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Aktuális

Százhúsz éve a legszárazabb
és a harmadik legmelegebb június volt az idei Magyarországon
Az idei év júniusa a legszárazabb és a harmadik legmelegebb június volt 1901 óta Magyarországon - írta Lakatos
Mónika éghajlati szakértő a Másfélfok - Éghajlatváltozás közérthetően című oldalon közzétett cikkében.
Budapest van a leginkább veszélyben a klímaváltozás miatt fokozódó extrém hőségtől, de a növekedési trend országosan is megfigyelhető: leginkább a Kisalföld és a Dél-Alföld kitett a növekvő forróságnak - írta.
A városi hősziget jelenséggel súlyosbított hőhullámok és trópusi
éjszakák komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, növekedni
fog az UV-sugárzás okozta egészségügyi stressz is, mely fokozza a
bőrbetegségek kialakulásának kockázatát. Emellett az épített környezet és a hőséggel együtt járó aszályok miatt a mezőgazdaság is
veszélyben van. „A regionális klímamodell-szimulációk szerint a melegedés töretlen, a mostani szélsőségek mindennapjaink részévé válhatnak”
Lakatos Mónika rámutatott, hogy a városi környezet és az ebből
fakadó városi hősziget jelenség fokozza a hőhullámok negatív hatását. A burkolt felületek és a gyenge átszellőzés miatt több, akár 5-10
fokkal is magasabb hőmérsékletet lehet mérni a sűrűn beépített
övezetekben, mint külterületen.
Budapesten a leghosszabb, 30 napig tartó kánikula 2018 nyarán
alakult ki, míg a legmagasabb csúcshőmérsékletet elérő, 15 napig
tartó hőségperiódus 2007-ben lépett fel. A legintenzívebb hőhullám
2013-ban alakult ki, ez meglehetősen hosszú is volt, 25 napig tartott.
Míg a múlt század első felében három 15 napot elérő hosszúságú
hőhullámot jegyeztek fel a fővárosban (1921, 1932, 1946), addig az
ezredforduló utáni 20 évben már öt ilyen hőhullámot éltünk át. „Ezek
a tények is alátámasztják a melegedő trendet”
Országosan is megmutatkozik a hőhullámos napok számának nö-

vekedése. A legtöbb hőhullámos napot - amikor 25 fok feletti a napi
középhőmérséklet - 1994-ben, 2012-ben és 2015-ben regisztrálták.
Az 1981 utáni, igen intenzív melegedés időszakát tekintve több területen, főként a Kisalföldön, és a Dél-Alföldön a két hetet is meghaladja a hőhullámos napok számának növekedése.
A regionális klímamodell-szimulációk azt mutatják, a melegedés
folytatódik. Az optimista forgatókönyv szerint 10-24-gyel, a pesszimista forgatókönyv szerint 26-54-gyel több hőhullámos nap várható a fővárosban évente. Országosan a legoptimistább szimuláció
szerint is a 21. század közepére legalább a múltbeli (1971-2000)
érték kétszeresére növekszik. Az Alföld és az ország délkeleti területei különösen kitettek a növekvő hőhullámos időszakok okozta
hőstressznek, míg a Dunántúlon és a magasabb hegyvidékeinken
várható értékek elmaradnak az országos átlagoktól.
Kiemelte, hogy fel kell készülni a módosuló energiaigényekre is:
télen az energiaszükséglet mérséklődésére, nyáron a hűtési villamosenergia-igény jelentős növekedésére kell számítani. A már meglévő és a most épülő infrastrukturális elemeket és az épületeinket is
ellenállóbbá kell tenni a hőhullámokkal szemben, előtérbe helyezve
az energiahatékonyságot - írta a szakember.
Ha nem mérsékeljük az üvegházhatású gázok kibocsátását, és
ugyanezen a pályán haladva változtatjuk meg bolygónk éghajlatát,
akkor a helyzet a legjobb elérhető tudományos adatok és modellek
szerint csak rosszabbodni fog - szögezte le Lakatos Mónika, kiemelve: „a hatások már most is érezhetők és fokozódnak a jövőben, ezért az
alkalmazkodással nem késlekedhetünk”.
-MTI-

Végre! Már Kínában sem számít veszélyeztetettnek az óriáspanda
Már Kínában sem számít veszélyeztetettnek az óriáspanda, ám még mindig sérülékeny - jelentették be kínai
szakértők.
A kategóriát akkor változtatták meg, amikor a vadon élő óriáspandák száma elérte az 1800-at. Jelenlegi státuszuk „életkörülményeik javulását és az élőhelyük épségének megóvására tett kínai
erőfeszítéseket” tükrözi - idézte a BBC hírportálja Cuj Suhung, a
környezetvédelmi minisztérium vezetője szavait, amelyek egy
sajtótájékoztatón hangzottak el.
Az óriáspandákat Kínában évekkel azután sorolták új kategóriába, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2016-ben a
levette a veszélyeztetettek listájáról, és a sebezhetők közé helyezte őket. Akkor a kínai szakértők vitatták a döntést arra hivatkozva,
hogy ennek alapján az emberek azt hihetik, csökkenthetők a védelmi erőfeszítések.
A kínai közösségi média felhasználói örömmel üdvözölték a
friss kínai döntést, mert ez azt bizonyítja, hogy van értelme a védelemnek. „Sok év kemény munkájának eredménye ez. Gratulálok
minden állatvédőnek” - írta egy Veibo-felhasználó.
Szakértők szerint a siker nagy mértékben annak a kínai erőfe-
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szítésnek tulajdonítható, amellyel újratelepítették és újranépesítették a bambuszerdőket. A bambusz a pandák étrendjének 99
százalékát képezi.
Az állatkertek szintén nagy erőkkel igyekeznek növelni a pandák számát a fogságban tartott állatok szaporítási módszereinek
segítségével.

Aktuális

Madártani Egyesület: senki ne etesse a vízimadarakat!
A vízimadarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak táplálékot; etetésük ráadásul tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek - hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME), és arra kérte a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és nyaralókat, hogy sehol és
semmivel ne etessék a vízimadarakat.
A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus, téli etetőket látogató énekesmadarakétól. Ezért
etetésük az énekesmadarakéval szemben nem hasznos, mert megbetegíti a madarakat, szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét. Ezeken túl a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, később
ezek a madarak fagynak jégbe télen - írták.
Az MMR kiemelte azt is, hogy a feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat, segíti szaporodásukat, ami idén különösen nagy problémát jelent a fővárosban.
A nyáron etetett madarak ősszel nem vonulnak el, így az emberek,
látva a „sok szegény, éhes”, valójában elkényelmesedett vagy már
beteg, röpképtelen madarat, tovább etetik őket. A fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő, ami tovább
erősíti az emberek etetési hajlamát, aktivitását. Az etetőhelyek mes-

terségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több
madár költhet, így nő a nyári kéregetők száma és immáron több
madárral kezdődik újra a folyamat - hívták fel a figyelmet.

