kutya, hogy a háború után keletje lesz a
bőrnek. Néha azért rohamot kap, mint most
is, ha más is emlékezteti őt a múltra. Elég teher neki a saját lelkiismerete.
– Ha belegondolok, nem is rossz üzlet.
Vitézi telek, s csak vaktölténnyel kell lőni –
szólt közbe Perbál atya, aki úgy tűnt, mintha
végigszunyókálta volna Meyer bácsi elbeszélését.
– Amilyen cinikus Meyer úr, talán még
maga is lőtt volna?
– Nem atyám. Nem lőttem volna. Csak
úgy bemondásra hülyeség is lett volna. A
telekre nem volt egy kóser fedezet a Főgyepűvédő ígérete. Akkortájt már nem volt
jó neve a brancsban.
Különben nem vagyok cinikus. Csak fáradt. Mikor az amik negyvenötben elérték a
lágert, s utána egy évig a kórházban ápoltak, aztán én hülye fejjel hazajöttem. Rögtön bezártak, mint amerikai kémet. Akár hiszi, akár nem, atya, már szinte visszasírtam
a lágeridőt. Itt a börtönben reggel és este
úgy megvertek, hogy a végén bevallottam,
hogy tényleg meg akartam erőszakolni
Sztálin édesanyját. Erre gratuláltak nekem,
és halálra ítéltek. Még szerencse, hogy valamelyik jóakaróm, életfogytiglanra kegyelmezett.
– Na de menjünk fel, mert Juhos úr is jön
később, és én még nem imádkoztam – szakította félbe Meyert, s elindult a két öreg a
lifthez. Meyer még gyorsan visszaszaladt, és
felhajtotta a fröccs maradékát, míg a pap a
liftajtót tartotta.
Egy órával később az atya szobájában
ültek. Békésen szivaroztak, s csak Juhosra
vártak. Az asztal közepén a kártyapakliban

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
a lapok türelmetlenül hallgatták a pikk ász
utolsó eligazítását. Végre megérkezett a cipészmester is.
Illedelmesen beköszönt:
– Dicsértessék, meg shalom!
– Magának is Juhos úr –, fogadta Meyer
mindkettőjük nevében. Felvillant a szeme s
örömmel csettintett, mert a cipész letett az
almárium lapjára egy üveg baglasi vörösbort a táskarádió mellé.
– Ma az atya oszt elsőnek – nyögte Juhos,
mert kifáradt, mikor nagy nehezen felvette
a leesett pénzes zacskót. Mögötte a rádió
pontosan ötöt füttyentett, és a bemondó
beszámolt az aznapi robbantásokról és a
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háborús eseményekről.
Perbál atyát a technika vívmánya úgy zavarta a lapok gusztálásában, hogy a rádiót
beletette a vízzel teli mosogatóba. A bemondó bugyborékolt még egy picit, majd
csönd lett.
– Százzal nyitok –, kezdte a játékot Meyer.
– Megadom – tolta be a pénzt az atya.
– Én kiszálltam, dobta be középre sértődötten a cipész az öt kártyát, mert rossz volt
a lapja. Vagy talán csak azért, hogy tölthessen mindhármuknak egy-egy pohár bort.
A szobában meghitt, múltat feledő
béke volt.
Kisslaki László

Életmód

A migrén és a kannabisz
Ha migréntől, vagy fejfájástól szenvedsz, és azon gondolkodsz, hogyan lehetne felszámolni a fájdalmadat, a kannabisz lehet a te
válaszod.
A migrén a fejfájások egyik speciális
változata, sokan az erős, hosszan tartó fejfájás szinonimájának tartják. A többnyire
féloldali fejfájást sok esetben látászavarokból, vibráló, cikkcakkos fényekből álló
migrénaura előzi meg. Mozgászavarok is
jelentkezhetnek.
Ebben a neurológiai betegségben a népesség 10%-a szenved. Nőknél háromszor
gyakoribb, mint férfiaknál. A fájdalom tipikusan visszatérő, lüktető, féloldalas, és
rohamszerűen jelentkezik. Hányinger, hányás, fény- és hangérzékenység kísérheti.
Az UC San Diego Health tudósai megkezdték az első ismert randomizált, kettős
vak, placebo-kontrollált klinikai vizsgálatot
annak kiderítésére, hogy a kannabisz képes-e hatékonyan kezelni az akut migrént.
A cél összesen 90 fő vizsgálata, akik
migrénnel küzdenek életük során. Ezek
az alanyok véletlenszerűen kapják meg
a négy különböző kezelés egyikét: THC,
CBD, a kettő kombinációja és a placebo –
mindezeket párologtatón keresztül.
„A párologtatott kannabisz hatékonyabb
lehet azoknál a betegeknél, akiknek hányingere vagy gyomor-bélrendszeri problémája van a migrénjük miatt” – nyilatkozta
Nathaniel Schuster, az UC San Diego Orvosi Kannabiszkutató Központjának vizsgálati vezetője és a kutatás irányítója.
A kísérletbe való jelentkezéshez feltétel,
hogy a jelentkezők migrénes fájdalmai
legalább havi rendszerességgel jelentkeznek, 21 és 65 év közöttiek és nem rendszeres kannabisz- vagy opioid fogyasztók.
„Amikor Dr. Schuster bemutatta nekem a
kísérletet úgy döntöttem, részt veszek. Azon
ponton voltam, amikor már bármit hajlandó
lettem volna kipróbálni, ami segíthet a migrénjeim kezelésében” – nyilatkozta Allison
Knigge, az egyik jelenlegi résztvevő.
Habár az Egyesült Államokban
már számos az FDA (Food and Drug
Administration) által jóváhagyott migré-

nes kezelés érhető el, a Knigge-hez hasonló betegek még mindig hiányosnak
találják őket. Ilyen esetben sokan más
termékekhez, például kannabiszhoz fordulnak, hogy kezeljék migrénjüket.
„Rengeteg migrénes beteg éveken át
szenved a tünetektől, de sosem osztja ezt
meg az orvosával. Inkább saját maguk kezelésébe kezdenek különféle gyógymódokkal, mint mondjuk a kannabisz” – mondta
Schuster.
„Jelenleg, ha egy beteg megkérdezi tőlünk, hogy a kannabisz hatásos-e a migrénekre, sajnos nincs elég bizonyítékként
szolgáló adatunk ennek megválaszolására”
– teszi hozzá.
Schuster és csapata reméli, hogy kutatási projektjeik segítenek majd meghatározni, mennyire lehet hatékony a kannabisz a
migrének kezelésében. Elmondta, hogy
jövőbeni tanulmányaikban még a különböző dózisú kannabinoidokat is össze
fogják hasonlítani.

Migrének és kannabisz

Korábbi kutatások szerint az inhalált
kannabisz csökkentheti a fejfájás és a
migrén hatásait. A Journal of Pain amerikai magazinban megjelent 2019-ben egy
tanulmány, ami megállapította, hogy az
inhalált kannabisz a betegek fejfájásának
tüneteit 49,6 %-kal, míg migrénjeik tüneteit 47,3 %-kal csökkentette.
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Egy másik 2012-ben elvégzett vizsgálat
azt is megállapította, hogy a kannabisz hatásosabban enyhítette a fejfájásokat, csökkentette a fájdalmak intenzitását és javította az életminőséget, mint az ibuprofen.
Ugyanakkor a legújabb kutatások alapján
felfedezték, hogy azok a migrénes betegek,
akik kannabiszt használtak fájdalomcsillapításra, nagyobb eséllyel tapasztalnak „vis�szacsapásos” fejfájást. Miután átnézték 368
beteg orvosi kartonját, akiknél több, mint
1 éven át tartó krónikus migrén áll fenn –
közülük 150 ember használt kannabiszt a
betegség alatt – a kutatók ugyanebben a
tanulmányban megállapították a túlzásba
vitt gyógyszeres kezelés okozta fejfájások
előfordulását minden csoportban, a migrén
gyakoriságára és az egyidejűleg alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó egyéb fontos
információkkal együtt.
A kannabiszt használók körében hatszor nagyobb eséllyel tapasztalják a túlzásba vitt gyógyszeres kezelés okozta
fejfájásokat, mint azoknál, akik nem fogyasztottak kannabiszt.

További információ:
https://kenderter.eu

Életmód

A varázslatos CBD nyomában
Annyi mindent hallani manapság a CBD-ről, de mégis mi ez az anyag,
mire való, tényleg hatékony? Győri Editet, a Jōra CBD-termékek és az
egeszsegcseppek.hu webáruház tulajdonosát-ügyvezetőjét kértük meg,
hogy segítsen nekünk kiigazodni a témában.
- A CBD, más néven kannabidiol-olaj a
kannabisz növényből - magyar nevén a kenderből - kinyert étrend-kiegészítő koncentrátum, amely az elmúlt években végzett kutatások alapján számos betegség tüneteinek
enyhítésére alkalmazott alternatív terápiás
készítménnyé fejlődött. A CBD-olajat használják fájdalomcsillapításra, a szorongás és
az alvászavarok csökkentésére, valamint pozitív hatással bír az ideg- és immunrendszerre
úgy, hogy függőséget nem okoz, és nem jár
tudatmódosító hatásokkal.
- Miért nem okoz bódultságot, ha
ugyanabból a növényből van?
- A CBD csak egy a sok különböző alkotóelemből, amelyek a kannabisz növényt en�nyire különlegessé teszik. A CBD olaj vagy
észrevehetetlenül kevés vagy semennyi
THC-t sem tartalmaz, és kizárólag ez a vegyület az, ami a „mámoros” állapotért felel.
Úgy szoktam ezt szemléltetni, mint a mákos
guba és az ópium kapcsolatát. Mindkettő
ugyanabból a növényből van, mégse kábítószerezünk be, amikor mákos gubát csinálunk a családnak. :)
- Nem gyanús az, ha valami sok mindenre jó?
- Ez egy nagyon jó kérdés, alapvetően valóban több problémára is megoldás a CBD
olaj, de nem jó mindenre IS. Aki ezzel árulja a
portékáját, az khmm… legyen gyanús mindenképpen. Amire mindenféleképpen, bizonyítottan hatásos a CBD, az az álmatlanság,
szorongás, rossz közérzet, epilepszia (kizárólag orvosi felügyelettel), gyulladásos
betegségek, bőrgyulladás, ekcéma, egyéb
bőrelváltozások.
Ezekre nyugodt szívvel tudom ajánlani.
Amit még fontos elmondani, hogy ugyanezek a problémák nem csak minket, embereket, de kedvenceinket is gyötörhetik. Minden
kutatás alátámasztani látszik, hogy a jó minőségű, állatoknak gyártott CBD-olaj bizony
számukra is nagy segítség tud lenni.
- Annyiféle CBD-olaj van a piacon. Mit
jelent a jó minőségű? Hogyan tud az ember kiigazodni ezen a piacon?
- Először is pár szót mondanék a különböző CBD-olajokról. Rengeteg CBD termék

van a piacon, ami bizony nem könnyíti meg
a döntést, ha ki szeretnénk próbálni valamelyik étrend-kiegészítőt.
Igazából 2 féle CBD olajról beszélünk, van
teljes spektrumú és van széles spektrumú.
A teljes spektrumú (full spectrum) termékeknél az előállítás folyamán a kender összes
hatóanyagát igyekeznek megőrizni, ezért
jellemzően kíméletes eljárással dolgoznak.
Ezekben a kivonatokban a CBD mellett megmarad a többi fitokannabioid is, sőt számos
egyéb vegyület megtalálható a termékben.
Ezek egymás hatását erősítik, az első Jōra termékek éppen ezért ilyen teljes spektrumú,
prémium minőségű olajok. Jellemzően erős
kender ízük és illatuk van, amit bizony nem
mindenki szeret.
A széles spektrumú (broad spectrum)
termékek
tartalmazhatnak
alapvető
kannabinoidokat és terpéneket, de ezekből
egy vagy több elemet kivonnak. Jellemzően
ezek a termékek nem tartalmaznak THC-t
nyomokban sem. Természetesen van, akinek ez a megfelelő termékcsoport: például
a sportolóknak, rendvédelmi dolgozóknak,
hiszen egy drogteszt hozhat pozitív eredményt minimális THC-ra is, illetve az ös�szes állatoknak készült olaj is ebből van, ők
ugyanis már bármilyen kevés THC tartalomra
is érzékenyen reagálhatnak.
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- Mit ajánl az olvasóinknak, mi alapján
válasszanak akkor CBD-olajat?
- Az egyik legjobb teszt, mint legtöbbször,
most is az ár. Érdemes először alacsonyabb,
5%-os olajjal kezdeni, és lassan emelni a koncentrációt, ha igényli a szervezetünk. A jó minőségű olaj kíméletes eljárással készül az erre
nemesített növény virágából. Ez sajnos nem
olcsó technológia. Biztos, hogy lehet kapni
olcsó CBD-olajat, de ilyenkor mindig gondoljunk bele, hogy mit kapunk a pénzünkért.
Mert sajnos legtöbbször mesterségesesen
vagy a növény szárából/leveléből, tehát nem
az értékes részeiből előállított CBD-t kapjuk
az olcsó olajban. Vigyázzunk a pénzünkre és
az egészségünkre!

Ajánló
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Életmód
Az astaxanthin egy kiváló antioxidáns, ami számos oldalról támogatja a szervezet hatékonyabb, egészségesebb működését.
Többek között javítja az állóképességet, segíti az izomműködést, és az immunrendszerre is jótékonyan hat. Erős gyulladáscsökkentő, ezen kívül a stressz negatív hatásaira, vagy a mentális és testi fáradtság problémáira is megoldást nyújthat.

Astaxanthin – a sokoldalú „csodafegyver”
Antioxidáns hatásának köszönhetően a természetes Astaxanthin
akár 6000-szer erősebb, mint a C-vitamin, 500-szor hatékonyabb, mint
az E vitamin, 40-szer erősebb, mint a béta-karotin. Az Astaxanthin
tehát a természet egyik legerősebb fegyvere, a karotinok királya, de
mégis nagyon kevesen tudják, hogy antioxidánsként milyen sok területen járulhat hozzá közérzetünk javításához. Nézzünk néhányat
ezek közül.

A napsugárzás bőrkárosító hatásai

Bőrünket rengeteg káros tényező éri minden pillanatban. A természetesen vagy szoláriumban lebarnult bőr szép és vonzó, ugyanakkor az UV sugárzás roncsolhatja a sejteket, hiszen szabad gyökök
termelődését idézi elő. Így napfény életünk éltető ereje ugyan, de
ha nem vigyázunk, életünk megkeserítője is lehet. Ha a fény elérte
a bőrréteget, egy része visszaverődik, más része elnyelődik benne.
Az elnyelődött fény reakcióba lép a bőr sejtjeivel, aminek következtében rövidtávon kialakul a bőrpír, napégés, bőrgyulladás, megjelenhetnek allergiás tünetek és fokozott pigmentáció, nem beszélve
az olyan késői, krónikus hatásokról, mint a bőr elöregedése vagy a
bőrrák kialakulása.
De tévedés volna azt hinni, hogy csak a hosszú órákon át tartó
napozásnak lehetnek káros következményei. A hegyi kirándulások
vagy egy hosszú városnéző séta alkalmával éppúgy lesülhetünk, és
túlzott napsugárzásnak tehetjük ki a bőrünket, mint a tenger partján. Sőt, egy ködös, felhős napon is le lehet égni, mivel az ultraibolya sugárzás körülbelül 90 százaléka átjut a felhőkön, visszatükröződik a homokról és a vízről is, így ezek is ugyan olyan súlyosan le
tudják égetni a bőrt, mint a napfény.

az idő, a kor előre haladtával gyengülhet. Emellett a túlterhelés,
a rendszeres számítógép használat, a hosszan tartó közelre fókuszálás megerőltetheti a szemizmokat, szemfáradtságot okoz. Az
astaxanthin lassíthatja a szem kifáradását, csökkentheti a szem érzékenységét, szárazságát, javulhat a szem közel- és távollátáshoz
való alkalmazkodóképessége, a látás élessége is.