Ez lenne a megoldás? A szarvasmarhák gyomrában
élő baktériumok képesek lebontani a műanyagokat
Az 1950-es évek óta több mint 8 milliárd tonna műanyagot állítottak elő a világon, főleg csomagolást, egyszer használatos dobozokat, eszközöket és palackokat. Ennek eredményeként a műanyagszennyezés mindenütt jelen van,
az emberek akaratlanul is fogyasztják és belélegzik a mikroműanyag-részecskéket. Az elmúlt években a kutatók
azon dolgoztak, hogy felhasználják a baktériumok azon képességét, hogy lebontják a hosszú életű anyagot.
Egyes mikrobák képesek lebontani a természetes poliésztert,
amely például a paradicsom vagy az alma héjában található. Mivel
a tehenek tápláléka tartalmazza ezeket a természetes poliésztereket, a tudósok sejtették, hogy gyomrukban bőségesen élnek olyan
mikrobák, amelyek képesek lebontani az összes növényi anyagot.
Az elmélet tesztelésére Doris Ribitsch, a bécsi Természeti Erőforrások és Élettudományok Egyetemének kutatója és kollégái
egy ausztriai vágóhídról szereztek be a szarvasmarhák bendőjében termelődő folyadékot - számolt be róla a The Guardian brit
napilap.
A folyadékot háromféle poliészterrel próbálták ki: szintetikus
polimerrel, amelyet általában textíliákban és csomagolóanyagokban használnak, biológiailag lebomló műanyaggal, amelyet
komposztálható műanyagzacskókhoz használnak és egy megújuló erőforrásokból előállított bioalapú anyaggal. Mindegyik
műanyagot film- és porformában is tesztelték.
Az eredmények szerint a szarvasmarha gyomrában élő mikroorganizmusok mindhárom műanyagot képesek lebontani
a laboratóriumi körülmények között. A műanyagporok gyorsabban bomlottak le, mint a műanyagfólia.
Úgy tűnik, a bendőfolyadékban nemcsak egyféle enzim van
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jelen, hanem különböző enzimek működnek együtt a lebontáson
- írták a szerzők.
A következő lépésként a bendőben lévő több ezer mikroba
közül azonosítani kell a műanyag lebontásában kulcsfontosságúakat, majd az általuk termelt enzimeket. Ha az enzimeket azonosították, akkor azokat elő lehet állítani és újrahasznosító üzemekben lehet alkalmazni.
A műanyaghulladékot egyelőre többnyire elégetik. Kisebb
mértékben újrahasznosítják. Egy másik módszer a kémiai újrahasznosítás, de ez nem környezetbarát folyamat.
Más kutatók már előrébb járnak a műanyagot lebontó enzimek
előállításában. Szeptemberben két külön enzim összekapcsolásával egy szuperenzimet fejlesztettek ki. A két enzimet 2016-ban
egy japán hulladéktelepen felfedezett műanyagevő bogárban
fedezték fel.
A kutatók 2018-ban mutatták be az első enzim mesterséges
változatát, amely néhány nap alatt elkezdte lebontani a műanyagot. A szuperenzim azonban hatszor gyorsabban dolgozik.
Április elején a francia Carbios cég mutatott be egy olyan enzimet, amely 10 óra alatt lebontja a műanyagpalackok 90 százalékát.

Életmód

Illóolajok különböző betegségek kezelésére
Életünket számtalan betegség nehezítheti. Legyen szó akár légúti
problémákról, fájdalomról, gyulladásról, vírusokról, gombákról vagy
baktériumokról, rengeteg gyógymóddal találkozhatunk, melyek
között olyan is akad, amelyek semmilyen következménnyel, mellékhatással sem járnak.
Valószínűleg a legtöbb ember hallott
már a légúti megbetegedésekkel kapcsolatban az illóolajok használatáról,
jótékony hatásairól és talán sokan már ki
is próbálták. Azonban van, aki csalódik,
és úgy érzi, hogy nem használt semmit a
kezelés. Ez abból adódik, hogy a legtöbben, akik ezt tapasztalják, nem megfelelő
minőségű illóolajat vásároltak. A pár száz
forintos illóolajoktól nem várhatjuk el
ugyanazt a hatást, mint amit egy 100%-os
illóolaj nyújt számunkra, hiszen az olcsó
termékek valószínűleg nem természetes
alapanyagokból készültek. Ezek a készítmények általában csak a szoba illatosítására szolgálnak, mert bőrápolásnál és
gyógyításnál alkalmazva még esetleg károkat is okozhatunk szervezetünkben.
1. A légúti panaszok enyhítésére a
legjobb megoldások közé tartozik az illóolajos párologtatás. Inkább bakteriális
fertőzések esetén javasolt ilyesfajta kezelés, a vírusos megbetegedéseknél inkább
tüneti enyhítésére alkalmazzuk.
Az asztmás betegeknek is nagyon
sokat segíthetnek az illóolajos kezelések,
ugyanis segíthetnek csökkenteni a tünetek jelentkezésének gyakoriságát és mértékét. Azt azonban fontos megemlíteni,
hogy az illóolajos kezelés nem alkalmas az
erős asztmás tünetek azonnali kezelésére,
tehát a kezelés mellett különböző gyógyszereket is szükséges alkalmaznunk.
2. Fájdalomcsillapítás céljából leginkább mandula, jojoba, barackmag,
avokádó, makadámdió, ligetszépe,
árnika macerátumot használjunk vivő
olajként. Emellett sok más gyógynövényből készült illóolajat alkalmazhatunk,
melyek jótékony hatással vannak a szervezetre. Ezen illóolajokat általában kül-

sőleg használjuk az adott területen, amit
krémben, olajban, esetleg alkoholban
hígítva tehetünk meg. Az olajok szájon át
történő alkalmazása csak akkor ajánlott,
ha bélrendszeri fájdalommal állunk szemben, ám ebben az esetben nagyon fontos,
hogy megfelelően hígítsuk, ami 1-5%-os
hígítást jelent. Torokfájdalom esetén a
legideálisabb, ha spray formájában alkalmazzuk az illóolajokat, mert így közvetlenül a torok felületét érik, ami gyorsabb és
hatásosabb is.
Az ízületi fájdalom enyhítésére a
kurkumából, tömjénből, mirhából,
gyömbérből, borsmentából, valamint
ezek keverékeiből készült illóolajok ajánlottak. Ezek enyhíthetik a fájdalmat, a
duzzanatot amellett, hogy a gyulladást is
csökkentik. Hidegpárásító segítségével is
bejuttathatjuk szervezetünkbe az illóolajat, ami így ki tudja fejteni jótékony hatásait az adott területen. Kedvelt módszer még
a meleg inhalációt, amikor is az illóolajat
forróvízbe csepegtetjük, majd annak belégzésével érjük el a kívánt eredményt.
3. A bőrápolás területén a leggyakrabban alkalmazott illóolaj a teafaolaj. Ez
az egyetlen illóolaj, amit hígítás nélkül is
alkalmazhatunk!
Sokan küzdenek pattanásokkal, lábgombával, amire tökéletes megoldás
lehet ez az olaj, mely számos jótékony
hatással bír és ennek köszönhetően különböző területeken alkalmazhatjuk. A
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teafaolaj gyulladáscsökkentő, aminek
köszönhetően akár egyetlen éjszaka alatt
is csökkenteni tudja a pattanásokat, gyulladásokat. Érdemes kipróbálni, ahelyett,
hogy körömmel nekiállnánk és apró, maradandó sérüléseket okoznánk arcunkon.
Lábfürdő formájában alkalmazva megakadályozhatja vagy csökkentheti a már
kialakult lábgombát is. Egy evőkanál sóra
10-20 csepp teafa illóolajat cseppentve,
majd azt 2-3 liter langyos vízben elkeverve kellemes és egyben jótékony hatást
érhetünk el, ha lábunkat 15-20 percig áztatjuk benne.
Az illóolajokat érdemes keverni, kombinálni, hogy egyszerre minél több jótékony
hatást vegyíthessünk. Ezenfelül az illóolajok használatakor nem kell aggódnunk,
hogy bármilyen mellékhatásuk lenne, hisz
a megfelelő minőségű olajok semmilyen
mesterséges
anyagot
nem tartalmaznak, amelyek károsan hatnának az
emberi szervezetre.

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

Fűben-fában

A levendula egészségkincsei
A levendulavirág és az abból nyert olaj hosszú múltra tekint vissza a gyógynövény kultúrában. A növény neve a latin „lavare” gyökérből származik, amely szó szerint azt jelenti: „mosni”. A levendula legkorábbi feljegyzése az ókori
Egyiptomig nyúlik vissza. Ott a levendulaolaj szerepet játszott a mumifikációs folyamatokban.
A későbbi időkben a levendula fürdő-adalékanyag lett számos
régióban, beleértve Perzsiát, az ókori Görögországot és Rómát.
Ezek a kultúrák úgy vélték, hogy a levendula segít megtisztítani
a testet és az elmét.
Az ókortól kezdve a levendulát különböző betegségek kezelésére használják: fejfájás, hajhullás, hányinger, pattanásos bőr,
fogfájás, bőrirritációk; de javulást érhetünk el vele a szorongás,
az álmatlanság, és a depresszió esetében is.

A levendula sokféle felhasználása
Aromaterápia
A levendulát leggyakrabban az aromaterápiában használják. Olajainak illata elősegíti a nyugalmat és a wellness érzését. Segít csökkenteni a stresszt. A levendula valamint a zsálya és a rózsa helyi alkalmazása csökkentheti a menstruációs görcsök súlyosságát.
Az aromaterápia segíthet a rákbetegeknek a kezelés mellékhatásainak enyhítésében.
A szagreceptorok olyan üzeneteket küldenek az agyba, amelyek
befolyásolhatják a hangulatot, közérzetet.
Az aromaterápia segíthet a demenciában szenvedő felnőtteknek is.
Segít az álmatlanságon
Valamikor a levendulát ajánlották álmatlanságban vagy más
alvászavarban szenvedőknek. Az emberek levendulavirággal töltötték a párnájukat, hogy segítsen az elalvásban és a pihentető
alvásban. Ma az aromaterapeuták levendulát alkalmaznak a fejfájás, az idegesség vagy a nyugtalanság kezelésére. A masszázsterapeuták néha levendulaolajat visznek a bőrre, amely nyugtatóként és alvássegítőként is funkcionálhat.
A bőr orvosa
A levendulaolaj a bőrre kenve pozitív eredményeket mutat az
ekcéma, a pattanások, a leégések és a pelenkakiütések kezelésében.
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Végül, de nem utolsó sorban ez az izgalmas virág remekül megállja a
helyét a konyhában is, sütemények, fagylaltok, italok páratlan ízesítője.

Július lila receptje következik!

Mézes-levendulás mandula ital
A levendulát a cukrászatban is előszeretettel használják linzerekhez, krémekhez, különböző kekszekhez. Mi most egy finom
mandula italt varázsoltunk belőle.
Előkészítés: 5 perc
Program idő/főzés: 35 perc
Mennyiség: 1,3 liter
HOZZÁVALÓK
1 adagolópohár / 80 g blansírozott mandula
3 adagolópohár / 108 g kókuszreszelék
5 fej levendulavirág friss, vagy szárított
1 csipetnyi só
1 evőkanál Olajessimo
víz a maximum jelzésig
2-3 evőkanál méz (ízlés szerint lehet több is, utólag keverjük
a kész italhoz)
ELKÉSZÍTÉS
Az ital hozzávalóit a méz kivételével a Vegital növényi italkészítő tartályába tesszük. Elindítjuk a „száraz mag”, „áztatott mag”,
„gabonatej”, „soymilk”, „five grain” programot. A program lejárta
után a kész italt beleöntjük a géphez tartozó szűrőkancsóba. A
szűrleményt spatulával kinyomkodjuk. A mézet a már langyos italhoz turmixoljuk a „Juice/Nyers italok” funkcióval.
Tippek: Minél több levendulát teszünk hozzá, annál markánsabb lesz az íz. Az ital elkészíthető akár kókusztejjel is. Készíthető
eritrittel vagy mézzel is, akár a kettő keverékével. A szűrlemény felhasználható piskótába, muffinba, kekszekbe!