Hogyan segít az astaxanthin megóvni
a bőr egészségét?

Az Astaxanthin segíthet csökkenteni
az oxidatív stresszt

Az astaxanthin hatása belülről fokozza a szervezet védekezőképességét. Pontosan úgy, ahogyan teszi azt a tengeri algák esetében is. Az alga az UV sugárzás ellen astaxanthin antioxidánst
termel, hogy megóvja magát a káros sugarak mellékhatásaitól.
A rendkívül erős Astaxanthin antioxidánsként az emberi szervezetnek is segíthet semlegesíteni a szabad gyököket, amelyek a
ráncok, egyenetlen foltok és egyéb bőrproblémák kialakulásáért
felelősek, így hozzájárulhat a bőr védelméhez napozás közben is.
Jótékony hatásait, széleskörű bőrvédő funkcióját a napsugárzás
ellen számos kísérlet igazolja.

Az Astaxanthin növelheti az állóképességet

A Vitálvár Astaxanthin étrend-kiegészítő kapszuláját
keresse a www.vitalvar.hu webáruházban!

Mindennapjaink során számos káros környezeti hatás ér minket, ilyen például a szennyezett levegő, a dohányzás, a Nap ultraibolya sugárzása, vagy épp az alkoholfogyasztás. Az így képződő
szabad gyökökkel szervezetünk mar nem tudja természetes úton
felvenni a harcot. Ezt az egészségre ártalmas állapotot nevezzük
oxidatív stressznek.
A szabad gyökök miatt kialakuló oxidatív stressz gyorsíthatja
az öregedés folyamatát, és növelhetik a betegségek kialakulásának kockázatát. Az Astaxanthin antioxidánsként erősítheti a szervezet ellenálló képességét és a szabadgyökök okozta oxidatív
stressz csökkentésében is segítségünkre lehet.

Az Astaxanthin szedése sportoláshoz is ideális lehet. Javíthatja
az izmok ellenálló képességét, támogatva az izomfunkciókat és
növelheti az izmok állóképességét és regenerálódását.

Az Astaxanthinnal látásunk is élesebb lehet

Látásunk gyakran betegségek és káros behatások, valamint
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Egészség

Miről árulkodik a bennünk élő
mikrobiom?
A szervezetünkkel szoros kapcsolatban, szimbiózisban élő
mikroflóra a mikrobiom, alapjaiban határozza meg az életminőségünket. Egyre több a bizonyíték, hogy a krónikus betegségek
hátterében a bélflóra rendellenes
összetétele áll. Ha vigyázunk a
bélflóránk egészségére vagy vis�sza tudjuk állítani az egészséges
közösséget, egészen más minőségű életet élhetünk. De hogyan
lehet megállapítani, milyen összetételű ez a kolónia bensőnkben?
Lehet-e segíteni, ha baj van?
Azt régóta tudjuk, hogy születésünk útvonalán és az anyatejes táplálással teremtjük meg bélegészségünk alapjait és a táplálkozással formáljuk egyedivé a bélflóránkat.
Az egészséges bélflóra jellemzően nagyon széles spektrumú és a különböző
törzsek számos funkciót töltenek be szervezetünkben. Egyes törzsek megakadályozzák a betegséget okozó, patogén kórokozók
megtelepedését. A bélrendszer nyirokszerveit önálló immunszervnek is tekinthetjük.
Más törzsek végig viszik a fehérjék emésztését (rothasztó flóra) mások lebontják a
szénhidrát rostokat. Ez utóbbi folyamat
azért fontos, mert a rövid szénláncú zsírsavak (acetát, propionát, butirát) ezekből a
rostokból képződnek. A zsírsavak táplálják
a bélhámsejteket, csökkentik a gyulladást,
védenek a bélrák kialakulása ellen. Más fajok epesavakat, vitaminokat szintetizálnak,
melyek a csontok, érbelhártya egészségét
védik. Bizonyos fajok meghatározóak a
kedélyállapot az alvásminőség, idegsejtek
regenerációja és a vérnyomás szabályozása
miatt. Vannak olyan törzsek, amelyek befolyásolják a zsírraktárak, a tartalék tápanyag
képződését és javítják a sejtek inzulinérzékenységét, azaz az elhízás és a 2. típusú
cukorbetegség ellen védenek. Minél több
szereplője van tehát ennek a közösségnek,
annál egészségesebbek vagyunk.

Amikor a bélflóra összetételében
zavar támad, számos kóros állapot
kialakulásával számolhatunk.
Hol rontjuk el?

Számos tudományos bizonyíték van arra,
hogy a krónikus, civilizációs betegségek több, mint 90%-a visszavezethető
a bélflóra egyensúlyának felborulásához. Egyre több gyermek születik ,,tervezett” császármetszéssel és egyre többen
táplálják tápszerrel csecsemőjüket, ami
rögtön életünk első hónapjaiban kimutatható eltérést okoz a természetes úton
született és anyatejjel táplált csecsemő
bélflóramintázatához képest. A gyermekkortól a felnőttkorig számos antibiotikum
kúrán esünk át, ami amennyit segít, annyi
rombolást is végez odabent. Felnőtt korban
tetézzük mindezt az egyoldalú, főleg túl sok
cukrot és állati eredetű fehérjét tartalmazó
és élelmiszeripari adalékanyagokban bővelkedő étkezéssel (ezt táplálkozásnak nem
nevezhetjük). Az eredmény: rossz emésztés, felfúvódás, hasfájás, hasmenés vagy
székrekedés és gyakran ekcéma, bőrkiütés, rossz közérzet. A sérült bélflóra krónikus bélgyulladáshoz, a bélfal áteresztő
képességének fokozódásához, végső soron
pedig bélrák kialakulásához vezet. Szoros
összefüggés van a diszbiózis és az elhízás,
a 2. típusú cukorbetegség, a szorongás,
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depresszió, az autoimmun betegségek
és hormonális működési zavarok között.
Az elhízás és cukorbetegség a két legsúlyosabb egészségügyi probléma hazánkban is,
sajnos már tinédzser korban!

Hogyan lehet vizsgálni bélflóránk
összetételét?

Ma már lehetőség van a mikrobiom
szekvenálásnak nevezett eljárással feltérképezni a bélflóra összetételét. Így
azokban a már szinte reménytelennek tűnő
hormonális zavarokban, súlyos emésztési zavarban szenvedő egyéneknek lehet
útmutatást adni hogyan tovább, akik már
teljesen lemondtak a gyógyulásukról. Bárki
számára elérhető, fájdalommentes vizsgálat, mindössze egy kevés széklet minta
szükséges az elvégzéséhez. Gyerekek vizsgálata is rendkívül egyszerű. A lelet birtokában már egy rövid konzultáció elegendő,
hogy megtervezzük, mire van szüksége az
egyénnek.
Látogasson el honlapunkra és kérjen
ételintolerancia, széklet vizsgálatot és személyes tanácsadást orvosainktól.
Összeállította:
Dr. József Erika, háziorvostan szakorvos

www.healthandyouth.hu

Egészség
Az emberi szervezet egészséges
működéséhez többek között vitaminokra, ásványi anyagokra és
nyomelemekre is szükség van. Egyik
legfontosabb nyomelem a VAS, melyet előállítani nem vagyunk képesek, így táplálkozásunk során kell
bevinnünk szervezetünkbe.

Mitől alakulhat ki vashiány?

Oka lehet a csökkent vasbevitel (pl.
szigorú diéta), de sok esetben a vas felszívódási, vagy raktározási alulműködése
állhat a háttérben.
A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek
hemoglobinjának felépítésében, mely az
oxigén szállítását végzi mind az agy, mind
pedig a vázizomzat felé. Így csökkent oxigénellátás esetén sokkal fáradékonyabbak
lehetünk, figyelem – és koncentrációzavar
léphet fel és hajlam egyes betegségekre.

Mennyi vasra van szükségünk?

Átlagosan 10-15 mg-ra naponta, természetesen ez nemenként, életkoronként és
élethelyzettől függően is változhat. Az aktív korban lévő nőknek, a várandósoknak
és szoptatós anyukáknak, tinédzsereknek
több, míg a férfiaknak kevesebb vasra van
szükségük.

A vashiány tünetei lehetnek:

- fáradékonyság, kimerültség érzése,
- sápadt bőrszín,
- hajhullás,
- a körmök töredezettsége,
- csökkenő ellenállás a fertőzésekkel
szemben
Kiegyensúlyozott táplálkozással sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük ezt a
hiányállapotot.
Étkezzünk változatosan, fogyasszunk
lehetőségeink szerint idénynek megfelelő,
az adott földrajzi területen termő zöldséget és gyümölcsöt! Bizonyított, hogy a vas
az állati eredetű élelmiszerekből jobban
szívódik fel, így javasolt rendszeresen sovány vörös húsok, belsőségek, ezek közül
is a máj és tojás fogyasztása. Megtalálható
a vas a hüvelyesekben, mint a lencse, a bab
és a borsó, valamint az olajos magvakban:
szezámmag, mák, dió, mogyoró és mandula. Előnyös a gabonafélék, petrezselyemzöld és spenót fogyasztása is.

A vashiányról
A vas pótlása javasolt orvosi,
majd dietetikusi
konzultáció után:

- kimutatott vashiány esetén,
- várandósoknak és szoptatós édesanyáknak,
- aktív korban lévő nőknek,
- hosszan tartó, erős menstruáció esetén,
- egyoldalú, szigorú diétázásnál,
- műtét után, lábadozóknak
- rendszeresen erős fizikai munkát végzőknek, sportolóknak
A vas hiánya miatt vérszegénység
is kialakulhat. Anémiának, azaz vérszegénységnek nevezzük, amikor alacsony
a vérben lévő hemoglobin szintje. A vérszegénység hátterében csökkent hemoglobin termelődés, fokozott vörösvértest
pusztulás, vagy folyamatos vérvesztés
állhat.

Ha úgy érzi, hogy indokolatlanul és
állandóan fáradt, vagy a fent említett
tünetekből esetleg több is jellemző Önre,
ellenőriztesse vérképét és vasszintjét. A
probléma orvosolható.
Éljen teljes életet! Érezze jól magát!

Ajánló
Floradix Kräuterblut-szirup
Étrendkiegészítő vassal és vitaminokkal

A vérszegénység tünetei lehetnek:

- sápadtság
- emelkedett pulzusszám
- gyakori fejfájás
- légszomj
- alvászavar
- hajhullás
A vashiány egy egyszerű vérvétellel kimutatható. Hiány esetén a szakemberek
vastartalmú gyógyszereket írnak fel, vagy
jó minőségű étrend-kiegészítők szedését javasolják a változatos, vegyes étrend
fenntartása mellett.
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Forgalmazza:
Sal-Bert Kft.
Tel./Fax: 36/431-001
20/974-28-10
www.vashiany-verszegenyseg.hu
salbert@gyogy-salbert.hu

Életmód

Örök sláger az üvegbe zárt gyümölcskosár
Idén sajnos nem volt szerencsénk az időjárással. A
tavasz sokfelé fagyot hozott, ami elvitte a barack
termés jó részét, de később sem volt kegyes hozzánk
az időjárás, megjöttek az esők is.
Szinte biztos, hogy idén a friss gyümölcs nem lesz
annyi, amennyire számítottunk, de biztosan marad
elég ahhoz, hogy télre is eltehessünk belőle.

Kis lekvártörténelem

A méz vagy cukor felhasználásával történő tartósítás már az
ókori görögök által is használt konyhai vívmány volt. Később
Jeanne d’Arc állítólag csaták előtt, bátorság gyűjtése céljából
evett birsalma lekvárt.
1785-ben Napóleon jutalmat ajánlott annak, aki megtalálja a
módját, hogy nagy mennyiségű ételt tartósítson úton lévő katonái számára. A feltaláló, Nicholas Appert volt a győztes; rájött,
hogy az étel magas hőmérsékleten történő forralása és légmentesen lezárt tartályba zárása biztonságos tartósítást tesz lehetővé. Appert-et a „konzerválás atyjaként” ismerik, és az ő módszerei nyomán beszélhetünk a konzerválásról, mint eljárásról. A két
világháború során aztán a konzervek fogyasztása elterjedt és az
eljárást mára már otthoni körülmények között is alkalmazzuk,
vagy vízfürdőben tartósítunk, vagy az alacsony savtartalmú ételek esetében a kizárólagos biztonságot jelentő magasnyomású
konzerváló készülék segítségével.

Lekvár és egészség

Azokat a gyümölcsöket, amelyeknek eredendően magas a cukortartalma – ilyen például a szilva, az érett alma –, cukor hozzáadása nélkül is el lehet készíteni lekvárnak.
A lekvárok glikémiás indexe - különösen cukor hozzáadásával
– közepes vagy kifejezetten magas (55-69), ezért érdemes azokat
pirított, lehetőleg kovászolt péksüteménnyel fogyasztani, vagy
nagyobb fehérjetartalmú élelmiszerrel, például túróval összekeverni, így a vércukorszint emelő
hatásuk kiegyensúlyozottabbá
válik.
Az elkészítési eljárás hatására
a gyümölcsben található antioxidánsok megmaradnak, a vitaminok koncentrációja viszont
csökken.
Egyszerűen és ragacsmentesen elkészíthetőek lekvárjaink
a Vegital növényi italkészítő
készülékeivel, egy külön erre
a célra tervezett „JAM” program
segítségével 25 perc alatt!
További, többnyire cukormentes jam receptek itt találhatók:
www. tejmentesreceptek.hu
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Eper dzsem

A Vegital növényi italkészítőiben pillanatok alatt varázsolhatunk finom gyümölcsdzsemeket a kamra polcaira.
Előkészítés: 15 perc
Program idő/főzés: 30 perc
Pihentetés: 24 óra dunsztolás
Mennyiség: 1,3 l
HOZZÁVALÓK:
800 g eper, 1 kiskanál 10 %-os ecet, 200 g eritrit, 220 ml víz, 1,5 ek
citruspektin (utólag turmixoljuk a dzsembe)
ELKÉSZÍTÉS
A 10%-os ecetet oszlassuk el a Vegital növényi italkészítő tartály
alján. (Ezzel megelőzhetjük a letapadást.)
Az epret mossuk meg, csumázzuk ki, daraboljuk fel, majd tegyük a Vegital növényi italkészítőbe a vízzel együtt. Miután ez a
két hozzávaló a tartályban van, daráljuk össze az egészet a Fruit
Juice/Blend programmal. Ha ez lejárt, indítsuk el a Jam/Baby
food/Corn Juice funkciót (készülékenként eltérő lehet a program).
A főző program végén ne lepődjünk meg, mivel vizet adtunk a
gyümölcshöz a végeredmény meglehetősen híg, ezért van szükség a pektinre. A pektin csak zselésíti a lekvárt anélkül, hogy az
ízét befolyásolná.
Az eritritben keverjük el a pektint, majd oszlassuk el a lekvárban
és a Juice vagy Blend programmal, esetleg botmixerrel daráljuk
hozzá, hogy alaposan elegyedjen és csomómentes legyen.
A gyümölcs keménysége/puhasága, lé- és cukortartalma eltérő
lehet, így a víz, az eritrit és a pektin adagolásakor tekintettel kell
lenni az aktuális alapanyag tulajdonságaira!
A lekvár végleges sűrűségét úgy tudjuk ellenőrizni, hogy még
az üvegbe töltés előtt egy hideg tányér szélére cseppentünk egy
kiskanálnyi mennyiséget a forró lekvárból. Amikor kihűl, érzékelhetővé válik a várható végleges állag és íz.