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

Forgácsok

Kedves Olvasó!
A Miből áll a DNS? - Kiegészítő
magyarázatok a hullámgenetikához című cikkemet azzal zártam, hogy „A fenti gondolatsort
követve arra a logikus következtetésre juthatunk, hogy az
emberi beszédstruktúrák, továbbá a könyvek, könyvtárak,
filmek, a számítógépes információ mind-mind az emberi
sejt kromoszóma készletének
funkcionális analógja. Mindezek elméleti és kísérleti feldolgozása vezethetett el a fenti
elvek gyakorlati alkalmazásához. Ettől még a feldolgozatlan
hatalmas terület a kutatások és
az elméleti megfontolások tárháza marad...”

Forgácsok...
nemes fából...
Nagyon izgalmas ez a terület, sokak számára hihetetlen, egyesek számára sci-fi,
mások meg badarságnak vélik az egészet.
A tudomány nem tudta eddig megmutatni, milyen is az élet valódi szerkezete.
Számtalan, akár egyszerű fizikai jelenségre se tudott elfogadható magyarázatot
adni. S ilyenkor a tudomány képviselői
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rendre kifarolnak a kellemetlen kérdések elől. Jól ismert a hétköznapi életből,
hogy ha a frissen mosott hajat fésüljük, a
fésűnk feltöltődik, a hajszálakat magához
vonzza, ráadásul közben halk sercegést
(elektromos kisüléseket) is hallhatunk.
Ez ugyanaz a jelenség, mint amikor egy
ebonit rudat selyemmel megdörzsölünk.
Elektromosság keletkezik, a jelenség neve
dörzselektromosság. Azonban nagyon
kevés olyan léptékű tudóssal találkozunk,
mint Richard Feynman, Nobel díjas fizikus,
aki azt mondta, nem tudjuk mi a dörzselektromosság, ezért nem beszélünk róla!
A fentiek ellenére arra biztatom a Kedves
Olvasót, maradjunk a tudomány szérűjén!
Sok vita folyik a tapasztalat, tudatosság,
a logikus gondolkodás és az érzelmek
fontosságáról, sokszor elsőbbségükről és
néha környezetünkre gyakorolt hatásáról.
A DNS struktúráknál maradva, most vizsgáljuk meg az érzelem - mint a legnehezebben megfogható entitás - hatását a
DNS szerkezetére. A különböző kutatások
azt igazolják, hogy az emberi érzelmek
világképünket is átalakíthatják, de még
tovább megyek, a fizikai valóságot is!
Néha úgy tűnik, hogy az emberi érzelmek
felülírják a fizikai törvényeket is! Nos, itt
úgy gondolom, hogy nem az emberi érzelmekkel van a baj, hanem a fizikai törvényekkel, pontosabban azok pontatlan
megfogalmazóival! Hisz azt már korábbi
ismereteink alapján tudjuk, hogy a fizika

Forgácsok
nem a természet működését írja le, csupán azt, hogy hogyan képzeli el az ember
a természet működését! Nos, a fizikai
törvényektől függetlenül, a természet
a saját törvényei szerint működik.
A génekről tudjuk, hogy eddigi életünk
eseményeinek, érzelmeinek és tapasztalatainak nemcsak megtartói, de a következő generáció számára továbbvivői is!
Már ismerjük a gének ugróelemeit, amik
számtalan eddig nem, vagy nehezen
elfogadható jelenségre adnak és adtak
magyarázatot. Ez az ugró mechanizmus
a túlélést szolgálja. Barbara McClintock,
aki 1983-ban fiziológiai Nobel-díjat kapott a genom mozgó elemeinek felfedezéséért, azt mondja: „a genetikai kód
sokkhatása (kezdve a vírusfertőzésektől,
a stressztől és a környezettel végződve) a
gén rekonstrukcióját eredményezi annak
érdekében, hogy megbirkózzon a fenyegetéssel. Így saját érzéseink és érzelmeink, hiedelmeink és elveink befolyásolják
DNS-t és továbbadják őket a jövő generációinak.” Akkor még Garjaev kutatási eredményei nem voltak ismertek, de ma már
tudjuk, hogy a környezet és a DNS közötti
kapcsolatot az elektromágneses mező
biztosítja. A tanulmányok azt mutatják,
hogy az emberek az általuk kivetített érzéseik révén saját maguk teremtik meg a
valóságot. A sok elvégzett kísérlet közül

emeljünk ki néhányat, és vizsgáljuk meg,
mi is történt. Természetesen ez a leírás
csak egy egyszerű, sematikus képet ad az
elvégzett dolgokról.
No_1. kísérlet: Egy emberi DNS-t izolálták, és egy lezárt edényben helyezték
el, nem messze a kísérleti személytől,
akitől a DNS mintát vették. Ezt követően
a kísérleti személyt pozitív és negatív ingerekkel bombázták és különböző érzelmeket váltottak ki belőle. Természetesen,
a DNS mintát párhuzamosan vagy egyidejűleg megfigyelték. Azt tapasztalták,
hogy a DNS minta egyidejűleg reagál a
gazda érzelmeire. A pozitív érzelmi hatásokra ellazul, a negatív érzelmi hatásokra
pedig össze húzódik.
No_2. kísérlet: Ebben a kísérletben a
tudósok leukocitákat vagy fehérvérsejteket izoláltak a tesztalanyoktól és az elektromos töltéseik nagyságát mérték. A mérésekkel egyidejűleg a személyek érzelmi
állapotát befolyásolták, pozitív és negatív
irányban egyaránt. Gyakorlatilag ugyanaz
történt, mint az első kísérletnél, bár a kísérletek egymástól teljesen függetlenek
voltak! A leukociták egyidejűleg, azaz
pontosan abban az időben reflektáltak a
donorok érzelmi állapotára, és követték
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azokat a csúcsokat és völgyeket, melyet a
donorok megéltek!
No_3 kísérlet: Vladimir Poponin, orosz
tudós, a kvantumbiológia szakembere
az Orosz Tudományos Akadémia munkatársaival együtt egy kísérletet végzett,
amelyben a DNS-nek a fotonokra (fényrészecskékre) gyakorolt hatását vizsgálták.
A kísérlet során a vákuumban lévő üvegcsőben speciális érzékelők segítségével
azonosították a fotonok helyét. Azok véletlenszerűen elfoglalják az egész teret. Amikor ebbe a térbe az emberi DNS-t behelyezték, a fotonok nagyon furcsán kezdtek
viselkedni: rendezett struktúrákba gyűltek
össze, felvették, vagy követték a DNS geometriáját. Amikor az emberi DNS-t kivették, a fotonok megtartották a korábbi rendezett állapotukat, holott a DNS fizikailag
már nem volt a térben! Tovább folytatva
a kísérleteket, laboratóriumi körülmények
között azt tapasztalták, hogy az emberi
DNS megváltoztathatja a környezetet.
Az ilyen, és hasonló kísérletek azt mutatják, vagy keményebben fogalmazva,
azt igazolják, hogy bármi, amit az ember
érez, (óvatosan ide teszem: és gondol)
érzelmeinek és gondolatainak képe vagy
hatása megjelenhet a fizikai valóságban!
Lefordítom: ha az ember azt hiszi, hogy
beteg lesz, akkor ez valósággá válhat. Ha
egészségesnek hiszi magát, megtarthatja
egészségét! Ha szerencsésnek érzi magát,
akkor a fizikai területen is mellé szegődhet a szerencse! Ezt megerősítik azok a
kísérletek, amelyeket a Gregg Braden „Isteni mátrix: idő, tér és a tudat ereje” című
könyvben publikáltak, vagy az e könyv
alapján készült filmben szerepelnek.
(Gregg Braden: Az Isteni mátrix nyelve)
Nagyon fontos az a tény, hogy az
érzelmek közvetlen hatást gyakorolnak a DNS-re, és ez a hatás azonnali és
távolságfüggetlen. Úgy fogalmazhatjuk
meg, hogy a DNS olyan, mint egy sorskönyv: mert miközben az alapvető struktúrákat illetően rendkívül stabil, (nem
leszünk békák, vagy zsiráfok) ugyanakkor
képes információt tárolni az idősebb generációk élettapasztalatáról, és bizonyos
érzelmek lenyomatáról is. Az ezen a területen elvégzett kísérletek azt bizonyítják,
hogy a Földön minden, ami él, kapcsolatban áll és élete összefügg a „Septon” általános mezejével. Ezzel a mezővel majd
következő írásunkban foglalkozunk.
Erdei István