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

Életmód

Nem kell lemondanunk diéta alatt sem
a nassolásról vagy az édességekről
A diéta és a nassolás általában nem említhető egy mondaton belül azok számára, akiknek számolniuk kell a kalóriákat. Különösen az inzulin-rezisztenciával küzdők állnak
kihívás előtt, mert a 160 grammos napi szénhidrátbevitelt
egy szelet sütivel már le is lehet „tudni“, és a többi étkezésre
már nem marad mit elosztani.
Ki tudna ellenállni például egy habos, gyümölcsös csodának? Eláruljuk: szinte senki. Viszont már nem is szükséges csukott szemmel
elmenni a cukrászda mellett, hiszen kezünkben a kulcs, hogy magunknak is süssünk otthon igazán finomat.
Ha másképpen készítjük el a süteményeket, vagy édességeket, teret és szabadon felhasználható kalóriákat nyerünk.
Cukor helyett édesítővel süssünk-főzzünk,
fehér liszt helyett gluténmentes lisztkeverékkel vagy teljes kiőrlésű liszttel, és ez csak néhány alapötlet.
Az utóbbi pár évben a mentes életet
tekintve könnyebb dolgunk van, mint korábban. Már nem szükséges magunknak
összeállítani mixeket, hogy pótoljuk a segédanyagokat, amik a hagyományos termékekben találhatók és megkönnyítik a sütést.
Napjainkban kész lisztkeverékeket kapni,
amelyekben pontosan a megfelelő arányokkal találkozunk. Külön kapható édes és sós
süteményekhez, kenyerekhez, muffinhoz,
lángoshoz, piskótához, palacsintához való
lisztkeverék, nekünk szinte csak a keverés és
a sütés marad.
Édesítőből is nagyon sokféle kínálat áll
előttünk: eritrit, stevia, xilit, valamint ezeknek a természetes édesítőknek a keverékei.
És akkor még találunk számtalan mesterséges ízesítőt, sőt többféle állagból választhatunk: folyékony, durva vagy finom szemcsés.
Porcukor és vaníliás cukor helyettesítőt is
kaphatunk.
Webáruházunk ebben igyekszik segíteni:
magas tápértékű, alacsony szénhidráttartalmú, cukormentes élelmiszerekkel,
lisztkeverékekkel, édesítőszerekkel, és
mindennel, ami a diétát támogatja, megkönnyítve a keresgélést és eligazodást a különböző termékek között.
Ezeket az élelmiszereket fogyasztva vagy
alapanyagokat felhasználva elkerüljük az üres

kalóriák felhalmozását a
szervezetünkben, és az
egészségesebb élet ösvényére léphetünk. Miközben allergiánkra is
figyelünk, és betartjuk a diétánk szabályait is.
Mutatunk egy egyszerű, könnyű süteményt, mely nyáron friss idénygyümölcsből
is elkészíthető. Mi még fagyasztottból állítottuk össze. Az elkészítés ideje hűtéssel együtt
120 perc (mert a rétegek forrón készülnek, és a
tejszín a tetején nem néz ki jól, ha összeesik).

Alakbarát gyümölcsös szelet

A nevéhez hűen diétás, természetesen cukormentes sütemény. Ízében kellemesen keveredik a piskóta és a vaníliás krém édessége
a gyümölcs savanykás zamatával.
Hozzávalók:
• 4 evőkanál Szafi süteményliszt (púpozott
ek) például ez: Szafi Reform Paleo sütemény
lisztkeverék 1000g
• 4 db tojás
• 8 dl tej (én laktózmentest használtam,
bármilyen jó)
• 80 g vanília pudingpor (cukrozatlan), például: Nyírfacukor pudingpor vaníliás
• ízlés szerint édesítőszer, a 4szeres édesítő
mennyiségével óvatosan kell bánni
• 500 g mirelit erdeigyümölcs
• ízlés szerint zselatin
• 250 ml kókusz tejszín, nálam ezzel készült: Delcoco kókusztejszín 200 ml
• ízlés szerint habfixáló
Elkészítés:
1. A tojássárgáját és fehérjét szétválasztjuk
két edénybe. A fehérjét kemény habbá verjük egy csipet sóval, a sárgáját pedig habosra
keverjük ízlés szerint édesítővel (a liszt alapból édesítőszeres, vigyázzunk ne legyen túl
édes) majd hozzákeverjük a 4 púpos evő-ka-
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nál lisztet. Ha sikerült csomómentesre keverni, hozzáadjuk a fehérje felét és robot-géppel
összedolgozzuk, majd óvatosan hozzákeverjük a maradék habot, figyelve, hogy ne törjük
össze. 28 cm átmérőjű tortaformában készre
sütjük (200 C fokon 20 perc).
2. Amíg sül a piskóta, a vanília pudingot
felfőzzük 8 dl tejjel és édesítőszerrel. Majd a
kész piskótára öntjük.
3. Az erdeigyümölcs mixet 1dl vízzel fedő
alatt főzni kezdjük, majd mikor már a java
szétfőtt, de még darabos hozzáadjuk a zselatint és folyamatos kevergetés mellett egy
percig főzzük, majd a vaníliapuding tetejére
öntjük és egyenletesen szétoszlatjuk, majd
kihűtjük.
4. A kókusztejszínt kemény habbá verjük
a habfixálóval, majd eloszlatjuk a sütemény
tetején.
Ennyire egyszerű, igazából egy gyümölcsös tortának is megfelel.
Az eredeti recept Vancsik Henrietta remekműve, akit köszönet illet a sütiért, a közös sütögetés élményéért és a megjelenéshez való hozzájárulásért! :)
További receptek, tanácsok, blog, a hozzávalók megtalálhatóak webáruházunkban:

www.lifestylexpress.hu
info@lifestylexpress.hu
0670/3289326

Ajánló
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Ayurvéda

A böjtökről
A böjt manapság divatos szokássá vált a nyugati társadalomban. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a böjt valójában nem fogyókúra, nem diéta és nem is edzésterv.
Végzésének célja ugyan irányulhat elsősorban a fizikai
testre, azonban hatása messze túlmutat ezen: a teljességünkre hat, így spirituális út is.

Miért böjtölünk?

- Egészségügyi problémák esetén: a böjt javasolt, ha láz, megfázás, székrekedés vagy ízületi fájdalom áll fenn, illetve ha mérgek vagy
ama van a vastagbélben, bőr- és reumatikus problémák esetén. A böjt
során az emésztő tűz föllobban és - mivel nincs étel, amit megemés�szen - lassan elégeti a belekben hosszan felhalmozódott mérgeket.
- Egészségmegőrzés okán: az egészséges embernek tanácsos
legalább hetente egyszer melegvizes (1-2 liter/nap) böjtöt tartani. Ez a
gyakorlat pihenést biztosít az emésztőrendszer számára.
- Spirituális gyakorlatként: a böjt egyfajta spirituális út, az elcsendesedés ösvénye, amelynek során az énközpont felől a lélekközpont
felé tolódik el az irány. Valamitől megvonjuk magunkat, visszafogjuk
magunkat, így a test-lélek-szellem egy tisztulási folyamaton megy át.
Amikor a belső csend kialakul, mentesek leszünk a haragtól, az irigységtől, a félelmektől, a szorongástól, minden olyan érzéstől, amelyek a
belső csendet megzavarják, és ezáltal meghalljuk „Isten szavát”.

Milyen hosszan böjtöljünk?

Az Ayurvéda szerint, mielőtt megkezdenénk egy böjtöt, figyelembe kell venni az egyéni felépítést. Nyugaton az emberek néha tíz,
tizenöt, húsz, vagy még ennél is több napig tartanak böjtöt anélkül,
hogy az alkatukat megvizsgálnák. Az alkatbéli igények e figyelmen
kívül hagyása káros hatásokkal járhat! A böjtöt nem szabad folytatni
rossz közérzet kialakulása esetén!
- A vata alkatú személynek nem szabad három napnál tovább
böjtöt tartani. A tartózkodás az étkezéstől növeli a testben lévő kön�nyűséget, s a vata (a testi levegő) szintén könnyű. Így a túl hosszú böjt
során a vata elem nő, és ez félelmet, idegességet, aggodalmat és
gyöngeséget okoz.
- Ugyanez az időkorlát vonatkozik a pitta alkatú emberek böjtjeire
is. A négy napon túl terjedő böjt irritálja a pittát, megnövelvén a
testben lévő tűz-elemet. E megnövekedett pitta hatására megjelennek a düh, gyűlölet és szédülés pszichofizikai reakciói.
- Ugyanakkor a kapha felépítésű emberek hosszan tartó böjtöket
is tarthatnak. Ettől kellemesen könnyebbnek, tudatosabbnak érzik
magukat, tudatuk megnyílik. Értelmük, tisztánlátásuk javul.
Ha önállóan, otthon végzünk böjtöt, érdemes először fél nappal,
maximum egy nappal kezdeni, és óvatosan, esetleg szakértővel is konzultálva, az alkattípusunknak megfelelően növelni-beállítani a böjtök
hosszát, miközben figyeljük és betartjuk határainkat!
Amennyiben nem egészségmegőrzés, hanem egészségügyi
probléma megszüntetése a cél böjt segítségével, mindenképpen
forduljunk hozzáértő szakemberhez, orvoshoz, természetgyógyászhoz, aki a komplex kezelés részeként megfelelően előkészíti, ütemezi,
és folyamatosan figyelemmel kíséri a folyamatot!
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Spirituális célok esetén, a jógagyakorlás részeként, a fentiektől eltérő
hosszúságú böjtök is tarthatók, de ezeket is csak megfelelő szakértő
felügyelete mellett lehet végezni! Átalában sok év jógagyakorlást követően, táborokban vagy elvonulásokon, a fokozatosság elvét betartva kerülhet sor ezekre.

Hogyan böjtöljünk?

A helyesen végzett böjt segíti a figyelem összpontosítását, a lelki
egyensúly kialakítását, javítja az emésztést, jó hatása van a bőr- és reumatikus problémákra, bizonyos betegségekre.
A hogyanokról s a böjtből való helyes kijövetelről részletek a cikk
folytatásában következnek majd a jövő havi számban.

Néhány a szempontok közül:

- A böjt megkezdése előtt lényeges a ráhangolódás.
- A böjt során is fontos szem előtt tartani az egészségügyi állapotot
s a fokozatosság elvét.
- Ha a testünktől megvonjuk az ételt, sokat számít, hogy a lelkünk és
a szellemünk kapjon táplálékot.
- A megfelelő mozgás a böjt alatt elengedhetetlen.
- Alapvető az elegendő folyadékbevitel.
Csizmadia Ágnes (Ayu.phil.tud..) szakértő Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp.
www.aryan.hu

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

Terézia mama gyógynövényes kincsei
a kamra polcára csempészik a nyarat!
Beköszöntött a nyár, minden melegével, jóságával együtt. Lehet sokat kirándulni a természetben, napfürdőzni, kint lenni a jó
levegőn, és lehet gyógynövényeket is gyűjtögetni, hogy feltöltsük az őszi-téli hónapokban megfogyatkozott készletet.
Júniustól augusztusig szedhető többek
között a fekete nadálytő, az apróbojtorjánfű,
a zsurlófű meddő hajtása és a kálmos is,
csak hogy néhányat említsünk a népszerűbb, gyógyhatású növények közül.
Természetesen nincs mindig lehetőség
arra, hogy saját kezűleg szedjünk gyógynövényeket, de ebben az esetben sem kell
lemondani értékes gyógyhatásukról. Szerencsére egyéb módokon is élvezhetjük
őket, anélkül, hogy gyűjtögető körútra indulnánk!

Terézia mama kézműves kincsei

Láposi Istvánné Hodosi Teréz, vagy ahogyan a gyógynövényes berkekben ismerik,
Terézia mama kincsestára telis-tele van
izgalmas, kézműves, gyógynövényes termékekkel.
Foglalkozik szirupok, lekvárok készítésével, és minden általa megálmodott különlegességbe belecsempészi a gyógynövények felülmúlhatatlan erejét.
Készítményei teljes értékű tagjai lehetnek minden konyhának, segítségükkel a
kamra polcára csempészhető a nyár, teljes
pompájában!

Csipkebogyó lekvár

Terézia mama ízletes csipkebogyólekvárja Arany minősítést szerzett a nemrégiben
megrendezésre került Magyar ízek Versenyén.
A csipkebogyó az egyik legerősebb immunerősítő gyógynövény, magas C-vitamin
tartalmának köszönhetően. Jótékony hatásait hosszan sorolhatnánk:

Csökkenti a gyulladásokat, javítja az
emésztést, de vese- és hólyagbántalmak,
valamint meghűléses panaszok esetében is
jó szolgálatot tesz. Szabályozza a vércukorszintet, megedzi az érfalakat, és az ízületek
egészségét is segít megóvni.
A csipkebogyólekvár különleges csemege,
a legegyszerűbb süteményeket is izgalmassá
varázsolja utánozhatatlan zamatával, de önmagában is ínyenc finomság.

Körömvirág szirup

A Terézia mama gyógynövényes kertjéből származó Körömvirág szirup szintén valódi kézműves termék.
A körömvirág az egyik legsokoldalúbban
alkalmazható gyógynövény, melyről így ír
Maria Treben:
„A körömvirág kiemelkedő helyet foglal el
haza gyógynövényeink között. Mint vértisztító, igen nagy segítséget nyújt fertőzéses sárgaságnál. Javítja a vérkeringést, tisztító hatású és elősegíti a sebek gyógyulását.

A körömvirágot belsőleg a gyomor és bélrendszer betegségei, gyomorgörcsök és fekélyek, valamint vastagbélgyulladás, vízkór és
vérvizelés esetén alkalmazzák. Vírusos megbetegedések és baktériummal fertőzött váladékok ellen is segít.”

Pitypang dzsem

Terézia mama híres pitypang dzsemje
termékdíjas készítmény, amely a pitypang,
vagy más néven gyermekláncfű sokrétű, értékes erejét zárja magába.
A pitypang kiváló hatással van az emésztésre, miközben megtisztítja a gyomrot
a salakanyagoktól. Oldja az epekövet,
optimalizálja a máj és az epe működését.
Mindemellett remek vértisztító növény,
amely vizelethajtó és élénkítő hatással is
rendelkezik.
A belőle készült dzsem tartósítószert
nem tartalmaz, így az arra érzékenyek is fogyaszthatják.
Terézia mama kézműves, gyógynövényes termékeinek széles választéka kapható – fenyőrügy-, zsálya- és kakukkfű
szirup, kökény- és galagonyalekvár és
még sok egyéb – a Maria Treben Patikája
webáruházában.

Nézzen be hozzánk:
www.mariatrebenpatikaja.hu
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Életmód

Az epesavak szerepe az epekövesség kezelésében és az epehólyag
műtét utáni emésztési problémák enyhítésében
Hogyan előzhető meg az epekövesség?

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

Mitől alakul ki az epekövesség?

• Az epekőképződés egyik oka genetika,
családon belül főleg a nőknél öröklődik.
• Nők esetében a terhesség időszakában is
gyakran előfordul.
• Egyik ok lehet a napi 3, de minimum 2
liternél kevesebb, szénsav és egyéb adalék
mentes vízbevitel.
• Leggyakrabban a túlzott mértékű zsírfogyasztás állhat a háttérben. Tehát a túlsúly
és a magas koleszterinszint is hajlamossá teszi az embereket az epekövességre.
• Másik esetben pedig ennek ellenkezőjekor a diétázóknál alakul ki, mert nem
fogyasztanak elegendő mennyiségű zsíros,
olajos ételt, amely megfelelő epetermelésre
serkenti az epehólyagot.

Az epekő főbb tünetei:

• puffadás,
• görcsölő has,
• jobb oldali bordaív alatti fájdalom,
• hátba kisugárzó, szúró fájdalom
• székrekedés

Mit tehet, akinél már kialakult
az epekövesség?
• Epesavat és esetleg mellé keserű anyagokból álló, gyógynövényeket tartalmazó
szereket szed.
• Epesavak fogyasztásával tünet mentesíthető, sőt feloldható a legfeljebb 1015 mm úgynevezett puha koleszterinkő.
• A kevésbé stresszes életmód enyhíti az
epekövesség tüneteit.

Epekő kihajtására, feloldására az alábbi
módokon van lehetőség, melyeket
javasolt szakorvossal is egyeztetni:

• A maximum 15 mm-es epeköveket ki lehet hajtani keserű gyógynövények, illóolajok
és epesav tartalmú kapszulák fogyasztásával.
• Magnézium szedése is nagyon fontos,
mert ellazítja az izmokat és így a korábban

görcsbe rándult oddi-szfinkteren keresztül
könnyebben tud ürülni az epe a patkóbélbe.
Emellett a magnézium tágítja az epeutakat,
amely szintén a kisebb epekövek kihajtásához szükséges.
• A fekete reteklé kúrának szintén a kisebb
kövek felpuhításában és a könnyebb elfolyatásában van szerepe.
• Articsóka és avokádó is hajtja az epét.
• A reggelire elfogyasztott vajas pirítós lágy
tojással is hatásos. Nagyon fontos, hogy nem
kemény tojás, mert az órákon keresztül “ülhet” a gyomorban.
• Nagyobb epeköveknél az epekőzúzás is
megoldás lehet.
• Nagyon fontos, hogy a krónikus diétázók
és fogyókúrázók kapjanak epehajtó szereket,
mert náluk az epekőképződés veszélye nagy.
Magas koleszterin miatti diéta esetén is ajánlott epesav tartalmú szerek és keserű gyógynövények fogyasztása.

Az epehólyag eltávolítása után emésztési
zavarok léphetnek fel, azonban az étkezéskor
fellépő epehiány pótlása epesav tartalmú készítmények és gyógynövények adagolásával
lehetséges.

Mit tehetünk az epehólyagműtét után
fellépő emésztési panaszok esetén?

A két GALLMET étrend-kiegészítő hasonló mennyiségben tartalmaz epesavakat, de
a GALLMET-M gyógynövényeket is tartalmaz, melyek kiegészítik az epesavak emésztést támogató hatását. A termékek 30, 60 és
90 kapszulás flakonokban minden gyógyszertárban kaphatók vagy megrendelhetők
honlapunkon.

Az epehólyag feladata, hogy a májban
képződő epét tárolja. Ha eltávolítják az epehólyagot, akkor ez a raktárfunkció megszűnik és a termelődő epe folyamatosan csordogál. A zsírosabb ételek fogyasztása esetén
nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű epe
az étel lebontásához, mivel meg az epe tárolására szolgáló tartalék epe hiányzik, így a zsír
bontásának hatásfoka csökken és az emésztés romlik, ami például puffadáshoz vezet.
Ekkor a termelődő epe a máj epekapillárisaiban és az epevezetékben tárolódik, másrészt viszont folyamatosan csordogál a patkóbélbe, így hiányozni fog, amikor szükség
lenne rá.
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GALLMET-M és GALLMET-N
kapszulák

Többet megtudhat a honlapon:
www.gallmet.hu

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

Mert „az Élet él és élni akar”!

Szorgos társaink...
„Aki búval adós, mit tegyen?
A türelemtől kölcsönt hogy vegyen?
Az ilyen rigmus két irányba néz,
A fele epe, másik fele méz.”
William Shakespeare

Kedves Olvasó!
Lírai elemmel kezdem. Amikor legkisebb unokám, Manna olyan négyéves forma volt, az erkély küszöbén észrevett néhány „hangyácskát”. Lefeküdt a szőnyegre,
és nagy figyelemmel tanulmányozta azokat. Elkezdtünk beszélgetni a hangyákról,
hogyan és hol élnek és miért jönnek fel a
negyedik emeletre. Hogyan találnak haza,
és így tovább. Megragadtam a ritka alkalmat, és elkezdtem mesélni a közösségben
élő rovarokról, hangyákról, méhekről, termeszekről. A hallottak nagyon lenyűgözték! Elmeséltem, hogy a termeszek olyan
nagy házakat építenek a trópusokon,
melyekben állandó a hőmérséklet. A méheknek pedig arra a képességére hívtam
fel a figyelmét, hogy megérzik az akácfa
virágzását akár 5-7 km-ről is, miközben a
kaptár közelében egy 5x5x5 méter nagyságú „levegőkockában” egyetlen illatmolekula sem található! Látni kellett volna a
szemét, ahogy elámult a dolgokon.
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Gondoltam egy merészet és nagyot, és
azt mondtam, most pedig megmutatom
neked, hogy milyen okosok a hangyácskák. Kimentünk az erkélyre, és a kb. 10
cm széles korlátra kitettem egy nagy babszemnyi margarint, és tőle kb. 20 cm-re
ugyanannyi házivajat. Leültünk a kis asztalhoz és vártuk mi fog történni. Mondtam: „legyél türelemmel, 10 percen belül itt
lesznek hangyácskáid”. Közben elmeséltem, hogyan készül és miért egészséges a
házivaj, valamint azt, hogy a margarin egy
mesterséges anyag és ezért egészségtelen. „Nézzük meg, hogy a hangyácskáid
meg tudják-e különböztetni a két mintát.”
Megjelent 2-3 hangya, körbejárták,
körbe szimatolták a margarint, majd a
házivajat is. Nyilván „leszóltak” a többieknek, mert csak úgy özönlöttek a hangyák. Voltak legalább harmincan. Körbe
szimatolták a margarint, majd a házivajat,
ott maradtak a házivajnál, és elkezdték

Mert „az Élet él és élni akar”!
elhordani. Két óra múlva nyoma sem volt
a házivajnak, a margarin pedig érintetlen
maradt!
Mosolyogva mondtam kisunokámnak:
„Most te is láttad, hogy ezeknek az ici-pici
hangyácskáknak mekkora eszük van. Nem
gyűjtik be az egészségtelen mesterséges
margarint, csak a természetes és egészséges házivajat! Emlékezz erre a kísérletre, és
ha margarin hirdetést látsz a TV-ben, meséld el a körülötted lévőknek, mit is tanultál
a hangyácskáktól!”
Gyűlt a család, bekapcsolódtak a nem
mindennapi beszélgetésbe, és ezután a
méhekről kezdtünk beszélgetni. Természetesen a következő állomás a méz volt!
Mondhatom, a család apraja-nagyja szereti
a mézet. Cukrot gyakorlatilag nem is használunk. Jó, ha egy évben egy kiló barna cukor elfogy. Ebből nyilván az is következik,
hogy otthon állandóan van méz, általában
több fajta és köztük különleges mézek is.
A méhekről és a méhészkedésről beszélgetve az ember csodaországban érzi
magát. Hát még a gyermek, akinek ez az
egész egy új világ megismerését jelenti!
Amikor elmeséltem, hogy ha valamelyik
különleges virág gyűjtése során nem tudnak annyit gyűjteni, hogy a kaptárban
a keretben levő lép teljesen megteljen,
akkor nem keverik össze nektárokat. A
különböző virágokból származó nektárt
egymástól jól elkülönítve töltik fel a kis
hatszögletű sejtekbe.

A termeszek olyan nagy házakat építenek a trópusokon, melyekben
állandó a hőmérséklet.
A méhészet egy fantasztikusan izgalmas terület, amely egyben nagy türelmet
és szakértelmet is igényel. A méz gyógyító hatásáról sokat lehet olvasni, de ott van
a méhkenyér, a propolisz, a méhpempő
is. A maga nemében mindegyik egy-egy
csoda. A családi beszélgetésünk inkább
a mézekről, és azok gyógyító hatásáról
szólt, mintsem a méhészetről. Pedig még

bőven volt téma a rácsodálkozásra, a méh
szúrástól, a keretekben levő lépstruktúrák
fejfájás csillapító hatásától a kaptár belsejében levő levegő gyógyító hatásáig.
(Lásd az apiterápiás készítményeket.)
Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy
a méhek és más, növényeinket beporzó
rovarok pusztulása az elmúlt húsz évben
világszerte erősödő jelenség lett. A méhek jelentősége óriási, munkájuknak köszönhetünk minden harmadik falat ételt.
A vadon élő növények 90%‐a is rovarok
beporzásával szaporodik, ez különösen
fontos, hiszen Magyarország gyógynövény nagyhatalomnak számít.

De nézzük, mi is a méz

„Most te is láttad, hogy ezeknek az ici-pici hangyácskáknak
mekkora eszük van.”
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Milyen szavak és fogalmak tartoznak a
méz vonzáskörébe: Ré napisten könnyei,
Transzmutáció, Folyékony arany, Folyékony
nap, Újjászületés, Halhatatlanság, Szorgalom,
Alázat, Kitartó munka, Összefogás, Egymásra
hangolódás, Önfeláldozás, Szervezettség, Hierarchikus rend, Tisztaság, Termékenység, Méh,
Anyaméh, stb.
A méz modern kori megfogalmazása a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius
Hungaricus 1‐3‐2001/110) meghatározása
szerint: „a méz az Apis mellifera, méhek által a
növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből gyűjtött természetes édes anyag, melyet
a méhek begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával átalakítanak, raktároznak, dehidrálnak, és lépekben érlelnek.”

Mert „az Élet él és élni akar”!
A laboratóriumi vizsgálatok 2008-tól
kezdődően igazolják a várt eredményeket:
az élettani komponensek koncentráltan
jelennek meg a mézkészítményekben. A
méhek által előállított méhtermék együttesen hordozza a méz, és a gyógynövények
előnyös élettani hatásait. A készítmény
harmonikusan tartalmazza a gyógynövény
hatóanyagokat és a virágok nektárjából
származó, illó komponenseket is. A laboratóriumi vizsgálatok kiterjedtek a vízben és
a zsírban oldható antioxidánsokra is. Megszületett egy szabadalmaztatott módszer a
vízben oldható antoxidánsok aktivitásának
kijelzésére, ahol az értékelés színskála alapján történik.

Lássuk akkor a teljes folyamatot

Lenyűgöző látvány: egy természetes darázsfészek
A méhészek a méz gyógyító hatását
mesterségesen is igyekeztek növelni, és
ezért gyógynövény-kivonatokat kevertek
a mézhez. Nem rossz ötlet! Persze azt alaposan meg kell vizsgálni, milyen gyógynövényeket, és azok milyen feldolgozáson mentek át!
De a kreativitást, ami az innováció alapja visszafogni nem lehet. Két bioméhész a
méhatka elleni gyógyszert szerette volna
kiváltani. Bizonyos gyógynövénynek nincs
nektárjuk, így a méhek természetes úton
nem juthatnak a hatóanyagukhoz. Ezért
nem a gyógynövényeket adták a mézhez,
hanem olyan eljárást gondoltak ki, hogy
eleve a gyógynövények hatóanyagai már
bekerüljenek a mézbe, azaz a méhek méz
készítési folyamatába illesztették be azokat. Melléktermékként egy finom új termék született. Erre az ötletre kattant rá az
egyik háromgenerációs méhész család, és
elindult a termék fejlesztés.

megegyezik a méz előállításánál ismert
eljárással. Nem alkalmaznak hőkezelést,
mesterséges adalékokat, tartósítószereket, és ízfokozókat. A pergetés után semmit nem vesznek el, és semmit nem adnak
hozzá a mézhez. Az új termék elnevezése:
Gyógynövény‐kivonatos méhtermék.
Ezzel önálló kategória született.

Méhek táplálására bármely növény
vagy növényi rész (pl. algatenyészet) felhasználható, amelyet a méhek elfogadnak. A feldolgozott anyagnak a méhek,
és az emberek szervezetére is jótékony
hatással kell lennie. Ezzel további pozitív
élettani hatások érhetőek el. A hatóanyagokat kivonatolással, illetve a növényi maradványok kioldásával lehet elérni.
A hatóanyagok kinyerésének első fázisa
a begyűjtés, minden esetben friss növényből, amelyet éjszaka vagy hajnalban ajánlott gyűjteni. A növények, a zöld növényi
részből kiindulva, 6‐12 órán belül feldol-

Hogyan készül?

A szabadalommal védett eljárás által
egy „nektár” készül: ez méheledelként
hasznosul. A gyógynövény hatóanyagokat, 1, és 2 vegyértékű cukrok keverékével vizes oldatba viszik át. A nektár
természetes módon is glukózból és fruktózból áll. A kivonást egy tejsavas fermentációs eljárással végzik. (hasonlóan
a prebiotikumhoz). A méheket számukra
felvehető gyógynövény‐kivonattal kínálják. Az ezt követő folyamat teljesen

Ha valamelyik különleges virág gyűjtése során nem tudnak annyit
gyűjteni, hogy a kaptárban a keretben levő lép teljesen megteljen,
akkor nem keverik össze nektárokat.
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gozásra kerülnek, aprítással, darálással
vagy szecskázással. Különleges alapanyag
az algatenyészet. Ez jellemzően lúgos (8‐9
pH értékű), ezt fermentálással 5‐6 pH érték alá kell csökkenteni. Az ozmózis elve
alapján a növényi nedvek és hatóanyagok is kinyerhetőek. A szilárd fázist többszöri hígítással leválasztják, fajsúlymérés
után tárolják. A növényi maradványok
feltárása, fermentálása tejsavas erjesztés
révén történik, mint fentebb már említettem. A fermentálás kedvező módon
járul hozzá az értékes hatóanyagok létrejöttéhez.
A Humán Klinikai Vizsgálatok alga, jód,
zöld dió készítmények élettani hatásainak vizsgálatával történtek, randomizált,
kontrollált, nyomonkövetéses pilot vizsgálat feltételeinek megfelelően. Elsőként:
21 napon keresztül, napi 1 alkalommal
történő fogyasztás mellett, a Regionális
Kutatási Etikai Bizottság előírásainak megfelelően. 2017‐2020 között a BAZ megyei
központi és oktató kórházban, 4x15 ember részvételével, farmakológus, neurológus főorvos teamjének irányítása mellett.
A klinikai vizsgálatok a vizsgálatba bevont
személyek egyetértésével történtek. Mellékhatást nem tapasztaltak. A vizsgálatokat etikai engedély birtokában végezték.
A vizsgálatot végig kettős vak módon,
kontrollcsoport bevonásával valósították
meg. Nézzünk meg a TöbbMintMéz természetes készítmények néhány vizsgálati
eredményét.

A méhek által előállított méhtermék együttesen hordozza a méz,
és a gyógynövények előnyös élettani hatásait.
Zöld alga készítmények. Igazolást nyert:
A trombocita szám és az MPV érték nőtt.
E hatás hematológiai betegségeknél is kihasználható. Trombocita aggregációt gátló
kezelésben lévő betegeknél is lehet klinikai szinten alkalmazni. A betegek fájdalmai
mérséklődtek. Étvágyuk rendeződött, alvászavaruk, székelési panaszaik megszűntek. Fáradékonyságuk minimális szintre csökkent.
Egészségesebbnek érezték magukat, jobb
életminőségről számoltak be.