Novella

Az ordas és a tábori lelkész
– A rossebit, hallgassatok már! – ordította türelmét vesztve a főtoportyán a fegyelmezetlen csordának.
Nyomaték kedvéért, nagyot húzott
egy birkalábbal a mellette ácsorgó
nádi farkas fejére. Végre csend lett.
Még a kárvallott is csak magában
káromkodott, hiszen meg se szólalt
a gyűlés alatt. A szónoki tuskó mellé is csak véletlenül került, ahonnan
már jó ideje szitkozódott a vezérük.
– Földönfutók leszünk! –, harsogta tovább
a főnők. – A parasztok ellopják a mocsarainkat, felégetik a nádast, csak hogy több földjük legyen. Eltűnik majd a berek, s vele fogynak majd a víziszárnyasok, sőt még a csúszó
mászó népség is elvándorol. Még azok az
ennivalóan kedves gombfarkú nyulak is új
hazát fognak keresni! Most mi a fenét csináljunk? – Szedjük a sátorfánkat, vagy kivárjuk
itt, míg lelőnek vagy agyonvernek? – de ez
már csak olyan szónoki kérdés volt.
A falka újra fájdalmas tutulásba kezdett,
mert már unták a górét, aki megoldás helyett csak szitkozódott, s pláne majd megszakadt a szívűk, mikor a főnök a kövér nyuszikat emlegette.
Lassan, korgó gyomorral kezdtek hazaszállingózni. A farkasordító hidegben még
az elbitangolt kutyák vonítása is belefagyott
a mocsárra ült szürkeségbe. A víz deltája is
beleveszett a vad semmibe, ahol a folyó,
erekre oszolva, medret vesztve csavargott
valahol a felszín alatt. De a téli tájat megszokta a falka; – azért ugyan minek is üvöltenének? – hiszen ősidők óta így rendeltetett.
A fáradt vezér szomorúan poroszkált
hazafelé. Mindig ezen a csapáson szokott
járni, ha nem éppen görbe utakon kujtorgott, valami fiatal szépkarmú csikasz után. A
gyűlésen hagyott gondokat már szétszórta
a szél, s most semerre sem nézve, üres fejjel
bandukolt az orra után.
Akkor csattant a halál! Egy csapda csontig
vájta a vasagyarát a bokájába. Tudta, hogy
bevégeztetett! Bölcs volt. Hiába is rágná át
a lábát a vasfogak fölött, akkor sem élne so-

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
káig. Társai még időt sem hagynának neki,
hogy békében éhen haljon, már előtte felzabálnák.
Ezért rövid töprengés után, teli tüdővel
vonítani kezdett. Így legalább hamarabb
iderohannak a faluból és agyonverik. Legalább nem tart soká; – és a megváltó bunkóütés, mégis csak gyorsabb halál. Végre
már látta is a közeledő két, bekecses embert, meg egy nagycsizmás kucsmás lurkót,
ahogy iparkodott a férfiakkal lépést tartani
a hóban. Mikorra odaértek, akkor már nem
tutult, csak könnyes szemmel a kisemberre
nézett, s hátracsapott füllel várta, míg lecsap a kegyes husáng.
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A kis Bitó Bence, büszkén bandukolt a
vasárnapi misére, hiszen nagy esemény
történt! Ma adták rá először az új farkasbőr
kacagányt, ami majd apáról fiúra száll.
– Na persze csak akkor, ha kíméli, és nem
hagyja, hogy ebben szaggassák meg a vaddisznók. Talán még az unokája is panyókára
vetve fogja viselni, amikor az oltár előtt áll
az arájával. – Addigra talán már szaga sem
lesz a toportyánbőrnek. Igaz most még bő
kicsit, de mit számit –, majd belenő.
*
Az ünneplőt már virradatkor magára
öltötte. Öltözködés közben csak a kandúr
nézte egy darabig, de aztán felborzolt szőr-

Novella
rel inkább kiment az udvarra. Mivel a néhai
egy számmal nagyobb volt nála, a farkas
mellső lábait a nyakánál összekötötte, és a
két hátsót körülbelül a térdénél fonta imába, különben elgáncsolhatta volna saját
lábát, ha belegabalyodik. Még az sem volt
feltűnő, hogy a nádi vezér jobbhátsó lába
csapdatörten fityegett a hátbundáról.
Bence azért egy kicsit elszomorodott,
mert Belkó atya azt mondta, hogy a bundát
nem viselheti a papiskolában. Azt ő igenis
nagyon jól tudja, hogy szót kell fogadnia az
atyának, mert ő lelenc. S azt is őneki köszönheti, hogy Bitó asztalos örökbe fogadta, és
a szeminárium előtt kitanulja nála Szent József szakmáját is. De most örömében nem
foglalkozott ilyen mellékes dolgokkal.
Az öreg csikaszról legombolt viselőt a harangozó két libáért igazította a gyerekre.
– Meg is látszott, hogy művészkezek
szabták! Bence csak azt nem értette, hogy
templomba menet mért ugatják meg a kutyák olyan veszettül, – pedig ismerték – és a
legelőn mért szaladnak szét vad bégetéssel
a birkák, mikor háta mögül fújt a szél.
A templomban megcsodálták a kis Bitó
gyerek kacagányát. Egyébként a farkas bűz

nem zavarta a misét, mert a főministráns
már időben megpúpozta a tömjénfüstölőt.
Fenn a kórusban, ahol égtiszta szopránja dicsérte az Urat, könnyes szemmel hallgatták
a reszketeg mámik.
– Jó papjuk lesz ez a gyerek, ha felnő –,
bólogattak egymásnak. Nemhiába találta a
harangozó annak idején a csecsemőt; – és
éppen Szent Ferenc lábánál, mikor bement
a templomba meghúzni a miseboros demizsont. A baba rábámult a bekurjantott Belkó
atyára, s csak akkor kezdett bőgni, mikor
megérezte az arcán a cirógató ujjak szivarszagát. Erre a pap rögvest átvitte Leipziger
Sárához, mert gondolta, hogy a saját kis
újszülött Dávidkája mellett, ennek a lelencnek is bőven csurranhat a tej a megtermett
anya áldott csárdájában. – Hogy Sára zsidó?
Na és? Szűzmária is az volt. – sőt, a tizenkét
apostol is - mondta Belkó atya a néhány
vakszívű templompribéknek. – Egy az Isten,
s Ő nem tesz különbséget. Csak az emberek; - akik elfelejtik, hogy ilyenkor az ördög
röhög a markába.
*
Vagy húsz évvel később a kis Bence, már,
mint tábori lelkész szentelte be a hősi ha-
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lottakat, mielőtt rátolták volna a földet a tömegsírra. – Oda már nem illik a harangozó
szabta farkasbunda – gondolta, s elmosolyodott és kúszott tovább az utolsó kenettel
a szögesdrótok felé. Éppen Szentkarácsony
napja volt, de csillagszóró helyett most
sztálingyertya adta a világot; s az orgonazene helyett megveszett katyusák ugattak.
Atyának most ez eszébe se jutott. Mikor az
akadályokig ért, felemelkedett, hogy levegye a fennakadt bajtársát. Akkor érte a
haslövés. Tudta, hogy hamarosan meghal,
de még órákkal később is élt még az elcsendesült harcmezőn. Mellette a repesz roncsolta ló is megdöglött már. Hát a szegény
paci meg miért lett hősi halott? Talán tudta,
hogy Istenért. Hazáért, Királyért? – De Bencét ez már nem igen érdekelte.
Mikor újra magához tért, látta maga előtt
a fehér, téli köpenyes kozák katonát, ahogy
részvéttel ráemeli a puskáját. Egy villanásnyira felötlött előtte a gyerekkori kép, mikor
a csapdába esett nádi farkas, még utoljára
ránézett. Talán most az ő szeme is ilyen?
Bence a lövést már nem hallotta, ahogy a
dörrenés végiggurul a halott hómezőkön.
Kisslaki László

Gondolkodó

Ahol az öregség dicsőség és érték
Van egy hely a világon, ahol sértésnek számít, ha valakinek azt mondják: „olyan fiatalosnak tűnsz” vagy
hogy „az idő szinte semmit nem fogott rajtad”. Ott így bókolnak egymásnak: „milyen korosnak tűnsz
ma”, és azt értik alatta, hogy a megszólított bölcs és érettségében gyönyörű. Ez a különös hely Abházia,
ahol ha az emberek füllentenek a
korukkal kapcsolatban, akkor több
évet mondanak, nem pedig kevesebbet, ahogy az Nyugaton szokás.
Eltúlozzák az életkorukat, ez ugyanis az ő kultúrájukban nagyobb társadalmi megbecsülést biztosít
számukra.

Dan Georakas kutató a következőképpen
magyarázza az idősek magas társadalmi státuszát Abháziában:
„Az időskor egy sikeres élet megkoronázása… Az öregekhez való viszonyulás annyira
pozitív, hogy igen ritka az állami fenntartású
otthon, hiszen még a legkisebb családokban
is sok rokon akad, aki örül a megtiszteltetésnek, hogy otthonába vehet egy idős embert.”
Az abházok hosszú és tevékeny életre
számítanak, és jó okuk van rá, hogy várják az
öregkort. Az idősek nélkülözhetetlenek egy
olyan kultúrában, amely ilyen nagyra értékeli a hagyományok folytonosságát. Nem
úgy gondolnak rájuk, mint teherre, hiszen
nem is érzik annak őket. Épp ellenkezőleg,
ők a társadalom legértékesebb erőforrásai.
Egy gyakran hallható abház közmondás: Isten mellett az öregre is szükségünk van.
A modern nyugati társadalomban azokat
az idős férfiakat, akik érdeklődést mutatnak
a szex iránt, néha „mocskos vénembernek”
tartják. Ugyanakkor Abháziában az időskori
aktív szexuális életet éppoly természetesnek tekintik, mint az egészséges étvágyat
vagy a nyugodt álmot. Az abházok nem
gondolják, hogy előrehaladott éveik miatt
el kéne fojtatniuk természetes vágyaikat.

Csaknem mindenkinek, aki Abháziába
látogat, feltűnik, hogy az ének, a zene és
a tánc mennyire fontos szerepet tölt be
a mindennapokban. Az abházok minden
generációja imád énekelni, s van daluk
minden alkalomra. Vannak bölcsődalaik,
munkadalaik, gyógyító énekeik és külön
nóták az esküvőkre és más rituálékra. Az
egyik címe Dal a sérültnek, ezt a barátok és
rokonok éneklik, hogy elősegítsék annak
felépülését, aki megsebezte magát. Néha a
sebesült maga is velük énekel.
Abháziában a dalokat gyógyszer gyanánt
használják. Amikor megbetegszik valaki, a
barátok és a rokonok az ágya köré gyűlnek,
hogy osztozzanak vele a bajban. Tréfálkoznak, történeteket mesélnek, énekelnek és
táncolnak. Ha valaki a halálra készülődik,
csendesen dúdolnak az ágya mellett, és persze a gyászszertartáson is.
Úgy tűnhet, hogy az éneklésnek semmi
köze sincs az egészséghez, de amikor az
emberek ünnepelnek és élvezik az életet,
lehetséges, hogy életigenlő üzeneteket küldenek a sejtjeiknek? Mindez talán segíthet
megmagyarázni azt, hogy miért azok bizonyulnak hosszú életűnek mindenütt a világon, akik táncolnak, énekelnek és ünneplik
a kibontakozó életet.