Jódos, homoktövis készítmények. Természetes jódforrásként a hajdúszoboszlói
Pávai Vajna ásványvizet használták.
Növelte az IgE‐értéket, javult a résztvevők fizikai és szellemi állapota,
energetizáltabbak és nyugodtabbak lettek. Ingerlékenységük, fáradtságuk, levertségük, étvágytalanságuk csökkent,
egészségi állapotuk javult.
Csalán (Urtica Dioica). Erős vizelethajtó,
húgysavürítő, vértisztító, a köszvény, a
reuma kezelések hatékony segítője. Csökkenti az asztmás és allergiás panaszokat.
Vitaminforrás (A, B, C‐, K és U vitaminok).
Immunerősítő, roboráló. Dülmirigy‐gyulladás, és ‐túltengés harmonizálása. Hasmenés, bélhurut, gyomorfekély esetén
összehúzó, hámosító hatású.
Magas vérnyomást, vércukorszintet
csökkentő hatású.
Homoktövis (Hippophaë rhamnoides).
Több, mint 200 féle hatóanyaggal rendelkezik. Magasabb C‐vitamin tartalmú
a citromnál. Magas antioxidáns tartalmú.
Megelőzi a szív és érrendszeri megbetegedéseket. Koleszterinszint csökkentő.
B12 tartalmú, így anyagcsere serkentő,
vérképző. Látásjavító.
Csökkenti az UV sugárzás káros hatásait.
Fájdalomcsillapító, gyulladásgátló. Máj‐,
nyálkahártya károsodás, gyomorfekély ellen hasznos.
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panaszokat mérsékeli. Torokfertőtlenítő,
gyulladáscsökkentő. Emésztést segítő, étvágyjavító. Köptető hatású.
Zöld alga (Scenedesmus édesvízi alga a
Balatonból). Szív‐ és érrendszeri, valamint.
emésztési panaszok csökkentésére is alkalmas. Antibakteriális, antivirális hatású.
Magas vitamin- és ásványi anyag tartalmú.
Fokozza a vitalitást. Immunerősítő. Antioxidáns hatású. Segíti a méregtelenítést.
Gyulladáscsökkentő.
Zöld dió (Juglans regia). Magas C‐vitamin és vas tartalmú. Máj‐, gyomor‐ és
vértisztító hatás. Gyomorerősítő és fertőtlenítő. Természetes élénkítő. Gátolja a
vérrögképződést. Javítja az érfalak rugalmasságát. Immunerősítő. Vérszegénység
ellen is ajánlott. Laborvizsgálatok igazolták, hogy a vércukor szintet szignifikánsan
csökkentette!

Csipkebogyó (Rosa canina). Magas C‐vitamin tartalom. Vitaminforrás: A, B, K, P, E
vitaminok. Flavonoidok, magnéziumsók.
Vízhajtó, vese‐ és húgykövek esetén is
hatékony. Meghűléses, influenzás szezonra kiemelten ajánlott. Epekőhajtó, cukorszint szabályozó. Gyulladáscsökkentő.
Idegnyugtató. Vérnyomáscsökkentő.
Kamilla (Matricaria chamomilla). Emésztési problémáknál is segít, bélfertőtlenítő,
gyomorfekély kezelés kiegészítője. Megfázás ellen hatékony, antibakteriális hatású. Magas flavonoid tartalmú. Gyulladáscsökkentő. Immunerősítő, lázcsillapító,
görcsoldó, nyugtató.

Orvosi zsálya (Salvia officinalis). Köszvény, ekcéma, nehezen gyógyuló sebek
kezelésére. Szájüregi problémák, valamint gyomor‐, bélhurut, hasmenés esetén ajánlott. Izzadásgátló klimaxos hőhullámoknál, tüdőbetegeknek. Fájdalmas
menstruáció, asztma kezelésére. Antibiotikus hatású. Vércukorszint csökkentő.
Hashajtó hatású.
Gyömbér (Zingiber officinale). Harmonizálja a pajzsmirigy‐túlműködést. Várandóssági hányingert csökkent. A, C, E
és B‐vitamint, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket tartalmaz. Láz‐ és
fájdalomcsillapító hatású. A légzőszervi
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De ezzel nem ért véget a választék! Kíváncsiskodhat az ember, kipróbálhatja, avagy
kedveskedhet másoknak egy igazán különleges ajándékkal! Állíthatom, tényleg több
mint méz! S mi több, mind a méheknek,
mind az embernek módfelett egészséges és
hasznos is! Hiszen itt nem cukros oldat etetéséről van szó!
A kreativitás és az innováció itt nem rekedt
meg! Az alga a méhészeti ágazat potenciális alapanyaga lehet. Magyarországon közel 15 000 méhész közel 1 000 000 méhcsaládot tart. A téli beetetést a méhészek 50%‐a
alkalmazza, azaz 500 000 méhcsaládot érint.
Erre cukrot használnak, mely hosszú távon a
méhek emésztését megterheli, immunrendszerét meggyengíti. Egy családra átlag a hideg hónapokra 10 kg cukrot lehet számolni,
melyhez 1‐1 arányú, azaz 10 liter vizet adnak.
A cukoretetések hosszú távon legyengítik
a méhcsaládokat. A tavaszi mézek egy részében is a finomított cukor előfordulása
életszerűen nagyobb lehet az első pergetés
idején. Ezt a különbséget viszont az átlagember nem érzékeli (csak a labor mutatja ki). A
cukoretetések algatenyészettel való kiváltása így 500 000 x 10=5 millió liter cukorszirup
kiváltását jelentheti.
Tehát további kutatásoknak nézünk elébe.
Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Fűben-fában
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Hajápolás

Egészség a hajnak, hajápolás nyáron
A megfelelő bőrápolás mellett
fontos szót ejtenünk a nyári hajápolásról is. A klóros vizű strand,
sós tenger, erős UV sugárzás is
indokolja, hogy jobban figyeljünk hajunk ápolására.

Édesanya lévén pontosan tudom, milyen nagy gonddal választja ki az ember azokat a termékeket, melyekkel a
gyermekek bőre is érintkezik.
Nyáron különösen fontos, hogy tápanyagokban gazdag kozmetikumokat
használjunk, melyek beépülve a haj szerkezetébe, belülről táplálják és védik a káros környezeti hatásoktól.
Olyan terméket válasszunk, mely hidratál és gondoskodik a megfelelő ápolásról érzékeny, könnyen irritálható fejbőr
esetén is. A Gyógyfű nektár gyereksamponban tízféle gyógynövény gondoskodik erről, s a gyermekközösségben
előforduló hajtetű ellen is erős védelmet
nyújt. Illata a virágos nyarat idézi.

Gubanc nélkül
A keratin selymessé, könnyen fésülhetővé, káros hatásoktól ellenállóvá teszi
még a vékonyszálú hajat is. A damaszku-

szi rózsavízzel, zabkivonattal és növényi
keratinnal készült Meggyvarázs gyereksampon nagy segítség a gubancolódás
ellen.
A gyermekek részére készült natúrkozmetikumokat anyaságom és gyermekeim ihlették.
A gyengéd hajápolás jegyében a hajmosás egy kellemes, illatos rutinná válhat

Nagyné Fodor Bernadett vagyok, az ENBÉ natúrkozmetikumok készítője. Laboratóriumomban eddig sorban olyan termékek készültek, amelyeket valódi igények hívtak
életre: a család, a barátok kérései, az időszakos bőrproblémák és a visszatérő vásárlók
egyedi elképzelései. A termékpaletta egyre bővül, mert magas hatóanyag tartalmú termékeim elvégzik a feladatukat, és egyre nagyobb az igény a természetes, bőrbarát termékek használatára. Várlak téged is a www.enbe.hu weboldalon, ahol termékvásárlás lehetősége mellett blogbejegyzésekkel, hasznos tanácsokkal is segítek. Ha egyedi
kérésed merül fel, azzal kapcsolatban is tudsz nekem írni ezen a felületen.
Azért, hogy a bőröd legyen a védőpajzsod!

Elérhetőségünk:
www.enbe.hu
https://www.facebook.com/enbenaturalbeauty
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a legkisebbek számára is. Hajuk selymessé, könnyen fésülhetővé, káros hatásoknak ellenállóvá válik.

A hajápolás aduásza:
a balzsam
A hajpakolás táplálja, hidratálja a hajat,
a nyári intenzív környezeti hatások ellen
pedig remek kiegészítője a samponoknak. A Selyemfény hajbalzsam az egész
család hajápolási rutinjába illeszthető,
egyaránt használhatják gyermekek és felnőttek is.
A balzsam használata egyszerű, hajmosás után pár percig a hajon kell hagyni hadd hasson -, ezután bő vízzel kimosni.
A nyári hajápolás különösen fontos,
hiszen az erős UV sugárzás, a környezeti
hatások mind roncsolhatják hajunk minőségét.
Ápold, tápláld, hidratáld hajkoronád
nyáron is a megfelelő termékek segítségével, így erőssé és egészségessé válik,
meghálálva az odafigyelő gondoskodást.

Természetesen

Bentonit: csoda a Mátra mélyéből
A természetes bőr- és testápolás hívei napról - napra többen vannak.
Ők azok, akik úgy szeretnék kozmetikumaikat kiválasztani, hogy ez ne
járjon különösebb lemondásokkal.
Lehetőleg szívódjon fel gyorsan, ne
hagyjon nyomot, ne kelljen kellemetlen szaggal küzdeniük, ne okozzon mellékhatásokat, és így tovább.
Számukra az Axibent megalkotott egy
termékcsaládot, mely mindamellett, hogy
széles spektrumú hatásmechanizmussal bír, mentes a kőolajszármazékoktól,
parabénektől, PEG és PPG származékoktól,
ráadásul a mesterséges illatanyagokat és
színezékeket is mellőzik a gyártás során. A
kemikáliáktól mentes adalékanyagok
használatára bolygónk számos alternatívát
kínál. Ezek nem csupán a kellemes illatot, de
remek előnyöket is biztosítanak a felhasználóknak, mint például a hámosítás, gyulladáscsökkentés, irritált bőr nyugtatása, vagy
az esetleges feszesítő hatás.
A teljesség igénye nélkül néhány, az
Axibent által használt természetes alapanyag: aloe vera, gránátalma olaj, rózsavíz,
argán olaj, szőlőmag olaj, homoktövis olaj,
hamamelisz virág víz, jojobaolaj.
Joggal merül fel a kérdés, hogy ezen felül
mit tud még az Axibent, hiszen natúrkozmetikum azért jócskán fellelhető a polcokon…
Az Axibent termékei alapjául a bentonit agyag szolgál. A bentonit vulkáni
hamuból áll, magas nedvszívó tulajdonsággal rendelkezik. A kozmetikai termékeken keresztül a bentonit megköti a káros
anyagokat, ionizál, ásványi anyagot pótol,
revitalizál - mindezt ioncserélő képességének köszönhetően. Ha nagyon egyszerűen
akarjuk kifejezni, a csodája abban áll, hogy
kedvezőtlen, ártalmas, egészségtelen anyagokat von el a sejtektől, helyüket pedig a
bentonitban rejlő, csodálatos ásványi anyagokkal, tápanyaggal tölti fel. Jótékony hatásait laboratóriumi vizsgálatok és számos
szakirodalom igazolja.
A szépségiparban a bentonit agyagot
használhatjuk a bőr tisztítására, a sejtek
megújulásának elősegítésére, toxinok

kivonására. Bentonitos agyagot használhatunk akár arcmaszknak, akár test- vagy
lábpakolásnak is. A hegek és vágások kezelésére - a sejtek regenerálásával, a méreganyagok elvonásával - kedvező hatással
van. A bentonit agyag ideális a pórusok tisztításához, szennyeződések eltávolításához.
Méregtelenít és revitalizál.
A termékpalettát úgy alakították ki, hogy
kortól függetlenül, férfiak és nők egyaránt
megtalálják a számukra ideális készítményt.
Legyen szó hajápolásról, bőrprobléma kezelésről, a sportolás kiegészítő készítményéről; krémről, pakolásról, vagy tisztálkodó
szerről.
A termékfejlesztés során azokra is gondolnak, akik élvezik a kence-készítés folyamatát, így vannak kifejezetten DIY - csináld
magad - csomagok is.

Az Axibent termékcsalád tagjai:
• Regeneráló krém
• Samponok
• Tusfürdők
• Agyagszappanok
• Sportkrém
• Arckrém
• Arcradír
• Kéz- és lábradír
• Kéz- és lábpakolás
• Lábápoló krém
• Kézkrém
• Bentonitos lábsó
• Bentonitos fürdősó
• Bentonit por pakoláshoz
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Mit érdemes tudni
az Axis Bentonit Kft.-ről?
A cég 2005-től foglalkozik bentonit agyagásvány bányászattal és feldolgozással.
A feldolgozó üzem Erdőkövesden, a Mátrától északra található. A bányában fellelhető ásványkincs speciális összetétele számos
környezetbarát kozmetikai- és állatápoló
szer gyártását teszi lehetővé.
A termékek fő alapanyaga a nemrégiben
gyógyiszappá minősített Kazár-VII. bentonitpor.
A termékek az egészséges életmód hasznos kiegészítői lehetnek, minőségüket többek között az ISO-9001 minőségbiztosítási rendszer garantálja.
Száznál is több hazai partnerrel működnek együtt, de a környező országokba is
eljutnak a termékeik.
Küldetésük a bentonit agyagásvány megismertetése az egészséges életmód népszerűsítése érdekében, mert egy Európában
alig ismert, de nagyon hasznos, sokoldalú
ásványi anyag, mely terméktípustól függően külső és belső használatra is alkalmas.
Pakolás, krém, fürdő formájában egyaránt
rendelkezésre áll, mindehhez pedig szakszerű tájékoztatás és gyors kiszállítás társul.

www.axibent.hu
3252 Erdőkövesd 094/3
+36 70 776 25 04
info.axibent@gmail.com

Ajánló
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Természetesen

A nyár nem kezdődhet el a lila virág, a levendula illata nélkül. A Napvirág Manufaktúra nyári natúrkozmetikumainak is sztárszereplője, nem is véletlenül. A levendulás készítmények egész évben keresett termékek. Legyen szó bőrvagy hajápolásról, dezodorálásról vagy kézfertőtlenítésről, a levendula igazi jolly joker, amiért érdemes rajongani.

Levendula forever
Szikrázó napsütésben,
kézzel, szívvel

Morzsoltad már össze az ujjaid között a
lila ezer árnyalatában tündöklő apró virágokat? A frissen leszedett, majd kíméletesen
szárított, és azonnal felhasznált virágok illata jóval intenzívebb és tovább is tart. Tudják
ezt a Napvirág Manufaktúránál is, ahol éppen ezért a saját termesztésű orvosi levendulát a megújult külsejű kis lenvászon zsákocskába töltik, mely a szekrényben, vagy
az autóban is tovább illatozik. Mindig teljes
virágzásban, szikrázó napsütésben gyűjtik
össze kézzel a virágokat, hiszen ekkor a legmagasabb az illóolajtartalmuk. Nem csak
látványra adnak fenséges fürdőélményt,
mind a Holttengeri levendulás fürdősók,
mind a levendulás fürdőgolyók, hála a szárított virágoknak, de organikus összetevőik,
mint a ghánai sheavaj vagy az ásványi anyagokban gazdag holttengeri só, bársonyossá
teszik a bőrt. Fürdés után már nem is kell azt
külön hidratálni.

Fertőtlenítés magasfokon

Mára mindenki megtanulta, hogy a kézfertőtlenítők elengedhetetlen tartozékuk a
női táskáknak, haza, vagy éppen beérve a
munkahelyünkre, első dolgunk a kezeink
fertőtlenítése. A sok toxikus, szintetikus ös�-

szetevőt tartalmazó kézfertőtlenítő helyett
a Napvirág természetes, mégis hatékony
kézfertőtlenítője teafa és orvosi levendula
illóolajjal készül magas alkoholtartalommal,
ám mégsem szárítja a bőrt glicerintartalmánál fogva. Egyszerű a használata a szórófejjel, lemosást pedig nem igényel. A gyakori
kézmosások miatt érdemes főként a kisgyermekes családokban olyan hatékony
szappant választani, mely nem csak tisztít,
de nem okoz kárt a kis kezekben. A Napvirág folyékony levendulás szappana éppen ilyen, a levendula erejével.

Nyáron is illatosan

Amint beköszönt a meleg, szeretnénk
üdék és illatosak maradni. Lehetséges,
hiszen a Napvirág új, bergamott és levendula illóolajjal illatosított dezodora
nem gátolja az izzadás természetes folyamatait, mégis káros, toxikus anyagok
nélkül tartja a hónalj vékony bőrét egészségesen és illatosan, hála az extraszűz kókuszolajnak is.