Az abház gyerekek

Az abházok gyermeknevelési stílusának
köszönhető, hogy gyermekeik végül milyen
felnőtté válnak. Sula Benetet, aki sok évig az
Egyesült Államokban élt és csak néhány esztendőt töltött Abháziában, megdöbbentet-
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te, ahogy az abház gyerekek viselkednek, és
ahogy velük bánnak:
„Egyszer sem hallottam gyereket nyafogva
engedetlenkedni, de szülőt sem hallottam,
aki fölemelte volna a hangját vagy veréssel
fenyített volna. Egy felszólítás sosem hangzik
el kétszer. Izgő-mozgó amerikai fiatalokhoz
szokott tanárként ámuldoztam az abház diákokon, akik… órákon át ültek és figyeltek.
Ilyen csodálatos eredményeket nem motiválhat félelem.”
Az abház szülők sosem korholják, szidják
vagy büntetik meg a gyermekeiket. Hogyan érik el mégis azt, hogy jól viselkedjenek? – kérdezhetné az ember. Benet megmagyarázza:
„Az abház szülők a dicséretek visszatartásával fejezik ki rosszallásukat, melyekkel egyébként igen bőkezűen bánnak. Az abházok
rendfogalma, vagyis az, amit szükségesnek és
jónak gondolnak a gyermek szempontjából,
nem fonódik össze a büntetés fogalmával.
Ők úgy érzik, hogy a fizikai büntetés tekintélyvesztést von maga után… A mód, ahogy az
abházok rendet tartanak, a szadisztikus ösztönök kifejeződésének a legkisebb teret sem
hagyja… A fiatalok sosem mutatják magukat
sértődöttnek. Csak lassan eszméltem rá, hogy
egyáltalán nem is éreznek sértődöttséget.”
Az abház iskolákban a diákoknak sosem
kell alsóbbrendűnek érezniük magukat. A
megszégyenítést nem használják „tanítási módszerként”. A megvetés és a visszautasítás nem része a tananyagnak, és a fizikai
kényszer sem.
Az abházok következetesen tisztelettel

Gondolkodó
bánnak a testükkel és mások testével is.
Sosem bántalmaznak fizikailag gyermeket,
felnőttet, de még állatot sem. Ez megmagyarázhatja a családon belüli erőszak teljes
hiányát Abháziában.
A barátság rettenetesen fontos az abházok számára. Amikor egy abház otthonba
vendégek érkeznek, megölelik, megcsókolják őket, majd a házigazda kört rajzol a
vendégek feje fölé a levegőbe, és azt mondja: „az összes gonosz szellem, ami erre lebeg,
hozzám jöjjön inkább.”

Milyen az abház étrend?

Sokan úgy tudják, hogy a joghurtfogyasztás az, ami az abházok és más kaukázusiak hosszú életéért felelős. Ugyanakkor
az a helyzet, hogy az abházok nem esznek
joghurtot. Egy kecske-, tehén- vagy birkatejből erjesztéssel készült, matzoni nevű főzetből isznak egy-két pohárral naponta. Az
erjesztett tejnek ezt a formáját már évszázadok óta fogyasztják a Kaukázusban, és igen
valószínű, hogy a világnak erről a részéről is
ered. A hagyományos abház étrend lényegében laktovegetáriánus, húst ritkán szolgálnak fel, a tejterméket pedig elsősorban
az erjesztett matzoni tej jelenti.
Az abházok rendszerint salátával kezdik
a reggelit, melyhez a kertből frissen szedik
a hozzávalókat. Tavasszal olyan csípős zöldségekből készül, mint a vízi torma, a zöldhagyma vagy a retekfélék. Nyáron és ősszel
a paradicsom és az uborka a népszerűbb,
míg a téli saláták ecetes uborkából és paradicsomból, retekféléből, káposztából és
hagymából állnak. Előfordul, hogy kaprot

és koriandert adnak hozzá, de dresszinget
sosem használnak. Sok vadon termő növény is az abházok salátájában végzi. A reggelihez gyakran elfogyasztanak egy pohár
matzonit is, és mindhárom étkezés alkalmával esznek az imádott abistából, abból
a zabkásaféléből, amelyet mindig frissen
főznek, és forrón tálalnak.
Ha az étkezések között megéheznek, az
abházok rendszerint a saját kertjükben termő, évszaknak megfelelő gyümölcsöket
fogyasztják. Az éghajlatnak köszönhetően
az év hét-nyolc hónapjában szedhető friss
termés. Ez idő alatt az abházok igen nagy
mennyiséget esznek meg belőlük közvetlenül a fáról vagy bokorról. Tavasszal a cseresznyefélék és az alma teremnek. A nyár
folyamán körtét, szilvát, barackot, fügét és
rengetegféle bogyót lehet szedni. Az ősz a
szőlőé és a datolyaszilváé, de ugyanúgy az
almáé és a körtéé is, melyek vadon nőnek
igen nagy mennyiségben. A vadkörtéből
sűrű szirup készül, édesítőszer nélkül. Amit
nem fogyasztanak el frissen, azt elraktározzák, vagy kiszárítják télre. Így aztán sok
olyan gyümölcs van, ami tulajdonképpen
egész évben fogyasztható. Ritka kivételektől eltekintve a zöldséget nyersen eszik,
vagy kevés vízben megfőzik. Az abházok
nem fogyasztanak semmilyen sült ételt, és
az ételek frissessége az, amit a legfontosabbnak tartanak. A zöldséget közvetlenül
a fogyasztás vagy főzés előtt szedik, a maradékot pedig kidobják, ugyanis úgy tartják,
hogy az az étel, amely nem teljesen friss, ártalmas lehet. S bár nevezhetjük ezt finnyásságnak, nagyon is megvan rá az okuk. A fris-