Levendulás hajkondicionáló
újdonság

A termékpalettán teljesen új a levendulás család legfrissebb, de annál inkább
keresettebb tagja, az aloe verás, leven-
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dulás hajkondicionáló, mely selymesen
csillogó hajkoronával és egészséges fejbőrrel ajándékoz meg minket.

Környezettudatosan,
mert csak így érdemes

A Napvirág Manufaktúra a kezdetektől
gondot és figyelmet fordított a környezettudatosságra.
Valamennyi termékük hulladékcsökkentett csomagolású, papír vagy visszaváltható üveg, így ha Napvirág terméket
választunk, biztosak lehetünk benne,
hogy használatukkal az ökológiai lábnyomunk is csökkenthető. Tégelyeik és üvegeik visszaválthatóak, ez azt jelenti, hogy
a csomagolásmentesbolt partnereiknél
leadhatóak, és ők visszaküldik számukra
azokat.

Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 166. rész

J

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

A jégárpa megelőzése és szelíd gyógymódjai
Jégárpáról akkor beszélünk, ha egy
jól körülhatárolható, fájdalmatlan, rugalmas csomó jelenik meg a szemhéj
szövetrétegeiben. Szemhéjunk Meibommirigyei olajos váladékot termelnek,
amely a szempillákra jutva a könnyfilm
lipidrétegét biztosítja. Ha azonban a mirigy kivezető csövei elzáródnak, a váladék
pangása következtében jégárpa alakul ki,
amely begyulladhat és fájdalmassá válhat. Ha a mirigy és környezete bakteriális
fertőzés miatt gyullad be, árpa keletkezik,
melynek tünete egy fájdalmas, vörös dudor a szemhéj szegélyén.
Az árpa és a jégárpa közös tünete a
fényérzékenység, a kóros könnyezés és
az idegentest-érzés a szemben. A felső
szemhéj belső felszínén növekvő jégárpa
kellemetlen, szúró érzést okozhat, mivel
pislogás közben súrolja a szaruhártyát.
Ritkán enyhén homályos látás is előfordulhat.
A jégárpa szemészeti ellátása antibiotikum-, illetve szteroidtartalmú szemcseppel és szemkenőccsel történik. Makacs
esetekben szteroidos injekció, illetve sebészeti eltávolítás jöhet szóba. Ezek megelőzése érdekében számos házi praktika
és természetes gyógymód közül választhatunk.

Szemhéjhigiénia

A megelőzés egyik leghatékonyabb
módja, érdemes kipróbálni! Fontos tudni,
hogy a tünetek gyakrabban jelentkeznek
azoknál, akiknél a szemhéjszéli mirigyek
több váladékot termelnek, ezáltal a kivezető csövek elzáródnak. A felesleges váladék eltávolítása érdekében mosakodást
követően a még nedves mutatóujjainkra
cseppentsünk egy csepp mandulaolajat,
majd behunyt szemmel először a szemhéjainkat masszírozzuk vízszintesen, majd az

alsó szemhéjat felfelé, a felső szemhéjat
pedig lefelé, a szempillák felé. Végezzük a
mozdulatsort két-három percig, majd langyos vízzel mossuk le az olajat. Gyakran
megjelenő jégárpa esetén a masszírozást
érdemes naponta kétszer, később pedig,
ha nem jelentkezik újra, hetente kétszer
elvégezni.

Táplálkozás

A helyes táplálkozás a megelőzés másik oszlopa. A magas állatizsír-tartalmú
ételek megnövelik a faggyúmirigyek váladékképzését, így a húsok, tojás, tejtermékek fogyasztása jégárpa kialakulására
is hajlamosít. A már kialakult, gyulladt
elváltozás megszüntetését a lúgosító étrend támogatja. Ennek során kerülni kell
a savasító ételeket (például kávét, fekete
teát, csokoládét, húsféléket), és törekedni
kell sok nyers zöldség és csírák bevitelére.
Emellett érdemes zöldségleveket és bőséges mennyiségű tiszta vizet inni.

Gyógynövényes borogatások

Az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a jégárpa tüneteinek
enyhítésére a meleg borogatás. Fokozza
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Váradi Tibor

a vérkeringést, így segíti a cisztában felgyülemlett folyadék eltávolítását, csökkenti a fájdalmat és a gyulladást. Naponta
három-négy alkalommal ismételhetjük,
amíg szükséges.
Görögszénamag: A duzzanatcsökkentő és a mirigyet gyógyító hatású
görögszénamagból teát készítünk. Ezt
követően egy vászonruhát vagy egy vattakorongot benedvesítünk a langyosra
hűlt főzettel, majd tíz percre a csukott
szemhéjra helyezzük.
Szemvidítófű: A hazánkban is közismert, régóta használt gyógynövényből
tegyünk egy-két teáskanállal negyed liter
forrásvízbe, majd forraljuk fel, hagyjuk
állni egy-két percig és szűrjük le. A továbbiakban a fentiek szerint járjunk el. A
főzetet szemfürdőként is eredményesen
alkalmazhatjuk.
A kék búzavirág kedvelt házi szer
szembántalmak kezelésére. A borogatáshoz forraljunk fel egy liter vizet, szórjunk
bele 40 gramm kék búzavirágot, hagyjuk
ázni tíz percig, majd szűrjük le. A továbbiakban a fentiek szerint járjunk el.
Zsálya: A növény levele gyulladáscsökkentő hatású, a belőle készült főzet nem
szárítja a bőrt. Forraljunk fel negyed liter
forrásvizet, tegyünk bele egy-két teáskanál zsályalevet, hagyjuk állni néhány
percig, majd szűrjük le. A továbbiakban a
fentiek szerint járjunk el. A főzet a szarkalábak kialakulását is késlelteti, de szemfürdőként is eredményesen alkalmazhatjuk.
Körömvirágból is készíthetünk borogatást a fent leírt módon. Alkalmazása
hamar lehúzza a gyulladás okozta duzzanatot.
A borogatások mellett a gyógynövényekből készült napi két-három csésze
tea fogyasztása is javasolt.

Öngyógyítás abc-je
Fekete tea: A fekete teában lévő tanninok is segíthetik a gyógyulást. Ennek érdekében mártsunk egy filtert rövid időre
forralt vízbe, hűtsük langyosra, majd tíz
percre helyezzük a csukott szemhéjra.

További helyi kezelési
lehetőségek

A száraz hő is felgyorsíthatja a jégárpa
gyógyulását. Naponta akár többször is
ajánlott vörös fényű lámpa használata. A
csukott szemmel végzendő kezelés ideje
alkalmanként öt-tíz perc.
Az almaecet gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatását is segítségül hívhatjuk. Tegyünk egy pohár felforralt, majd
visszahűtött forrásvízbe két teáskanál
almaecetet, keverjük el, majd mártsunk
bele egy vattakorongot, nyomkodjuk ki
a felesleget, majd helyezzük az érintett
szemre egy-két percre.
Az aloe vera a duzzanat és a vörösség
csökkentésére alkalmazható, de felülfertőződés ellen is véd. Mossunk meg egy
friss aloé vera levelet, vágjuk fel és nyerjük
ki a belsejében lévő zselés anyagot. Mártsunk bele egy vattakorongot, tegyük a
jégárpára, majd húsz perc múlva mossuk
le langyos vízzel.

Homeopátia

A jégárpa kezelésére az elsőként választandó szer a Pulsatilla, különösen, ha a
felső szemhéj érintett. Ha mérséklődik a
duzzanat és a fájdalom, de még visszamaradt csomócskát tapintunk, a Pulsatillát
elhagyhatjuk, és folytassuk a kezelést
Staphisagriával, ami pár héten át adva
teljessé teszi a gyógyulást. Amennyiben
az alsó szemhéj érintett, a kezdetektől
Staphisagriát alkalmazzunk. Mindkét
szerből napi 3×5 golyó adandó D12-es
vagy C9-es erősségben a gyógyulásig.
Nagyon hatékony a gyulladás megszüntetésére a Calendula, vagyis a körömvirág is. Ebből a gyulladás megszűnéséig napi 3×5 golyót szedjünk D4-es vagy
D6-os hígításban. A tünetek gyorsabb
enyhítése érdekében körömvirágteából
készült borogatást is bevethetünk.

Schüssler-sók

Kezdeti stádiumban, az erőteljes megnagyobbodás és kipirosodás idején kétkét tabletta Ferrum phosphoricum és
Calcium fluoratum adandó félóránként,
D12-es potenciálban. A tünetek csökkenésével a jelentős javulásig a bevétel gyakorisága napi háromra csökkenthető. Az
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immunrendszer stabilizálása érdekében
5 tabletta Silicea D12 szedése javallott
az esti órákban, legalább két hétig. Gen�nyesedésre való hajlam esetén a Calcium
sulfuricum segíti a genny kiürülését.
Amennyiben a megkeményedés megmarad a szemhéjon a gyulladás megszűnte után, napi 3×2 tabletta Calcium
fluoratum szedése ajánlott. Az ebből a
sóból készült krém alkalmazása hatékonyabbá teszi a kezelést.

Lelki háttér

A jégárpa „megalvadt” könnyként láthatóvá teszi, hogy lelkileg megkövültünk.
Megtanulandó feladat a gyors nézőpontváltás: hol nagyra nyílt szemmel elragadtatottá válni a látottaktól, hol pedig
szemet hunyni bizonyos dolgok felett. A
feloldáshoz elengedhetetlen, hogy a saját
szemünkben is észrevegyük a gerendát,
ne csupán máséban lássuk meg a szálkát.
Az alábbi megerősítő mondat átéléssel
való ismételgetése segítheti a gyógyulást:
„Olyan életet teremtek magamnak, amelyben szívesen nézelődöm.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Életmód

Kapcsolódás
-variációk IV.
Látás
Mi a látás?

Az első gondolatunk az, hogy a látás a szemünkkel érzékelt képek
összessége.
A szem segítségével befogadott információk az agyban képpé
alakulnak, amely folyamatot az iskolában többször is megtanítatták
nekünk.
Miután a fény áthaladt a pupillán és a kristálylencsén, a retinán
fókuszálódik. A szem hátsó részén a kép fejjel lefele mutatkozik meg.
Ahogy a fény eléri a szemfeneket, a retina idegein keresztül halad
tovább, s a látóidegeken keresztül jut el az agyba. Ahogyan az agy
feldolgozza az információkat, újra megfordítja a képet, hogy ne fejjel
lefele lássuk a világot.
Mi ebből az érdekes? Hogy a fénytörés által jön létre kép az agyban, így alkotva meg elképzelésünket a külvilágról ott „bent”.

Minden ember egyéni módon hozza létre
az őt körülvevő képi világot önmagán belül.

Egyazon irodában dolgozók belső képi világa hasonló lesz, de sohasem ugyanaz.
A megalkotott képi világ elemeiben lesznek átfedések, de olyan
aspektusok is, amelyek csak az egyik fél számára fontosak vagy akár
„létezők”, míg a másik fél számára „látókörön”, így érzékelésen és értelmezésen kívül maradnak.
Ugyanazon folyosón nap mint nap végighaladva a növénykedvelők akár „üdvözölhetik” is az óriás kaspóba elhelyezett dekorációs
zöld növényt, míg másoknak fel sem tűnik, mivel számukra nem jelent semmi különlegeset.

A belső látás a jövőteremtés képessége

Mikor eltervezem a napom, a teendőim, az utam az irodába, előre látom, hogy mit, hol, hogyan, mikor fogok elvégezni. Majdnem
olyan, mintha meg is valósult volna, hiszen belső szememmel „végig
is néztem” a vonatkozó cselekedetek sorát.
Tervem „kézzelfoghatóvá” a megvalósítás, a cselekedet által válik.
S ahogy elvégezem dolgaimat, azoknak már csak az emléke lesz
meg a fejemben a későbbiek folyamán. Egy kép és egy kapcsolódó
érzés arról, hogy hol jártam, mit csináltam, kikkel beszéltem stb.

„Ténylegesen” csak az adott pillanatban látok valamit, vagy valakit. Csak akkor „léteznek”, amikor
előttem vannak. A cselekedet előtt még csak tervek,
utána már csak emlékek.
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A szem egy csodálatos szerv, de belső látással is akár ugyanolyan
jól lehet látni. Testünk működése szerveinek támogatásával, helyes
táplálkozással, míg lelkünké az örömteli pillanatok teremtésével és
megélésével válik még harmonikusabbá.

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.

A-vitamin 750NE

Az A-vitamin provitaminjának, a karotinnak,
főleg a béta-karotinnak a szerepe a jó látás, különösen az éjszakai látás elősegítése. Az emberi
retinának szüksége van A-vitaminra a működéshez. A retina négy különböző típusú vegyületet
tartalmaz, amelyekben jelen van az A-vitamin.
Ezek a vegyületek fontos részei a látás folyamatának. A vitamin kapszulák retinil-palmitát formájában tartalmaznak A-vitamint.

ThétaHealing®:
Termékrendelés:

dreletero.com
+36 30 45 27 803

elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Életmód

A puszta csodája – Dr. Oláh Andor ma is aktuális gondolatai
Dr. Oláh Andor a modern magyar természetgyógyászat alapítóatyja volt. Az 1990-es évek elején több tanulmányt is
írt a hazánkban ekkor megjelent Golden Yacca étrend-kiegészítőkről, azok alapanyairól és a hozzájuk fűződő népgyógyászati tapasztalatokról. Harminc évvel ezelőtti gondolatai mai is aktuálisak.
Cikksorozatunk első részében a Golden Yacca
készítmények alapanyagául szolgáló Yucca
shidigera növénnyel kapcsolatos, dr. Oláh Andor
által gyűjtött népgyógyászati tapasztalatokat
osztottuk meg. Második részében a hatóanyagokról, azoknak a szervezetben kifejtett tisztító
hatásáról volt szó, harmadik részében pedig a
vastagbél tisztítórendszerét ismertettük dr. Oláh
Andor tanulmánya alapján.

A reuma és a yucca shidigera

A vastagbélből származó önmérgeződés
egyik lényeges következményeként említettem a merev, reumatikus ízületeket, de
szó volt arról is, hogy a Yucca shidigera szteroid hormonhatású (szaponin) hatóanyaga
reuma esetén javulást eredményez. A Yucca
shidigera éppúgy, mint a dél-afrikai népi
orvoslásból a reumatológia gyógyító fegyvertárába került ördögkarom (Teufelskralle)
értékes segítséget nyújt a reumatikus betegségek gyógyításában. Márpedig nagyon
józan meggondolás alapján írja dr. W. Miehla
„Gelenk- und Wirbelsäulerheuma” (ízületiés gerincoszlop-reuma) című könyvében:
„Az ízületek és a gerincoszlop idült reumás
gyulladásainak gyógyítását vállaló orvosnak
nem szabad elzárkóznia annak megértésétől,
hogy semmi sem lehet rossz, egyetlen a hivatalos orvostudomány módszerein kívül eső
gyógyító eljárás sem, ami a nála segítséget keresőnek előnyére lehet.” A Golden Yacca növényi szteroidja a szintetikus szteroid hor-

monokhoz hasonló hatású, de nincsenek
káros mellékhatásai. Természetgyógyász
orvosok esetmegfigyelései közül kiemelek
kettőt. Carlos Sciggins évek óta szenvedett
jobb vállízületi gyulladásban (artritisz). Bal
kezét kellett igénybe vennie, hogy jobb
karját mozgathassa. Állandó fájdalmát alig
csillapították a szokásos fájdalomcsillapítók.
A reuma elleni szerek sem használtak. Néhány hónapos Golden Yacca-kezelés után
fájdalommentessé vált, karját feje fölé tudta
emelni, bal kéz segítsége nélkül. Fiával játszani tudott, például labdázni, jobb karja
igénybevételével is. Közérzete és életereje
jobb, mint ennek előtte bármikor. Egy másik esetben térdsérülés után másodlagosan
artrózis fejlődött ki. A javasolt ortopédiai

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Golden Yacca termékcsalád tagjai nem minősülnek
gyógyszernek, hanem étrend-kiegészítők, amelyeknek a forgalmazó nem tulajdoníthat gyógyító vagy betegség-megelőző hatást, azonban a róluk publikáló szakemberek – jelen esetben
dr. Oláh Andor orvos-természetgyógyász – megfogalmazhatnak ilyen szakmai ajánlásokat.
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műtét előtt héthetes, napi 4 kapszulából
álló Golden Yacca-kezelés után megszűntek a térd mozgáskorlátozottságával együtt
a térdfájdalmak is. Mellékhatásként a kezelt beteg kevésbé volt feszült, és nagyobb
energiával rendelkezett. (A gyógynövénykúra hatásossága attól is függ természetesen,
hogy mennyire illesztik természetgyógyászati
reumagyógyító program keretébe!)
Cikksorozatunk következő részében folytatjuk dr. Oláh Andor szellemi örökségének
megosztását. Tanulmányaiból szemezgetve
szó esik majd az immunrendszer támogatásáról és az általa kidolgozott természetes
élet- és gyógymódrendszerről is. Dr. Oláh
Andor kiadványai a www.egym.hu/hu/
tudomanyos-hatter oldalon olvashatóak.

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

Zöld megoldások

Milyen tisztítószert válasszunk, ha fontos a családunk
egészsége és a környezetünk védelme is?
A bristoli Egyetem 4 éven át tartó kutatása arra az eredményre jutott, hogy azokban a családokban, ahol több
tisztítószert használnak, ott kétszer akkora a kockázata annak, hogy a családban élő gyermekeknél légzőszervi megbetegedés alakuljon ki azokhoz a családokhoz képest, ahol kevesebb tisztítószert használtak.
Annak ellenére, hogy otthonunk tisztítása, takarítása mindennapos feladataink egyike, ugyanakkor a háziasszonyok döntő
többsége még mindig olyan tisztítószereket választ, amelyek
egyrészt veszélyeztetik saját, és környezetük egészségét - esetlegesen allergiát, vagy légzőszervi panaszokat okoznak -, másrészt
szennyezik a környezetet.
Milyen tulajdonságokat érdemes figyelembe venni egy
tisztítószer választásakor?
- Ne képezzen gőzt, és ne tartalmazzon az emberi szervezet
számára mérgező összetevőket.
- Legyen környezetbarát, azaz használat után a környezetben
képes legyen teljesen lebomlani.
- Legyen gazdaságos. Vagyis koncentrátum formájában megvásárolható. Így a vízért, és a plusz csomagolásért nem kell fizetni.
- Jó esetben pedig legyen annyira hatékony, hogy kevés elegendő legyen belőle a hatékony tisztításhoz.
- Legyen sokoldalú a termék. Vagyis több munkafolyamat elvégzésére is legyen bevethető.
Szeretném bemutatni azt a termékcsaládot, amelyben a fenti
összes elvárás megtalálható.
A GNLD cég a 1960-as években elkezdte kifejleszteni a termékcsaládját, mivel szívügye volt az emberi egészség megóvása, és a
környezetvédelem.
Íme néhány kedvelt tisztítószer, melyeket a cég forgalmaz:
Szuper 10 - az általános tisztítószer
Gyakorlatilag a teljes lakás takarítása elvégezhető vele. Kiválóan használható portalanításra minden lakkozott, és festett felületen. Taszítja a port, így ritkábban kell portalanítani. Nagyszerűen
használható WC és fürdőszoba takarításra, a padló felmosására.
A konyhában hatékony a pult, a tűzhely, és a hűtőszekrény takarításában. Jól helytáll a szőnyeg- és kárpittisztítás terén is, és az
atkákat is hatékonyan pusztítja el a benne lévő citromsavnak köszönhetően. Ugyanakkor allergén anyagot nem tartalmaz, így a
citrusfélékre allergiások is használhatják. Szintén a citromsavnak
köszönhetően hangyairtónak is nagyszerűen megfelel. Nagyon
jó folttisztító. Ablak-, tükör- és monitor tisztításhoz pedig olyan
csekély hígítás kell, hogy elég a szóróflakon “pipáját” a szuper 10be bemártani, összeszerelni a szóró flakont, amiben természetesen víz van, és kész is az ablakmosó folyadék.
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LDC - a hatékony mosogatószer
Számomra egyik legmeglepőbb tulajdonsága, hogy hideg vízben is hatékonyan oldja a zsírt. Mindemellett kíméli a kezet is. Lehet használni folyékony szappanként, valamint ruhaneműkön zsír
és olajfolt eltávolítására.
Disinfectant - a hatékony fertőtlenítő szer
Manapság egyre nagyobb igény van a hatékony fertőtlenítésre.
Ez a termék 1:200-as hígításban is kifejti tisztító- és fertőtlenítő
hatását. Fertőtlenítő hatása mellett baktériumölő hatása is van.
G1 - mosószer
A GNLD mosóporára is igazak a fenti állítások, vagyis nem tartalmaz mérgező összetevőket, 100%-ban lebomlik a természetben, és gazdaságos, mivel koncentrátum formájában kerül forgalomba, és nagyon sokáig elég. Kézi, és gépi mosáshoz is alkalmas.
Számos mosópor használata során a mosószermaradványok a
ruhák szálai között megtapadnak. Nem így a G1 mosópor. Így
nem irritálja a bőrt, és nincs allergizáló hatása. Valamint megakadályozza, hogy a mosógépben a fém alkatrészek rozsdásodni
kezdjenek. Nem rakódik le a mosószer adagoló tartályban, és a
csövekben sem.
Gyalog Melinda
A www.egeszsegmindenkinek.com/termekkategoria/
tisztitoszerek oldalon most akciósan érhetőek el ezek a
termékek. A termékekkel kapcsolatos kérdéseket kérem, küldje
az info@egeszsegmindenkinek.com címre. Minden kérdésre
készséggel válaszolok.

Tudatos gazdi

Baba érkezik a kutyás családba
Meghatározó esemény, amikor kisbabával bővül a család. Örömteli hír
ez mindenkinek, de időben fel kell
készülni néhány újdonságra. Többek között arra, hogy az időbeosztásunk és energiaszintünk nagyon
megváltozik. Idejében el kell kezdeni hozzászoktatni a „négylábú
gyerekeket” is a változásokhoz, és
amennyiben szükséges, újra le kell
fektetni a falka alapjait.

A baba érkezése előtt

A kutyák életében az embernek kell betöltenie a falkavezér szerepet. Ők tőlünk várják,
hogy mit szabad és mi tilos, ha ez nincs meg,
könnyen felborul az egyensúly és ez a kutyának sem tesz jót. A szabályok fontosak. Már
a baba érkezése előtt megtaníthatjuk, hogy
vannak területek a házban, ahova nem jöhet
vagy, hogy ne másszon a privát zónánkba,
ha mi azt nem akarjuk. Ettől nem fog sérülni
a kutya, nem fogja azt érezni, hogy kevésbé
szeretjük. Nekik igazából kellenek a szabályok és úgy kiegyensúlyozottak, ha azok nem
változnak napról napra.
Érdemes időben elkezdeni evés közben
simogatni, belenyúlni a táljába és esetleg
megtanítani, hogy az evés is vezényszóval
indul. Ha agresszíven lépne fel a kutya ilyen

esetekben, még nincs késő tréner segítségét
kérni, aki segít megoldani a helyzetet.
Próbáljuk meg leszoktatni a kunyerálásról. Később ugyanis nagy hasznunkra lesz,
ha nem nézi ki a gyerekünk kezéből az ételt.
Nem minden bébiétel jó a kutyának, valamint nem fogja felborítani egy falat nasiért a
babát sem.

A baba születése után

Ne tiltsuk a kutyát az újszülöttől, de kontrolláljuk, hogy meddig mehet. Legtöbbször
érdeklődve szaglásszák és izgatottak lesznek
a babáktól, de ha azt vennénk észre, hogy
borzolja a hátán a szőrt vagy morog, ak-

kor határozottan állítsuk le, és ne engedjük
soha, hogy ingerült legyen a baba közelében. Ilyenkor is érdemes trénert hívni, mert
később, amikor a baba visít, dobálózik és a
mozgása nem kifinomult - ezért a simogatás inkább szőrhúzás és csapkodás - nehogy
rossz néven vegye a kutya.
Bevált praktika, ha a kutyák találkoznak a
baba szagával mielőtt hazajönnének anyukával a kórházból. Erre a legalkalmasabb egy
textilpelenka, amit apuka hazavisz, megmutatja a kutyának, és ott is hagyja nála, hogy
ismerkedjen vele. Így amikor élőben találkoznak, már nem lesz idegen számára.
A kutya lefárasztását érdemes utána is
szinten tartani. Sétákkal, játékokkal lefárasztani és nem szabad azt éreztetni vele, hogy
rá most nincs idő. Be lehet vonni barátokat,
családtagokat, ismerősöket, akiket ismer a
kutya és akikben mi is megbízunk, hogy vigyék el sétára vagy játszanak vele egy kicsit,
ha a szülők nagyon fáradtak és kimerültek.
Fontos, hogy a napi rutin része maradjon a
kutya is és ne kerüljön háttérbe.
Kívánok minden leendő és újdonsült szülőnek könnyű összeszokást és boldog babáskutyás éveket!
Magyari Detti
kutyahebrológus

www.mybulldogshop.com
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Fűben-fában

Amit a körömvirágról tudni kell
A körömvirág kedves, dekoratív
kertvirág. A talajjal szemben nincsenek nagy igényei, szereti a napos
helyet. Nagy, ragyogóan sárga vagy
narancssárga, többnyire dússzirmú
fészekvirágzatával és friss zöld színű levelével minden kertnek vagy
parknak kellemes színfoltja.

Az évszázadok során minden hagyományos kiskertben fellelhető volt. Egyfolytában virágzik májustól októberig, sőt néha
még novemberig is. Egyesek szerint e tulajdonsága miatt kapta a latin „Calendula”
nevet, hiszen már a rómaiak is ismerték,
akik a hónapok első napjait „calendae”-nek
nevezték. A középkorban a híres gyógyító, Bingeni Hildegart használta és ún. „fejkosz”-t, bőrtisztátalanságokat kezelt vele.
Valamivel később Albertus Magnus (11931280) sebgyógyító hatását dicsérte. Az
1485-ben megjelent híres gyógynövénykönyv, a„Hortus sanitatis” és az utána következő hasonló művek mind-mind megbízható sebgyógyszerként említik. Sebastian
Kneipp is megerősítette ezt és használatát
visszérfekélyek, sebek és mindenféle bőrbajok orvoslására ajánlotta
Sokféleképpen nevezik a körömvirágot,
de a legérdekesebb talán a „burjánzó virág”
elnevezés, amelyet valószínűleg hihetetlenül erős élniakarása miatt kapott. Hazája
a Földközi-tenger környéke. Napjainkban
ott termesztik nagy mennyiségben gyógyszerészeti célokra. Vagy az egész virágot,
vagy csak a szirmokat a virág kelyhe nélkül
használják fel. Sárga-narancssárga színét
a benne rejlő karotinoid anyagtól kapja,
amely ugyanahhoz a hatóanyagcsoporthoz
tartozik, mint az A-vitamin. A karotinoidok
viszonylag stabil kötésű anyagok és nem
vízben, hanem zsírban oldódnak. Az A-vitamin és a karotin, illetve a karotinoidok
a szervezet működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, legnagyobb hatással
azonban a látásra és a bőr regenerálódó
képességére vannak.

A körömvirágot belsőleg teaként, külsőleg borogatásadalékként, lemosáshoz,
valamint kivonat és kenőcs formájában
használjuk. Aszerint, hogy mit akarunk
előállítani, más-más szerrel kell a hatóanyagokat kivonni. Virágját ma már csak ritkán
használják teának, legfeljebb azért, hogy
színtelen gyógynövénykeverékeket tegyen
kívánatosabbá a szép színével. Pedig nem
hatástalan a körömvirág teája! Jó görcsoldó, epehajtó és vértisztító hatása van, ezért
nem elvetendő szokás a gyomor- és epeteákhoz körömvirágot keverni. Menstruációs
fájdalmak megszüntetésére használt teának is jó kiegészítője.

Külső alkalmazás
A virág szirmai helyi gyulladáscsökkentő
hatásúak a száj és torok nyálkahártyájának
gyulladásos elváltozásainál. A belőle készült
főzettel zúzódások, repedések és égések
gyógyíthatók. Valóban, mind a friss sérüléseknél, mind a régi, nehezen gyógyuló
sebeknél, a lábszár bezáródni nem akaró
sebénél, bőrgyulladásoknál a körömvirág
főzetéből készült borogatás, vagy lemosások
elősegítik a szövetképződést és így a seb bezáródását. A borogatáshoz két teáskanál körömvirágszirmot teszünk negyed liter vízbe
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és elkészítjük a főzetet. A kalendulakivonatot
hasonlóképpen hígítjuk: két teáskanál kivonatot teszünk negyed liter vízbe. Ajánlott
szájöblítésre és sebek borogatására.

Kozmetikai alkalmazás
A körömvirág bőrápoló és bőrgyógyító
tulajdonsága miatt gyakori alkotóeleme a
szépségápoló kenőcsöknek, arcvizeknek és
bőrregeneráló krémeknek. A körömvirágkivonattal dúsított fürdő jó hatással van a
bőrre. Ha súlyt helyezünk arra, hogy a testápolás természetes anyagokkal történjék,
használjunk enyhe fürdővízadalékot a bőr
regenerálására. Nagyon érzékeny bőr kezelésére és csecsemőápolásra is kiválóan alkalmas. A körömvirágkivonatot tartalmazó
samponok és hajápolószerek azért keresettek, mert jó hatásúak a hajra és a fejbőrre. A
körömvirágkivonat, bőrnyugtató és bőrápoló
tulajdonságánál fogva, kitűnő adalék a természetes anyagokból készült szappanokhoz.

A körömvirágkenőcs
A legtöbbet használt és hatásában legmeggyőzőbb körömvirág-készítmény a kenőcs. Készítésének nagy hagyománya van
és régen minden háznál otthon készítették.

Fűben-fában
A körömvirágkenőcs disznózsírral készül,
emberek és állatok gyógyítására egyaránt
alkalmas. Érdekes megjegyezni, hogy a
zsírnak kettős szerepe van: egyszer mint
kivonatolószer, máskor mint kenőcs alapanyag, más szóval vivőanyag. A zsír azért
olyan jó kenőcsalapanyag, mert az emberi
zsírral való hasonlósága miatt rendkívül jól
szívódik fel a bőrbe és az értékes hatóanyagokat a mélyebb rétegekbe is eljuttatja.
A körömvirágkenőcs elsőrangú szer sebek, bőrpanaszok, vénás pangások, vis�szerek és a betegápolás egyik nagy problémájának, a felfekvésnek a kezelésére. Az
összes fenti javallatnál bebizonyosodott,
hogy a körömvirágkenőcs gyorsítja a kisebb-nagyobb sebek gyógyulását, elősegíti
új szövetek képződését, fékezi a gyulladásos folyamatokat, ugyanis baktériumölő
tulajdonságokkal rendelkezik a sztafilokokkuszok,
és a sztreptokokkuszokkal
szemben. A kenőcs javítja
a bőr vérellátottságát, puhábbá és ezáltal ellenállóképesebbé teszi mechanikai vagy vegyi behatásokkal
szemben. A kenőcs hatása
feltűnő gyorsasággal következik be, a kezelés nagyon
egyszerű és nincs semmiféle mellékhatása. A körömvirágkenőcsöt tehát jó szívvel
tudjuk ajánlani, hiszen mi is
mindannyiszor elővesszük,
ahányszor csak egy seb
ellátására sor kerül. Akár
vágott seb, beszakadás, zúzódás, horzsolás, égés vagy
forrázás ellátásáról van szó,
gyorsan csillapítja a fájdalmat. A kenőcs megakadályozza a seb fertőződését,
gyulladását, gennyesedését. Egyetlen esetben sem
fordult elő, hogy a körömvirág-kenőccsel kezelt sebnél ilyesfajta komplikáció
lépett volna fel.

egyéneknél fordul elő, akiknél a végtagok
vérellátottsága rossz, amihez még vénás
pangás is társul. De ajánljuk a kenőcskezelést tályogoknál, fekélyeknél és gennyes sebeknél is. A kezelés különösen akkor eredményes, ha kombinálják zsurló vagy fekete
nadálytő-főzetből készült borogatással,
vagy ilyen lemosással. Kevésbé súlyos
gyulladások, mint pl. körömágy-gyulladás
vagy varképződés az orr nyálkahártyáján
ugyancsak kellemetlenek és fájdalmasak,
de ezek is könnyen elmulaszthatók a körömvirágkenőcs használatával.
Egészen kis bőrrepedések az ajkakon, a
szemhéj sarkában, az ujjakon, a mellbimbón nagyon fájdalmasak, de gyorsan összezáródnak, ha körömvirágkenőccsel kenjük
őket. Mindenfajta bakteriális vagy gombás
fertőzésnél pl. a száj körül, vagy a végbél-

nél, vagy egy helyre korlátozódó, viszkető
kiütéseknél hasznos a körömvirágkenőcs
alkalmazása. Allergiás vagy egyéb bőrjelenségeknél a belső okokat (immunrendszer
hibás vezérlése, anyagcserezavar) ugyan
nem képes megszüntetni, de külsőleg enyhíti a feszültségérzést, a viszketést.

Segítség bőrpanaszok esetén
A körömvirágkenőcsben lévő karotinoidok javítják a bőr öngyógyuló képességét.
A körömvirágkenőcs segít, ha az ember
keze az erős mosó- és tisztítószerek használatától, vagy az arcból vagy az ajkak a szélsőséges időjárási befolyásoktól szárazak vagy
repedezettek lettek (ami síelésnél vagy
nagy hőségben nem ritkaság).

Visszérgyulladás
Vénás gyulladásnál különösen vastagon kenjük
fel a kenőcsöt és lehetőleg
kössük át egy kendővel,
vagy könnyű kötéssel. Ilyen
eseteknél nagyon fontos,
hogy a hatóanyag hosszan
(egész éjjel) kifejthesse hatását, mivel így tud a mélyebben fekvő rétegekbe,
szövetekbe is behatolni.
A körömvirágkenőcs
gyulladáscsökkentő, rugalmasságot növelő és
a jó vérellátottságot elősegítő hatása rendszeres
használattal
nagyban
csökkenti a visszerekből,
vénás pangásokból és vénagyulladásokból eredő
panaszokat. Ezt számos
betegünk és vevőnk jelezte, sőt egyik nagymamánknál személyesen is
meggyőződhettünk a hatásáról.
Ha az elégtelen vízkiválasztás következtében dagadtság (ödéma) lép fel a
lábfejen és az alsó lábszárban, ajánlatos kiegészítő
terápiaként vízhajtó teát
inni. Ennek révén sikeresen eltávolítható a testben felgyülemlett víz és
használatukkal az egész
szervezet mintegy átöblíthető.

Körömvirágkenőcs
sebgyógyításra
Ezért a kezelést ajánljuk
minden rosszul gyógyuló
régi sebre pl. az alsó lábszáron kifejlődő és begyógyulni nem akaró sérülésre,
amely rendszerint idős
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Kertészkedjünk!

Hogyan szabaduljunk meg a taracktól?
A „ha a kisujjadat nyújtod, a végén
az egész karodat akarja” mondás
nagyon igaz az olyan, gyökerével
erősen terjedő kerti gyomnövényre, mint pl. a tarackbúza. A gyökerein keresztül kiválasztott anyagokkal tör utat magának, ugyanis ezzel
gátolja más növények növekedését.
A tarackbúza gyökerei még a burgonya gumóját is képesek átfúrni.

A köznyelvben gyökerekről beszélünk,
de a földben kúszó tarack tulajdonképpen módosult, hosszú szártagú, gazdagon elágazó vékony szár. Gyakran meszes,
tömörödött talajokon fordul elő. Laza
szerkezetű, humuszos kerti talajból vagy
vastag mulcsrétegből teljes hosszában
könnyen kihúzható, így ott nem tud igazán megtelepedni.
Az alapos gyomlálás és a legapróbb
tarackdarabok kiválogatásának legkedvezőbb időpontja a tavasz, mielőtt azok újra
kihajthatnak. Az esetleg a földben maradt
darabokból fejlődő növényeket is azonnal
távolítsuk el, ellenkező esetben az ágyást
újra teljesen benövi ez az igen gyorsan
terjedő fűféle.
Régen disznókat hajtottak a tarackbúzával benőtt területekre, mielőtt a következő évben felszántották és bevetették
volna. Az állatok kitúrták a tarackbúza
gyöktörzseit is.
A libák is igen kedvelik a tarackbúza leveleit, és tövig képesek legelni. Felügyelet
mellett ez a háziszárnyas még a megművelt területeket is alaposan megtisztítja a
tarackbúzától anélkül, hogy kárt okozna.
Ezt a módszert például fiatal burgonyanövényeknél alkalmazhatjuk addig, míg a
burgonya be nem növi teljesen a helyét.
Régi kertészszokás, hogy a fűfélékkel erősen benőtt területekre két éven
át burgonyát ültetnek. A burgonyánál
rendszerint elegendő kétszer jól megkapálni és feltölteni a töveket, míg a növények teljesen be nem növik az adott
területet és „kiéheztetik” a fényigényes

tarackbúzát. Ezután többé nem szabad a
földet parlagon hagyni. A zöldtrágyának
használt növények idejekorán történő
elvetésével megakadályozhatjuk, hogy a
tarackbúza újra teret hódítson magának.
A teljesen elgyomosodott ágyások átkapálása nem célszerű, mert ezzel csak segítünk a tarackbúzának: a kapával sok kis
apró darabra aprítjuk össze a tarackokat,
amelyekből számos új növény fejlődik.
Vastag mulcsréteget szétterítve, mely
alá két-három rétegnyi kartonpapírt
helyezünk, hamar kiéheztetjük a fényigényes tarackbúzát. (Kartondobozok használata előtt a fémkapcsok és ragasztócsíkok eltávolításáról ne feledkezzünk meg.) A
kerti tavak építésénél használatos kibélelő fóliával is hasonló eredményt érhetünk
el, ez azonban a vizet és a levegőt sem
engedi át.
Régi szokás a tarackbúza kiszedett gyökereit a kerítésen megszárítani, majd a
trágyadombra szórni; manapság a komposzt- vagy a szerves hulladékot tároló
edénybe szokták. De vigyázzunk, mert a
nem kellően kiszáradt tarackok gyorsan
teleszívják magukat vízzel, és könnyen
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újraélednek! Burjánzásukat nem tudjuk
megállítani, ha újból talajba kerülnek.
Aki egyszer földből frissen kiszedett
tarackbúzát szórt a komposztjához, az
tudja, hogy milyen szörnyű pusztítást
tud végezni: észrevétlenül tudja teljesen
benőni a komposzthalmot. Ennek ellenére a tarackbúza kiváló minőségű
komposztalapanyag. Hogy sikerüljön a
tervünk, a kiválasztott területre helyezzünk egy vagy két rétegben gyeptéglákat úgy, hogy a zöld részükkel nézzenek
lefelé. Két-három réteg nem festékanyagos karton is megfelel erre a célra. Erre
rétegezzünk mintegy 1,5 méter magasságig gyomlálásból származó szerves
hulladékot (gyökereket, növényszárakat,
leveleket, kisebb földrögökkel együtt),
és szórjunk az egyes rétegek közé egy kis
mészport is. Ha van könnyen bomló hulladékunk, pl. fűnyesedék, akkor terítsünk
belőle 5-10 cm vastag rétegben a tetejére.
Végül pedig fedjük be a komposzthalmot
minden oldalról egy réteg (tenyérnyi vastag) földdel. Ha a tarackbúzát modern,
falécekből készített edényben komposztáljuk, akkor csak fent takarjuk be földdel.

Kertészkedjünk!

Legkorábban fél, legkésőbb egy évvel
ezután lapátoljuk át az egész halmot
egy másik helyre, hogy jól átszellőzzön.
Rendszerint ezt még egyszer meg kell
tennünk, mielőtt a tarackbúza tarackjai
teljesen elkorhadnak. A finom szemcsés

komposzt kiváló minőségű trágya, és az
ágyásokon teljesen elnyomja a gyomok
növekedését, mert a tarackbúza gyökereinek bomlásakor is növekedésgátló anyagok kerülnek a talajba. Mivel a tarackbúzából készített komposzt többnyire csak
kis mennyiségben áll rendelkezésünkre,
valamint kiváló növekedésserkentő anyagokat tartalmaz, főleg az olyan betegeskedő, gyengén fejlődő növények számára
tartogassuk, mint pl. a tafrinás betegségben szenvedő őszibarackfák (levélfodrosodás). A tarackbúzakomposzttal kezelt
növények hamar újraélednek, és akkora
növekedésnek indulnak, hogy néhány
kertész már egyenesen csodára gondolt.
A fás szárú növények tövéhez szórjuk a
komposztot, és jól takarjuk be mulccsal. A
veteményeskertek és az évelők ágyásain
a növények telepítése előtt terítsük szét
a talajfelszínen, majd (gereblyével) alaposan dolgozzuk be.
Ha a kutyák rosszul érzik magukat, akkor esznek a tarackbúza leveleiből (ha nagyon betegek, akkor hánynak is utána).
Gyógyhatású tarackjait régen a humángyógyászatban is alkalmazták, mielőtt
káros gyomnövénynek kiáltották volna
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ki. A népi orvoslásban nyákoldó, izzasztó
és vizelethajtó hatása miatt köhögés és
bronchitis (hörghurut), valamint vese- és
hólyagbántalmak esetén ajánlották, de
sárgaságnál és más májbántalmaknál is
jó szolgálatot tett. A szárított és összeaprított tarackbúzagyökér napjainkban is
több gyógyteakeverék (elsősorban húgyúti panaszokra való és veseteák) összetételében szerepel; sőt gyógyászati célokra
több helyütt termesztik is.
Ha szeretnénk megkóstolni a tarackbúzagyökérből készített kellemes ízű teát,
akkor kora tavasszal, még kihajtás előtt
ássuk ki, és szedjük fel húsos tarackjait a
talajból. Válogassuk ki a legszebbeket,
jó alaposan mossuk meg, aprítsuk össze
metszőollóval, lehetőleg 1-2 cm-es darabokra. Ez könnyen megy, ha a tarackok
frissek és puhák. Ezután tegyük szárítóba,
vagy szárítsuk ki cserépkályha tetején, ill.
fűtőtesten (max: 50C-on). A teakészítéshez tegyünk 3 teáskanálnyi szárított gyökérdarabot egy edénybe, adjunk hozzá
negyed l vizet, lassú tűzön forraljuk fel,
hagyjuk állni 5-10 percig, majd szűrjük
le. Naponta 2-3 csészényit fogyasszunk
belőle.

Kertészkedjünk!

Van egy felesleges pamutalsója?
Ássa el a kertben!
Alapesetben nem könnyű kideríteni, milyen minőségű a kiskertünk
talaja. Ha nagyon elszánt, akkor
laboros vizsgálatokkal súlyos
tízezrekért megtudhatja a talaj
összetételét, a benne élő mikroorganizmusok mennyiségét és egy
általános minőségi mutatót. Egy
mérés azonban csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ezért is
ajánlott többször megismételni,
hogy a trendekből lehessen levonni következtetéseket, hogy javul
vagy kimerülőben van a talaj.
Hogyan ellenőrizheti mégis, ha nem
akar erre évente vagyonokat költeni?

Egy pamut alsónadrággal!
Amilyen egyszerű, olyan praktikus
megoldás. A talaj akkor jó minőségű,
ha tápanyagokban is és talajéletben
is gazdag. Ha nincs tápanyag, éhen halnak a mikroorganimzusok, ha nincsen
mikrobiom, akkor pedig csak sínylődnek a
növények (betegesek, nem fejlődnek kellően, akkor se, ha dupla dózisú tápanyagot
szór ki). A talajélet köti össze a növényeket
és a tápanyagokat. Előkészítik, felvehető
formára alakítják át. Tehát ahhoz, hogy tudja milyen a talajminőség, meg kell vizsgálnia, hogy van-e talajélet a kertjében!

Talajvizsgálat pamutalsóval

Csak egy 100%-os pamut alsóra, vagy
rongydarabra lesz szüksége ehhez. A pamut ideális szerves tápanyag a mikrobiom
számára, és ha elég gazdag a talajélet, akkor a kísérlet végére alaposan „megcsócsálják” a svédasztalként felkínált alsógatyát a mikroorganizmusok.
Ez a végtelenül egyszerű ötlet az USAból ered, ahol a civilek bevonásával vizsgálják a talajélet minőségét, szervezett
keretek között. Ezt vette át idén az ELKH
ATK Talajtani Intézet. Az országos prog-

ramhoz tavasszal lehetett csatlakozni, de
maga a kísérlet bármikor elvégezhető, sőt
javaslom is, hogy tegyen Ön is egy próbát!

Hogyan csinálja meg a tesztet?

A kísérletben egy 100%-ig pamut alsót
kellett „elültetni” 20-25 cm mélyre a kertben, és megjelölni a helyét, hogy tudja
honnan kell 2 hónap elteltével kiásni. Mivel a pamut szerves anyag, a talajélet
mikroorganizmusai elkezdik szépen
megenni. Minél több fogy belőle, annál
jobb minőségű a talaj, annál gazdagabb
a talajélet.

Mit tegyen,
ha alig fogy az alsóból?

Ha eddig nem tette, most vesse be a
gilisztahumuszt a kert- és gyepápolásba.
Kezdje el használni az Esstence Origot és
az Esstence Origo Sprintet, amivel hatékonyan támogatja a talajélet sokasodását.
Ha már használ szerves tápanyagokat, és
talajélet regeneráló készítményeket, akkor
pedig legyen kitartó. Ősszel, vagy jövőre
megismételve a tesztet egészen biztosan
más képet fog festeni az az alsónadrág!
Ahogy minden ember, úgy minden kert
is egy kicsit más. Eltérőek az adottságok,
a külső hatások, amivel meg kell küzdeni.
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Vannak olyan területek, ahol a baktériumoknak, gombáknak sokkal többet kell
dolgozniuk, hogy megújuljon az élet és
ehhez több szerves anyagra van szükség,
míg máshol könnyebben megy.
A gyep gombabetegségének megjelenése biztos jele, hogy még van dolog a
talajélettel, még nincs készen a regenerálódás. Legyen türelmes, hiszen amit évtizedek alatt tettük tönkre, nem fog egyetlen kezeléstől helyreállni.
Tenni pedig kell a talajéletért, hiszen
nem élhetünk egyre több vegyszer és műtrágya között. Épp olyan felelőssége van
egy kiskert tulajdonosnak, mint annak a
gazdának, aki több száz hektáron búzát
és más növényeket termeszt, hiszen gyermekeinknek, unokáinknak is a legjobbat
akarjuk: egy élhető, egészséges Földet.
Ehhez pedig cselekedni kell és átadni a
tudást, hogy ők tovább vihessék a megkezdett folyamatokat.
Egészséges talajéletet és szép zöld gyepet kíván:
Molnár Gábor Éva - a füvesasszony
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