Az idősek nélkülözhetetlenek egy olyan kultúrában, amely ilyen
nagyra értékeli a hagyományok folytonosságát.
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sességre való efféle odafigyelés garantálja
az ételek tápanyagtartalmának minimális
veszteségét.
A dió- és mogyorófélék komoly szerephez jutnak az abház konyhában; ezek
a legfőbb zsiradékforrások az étrendben.
Mandulát, pekándiót, mogyorót termesztenek, a szelídgesztenye és számos más fajta
mogyorócserje pedig vadon is megterem.
Gyakorlatilag valamilyen formában minden
étel tartalmaz mogyoróféléket.
Az abházok viszonylag kevés húst esznek, akkor is kizárólag az egészséges és
frissen leölt állatokét. A zsírt ekkor sem
használják. Az abházok nem rajonganak a
zsíros ételekért, ezért amikor hús kerül az
asztalra, a legkisebb zsírt is eltávolítják róla.
Ezenkívül cukrot és vajat sem fogyasztanak,
és csak nagyon kevés sót.
Mindez megmagyarázza, hogy miért 2,5
mmol/l a 100 év fölötti abházok koleszterinszintjének átlagértéke. (Összehasonlításképpen: a nyugati ember koleszterinszintje általában jóval az 5,2-es normálérték fölött van,
és igen sok a kórosnak tekinthető 7,1 fölötti
eredményt produkáló beteg.)
Az abházok étrendjének legszembetűnőbb vonása, hogy igen keveset esznek. A
legtöbb abház kevesebb, mint 2000 kalóriát fogyaszt naponta. Emellett a világ nagy
részével ellentétben az abházok étrendje
nem változik jelentősen a jólét növekedésével. Függetlenül attól, hogy egy abház
mennyire szegény vagy tehetős, kevés
fehérjét fogyaszt, a zsírt főleg csonthéjas
magvakból, a szénhidrátot pedig elsősorban zöldségekből. gyümölcsökből és olyan
gabonából készült ételekből szerzi be, mint
amilyen az abista.
Abháziában sosem eszik túl magukat
az emberek, ugyanis veszélyesnek és nem
megfelelő társas viselkedésnek tartják. Nem
kétséges, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy
az abházok általában igen erős, karcsú emberek, súlyfelesleg nélkül. Lassan esznek, az
étkezés minden percét kiélvezve alaposan
megrágják az ételt, és szeretik egymás társaságát.
Amikor egy abház meghív valakit ebédre, a meghívás megszövegezésében nagy
hangsúlyt fektet a vendég jó tulajdonságainak kiemelésére. A meghívás mindig úgy
szól, hogy „Légy a vendégünk!”, és sosem
úgy, hogy „Gyere át ebédre!”. Természetesen
az ebédet nagy örömmel készítik el és szolgálják fel, de a hangsúly soha nem magán
az ételen van, hanem az együttlét örömein.
Olyan nép ez, amely a barátság nyújtotta
örömöket mindenek fölé helyezi.

Életmód

10 tipp, hogyan válts gyorsan mentes
életmódra vagy egészségesebbre
Számos indok lehet arra, hogy miért kell lecserélni a régi életed. Előfordulhat, hogy a diéta nem elég,
esetleg már számos fogyókúrán túl
vagy és eleged lett a sikertelenségből. Esetleg orvosi javaslat, utasítás
hatására szükséges megválni a régi
szokásoktól.
Ha másképp szeretnéd érezni magad, vagy másképp szeretnél kinézni, nem új ruhákra van szükséged.
Bár szerencsés esetben a későbbiekben kisebb méretűre...
A rövid időtartamú diétának a hatása
is pontosan olyan rövid távú lesz, mint
maga a diéta. A legtöbbe belekezdeni
sem érdemes. Az egyetlen megoldás, ha
hosszú távra tervezel. Ezt hívják életmódváltásnak.
Fontos tanácsokat, tippeket olvashatsz
most tőlem, mivel én már bejártam a
gluténmentesre váltás rögös útját. Amikor
még nem voltak lisztkeverékek, mindent
magamnak kellett kitalálni. Nem tudtam,
mi kell ahhoz, hogy a fehér kenyér helyett
finom gluténmentes kenyeret tudjak sütni. Az első néhány adag ehetetlenre sikerült. Sem ízben, sem állagban, sem kalóriában nem volt a hagyományos ízeknek
még a közelében sem.
Hogy ne járj hasonlóképpen, olvasd el a
tippjeimet, nézz szét a weboldalon, és rögtön be is szerezheted az alaptermékeket.
Ki vagyok én? Urbán Annamária, a
lifestylexpress.hu weboldal tulajdonosa.
Nem vagyok dietetikus, a saját bőrömön
tapasztaltam meg az életmódváltást és az
inzulinrezisztenciával való együttélést.
Az alap és lényeg a váltás, leegyszerűsítve: csere. Az eddig fogyasztott élelmiszereket kell lecserélni magasabb értékűre
vagy teljesen mentesre.
Cukormentesre: az első lépés. Fontos
tudni, hogy minden betegséget támogat
a cukorfogyasztás. A legtöbb bélbetegség
megelőzhető vagy a tünetei enyhíthetők,

ha a betegség nem táplálkozhat a szervezetünkben fellelhető cukorból.
Mire válts? Elsősorban növényi vagy
természetes édesítőszerre. Stevia, eritrit,
xilit vagy ezek keveréke. Az egyik legegyszerűbb, legtakarékosabb termék a négyszeres édesítő.
A stevia „mellékízét“ sokan nem kedvelik, ezért érdemes keverni mással.
Egészségesebbre: ha nincs szükséged teljesen mentes életre, de szeretnél
magasabb tápértékű élelmiszereket fogyasztani.
Mire válts? Kenyér, tészta, szénhidrát féleségeknél fehérről teljes kiőrlésűre. Zsírról olajra, olívaolajra, vagy kókuszzsírra.
Laktózmentesre: Talán ez a legkön�nyebb, mert szinte minden tejtermékből
kapható laktózmentes változat.
Gluténmentesre: Szintén a szénhidrátokat kell lecserélni. A leggyorsabb, ha
gluténmentes lisztkeverékre cseréled a
hagyományos lisztet. Így biztosan minden összetevő benne lesz, amire szükség
van, hogy finomság készüljön. Fellelhetők
külön keverékek a péksüteményekhez,
édes vagy sós tésztákhoz.
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Diétás üzemmódra váltás: Itt elsősorban a csökkentett szénhidrát-tartalomra
koncentrálj és a cukormentességre.

És íme a rövidített útvonal,
amit már el is kezdhetsz:
1. Olvasd el a címkét! Az apró betűket
is! Főleg az apró betűket. Az összetevőket,
a kalóriatáblázatot a termékeken. Szándékosan kihangsúlyozzák a legtöbb terméken, hogy cukormentes, de ha a szénhidrát-tartalma ennek ellenére magas,
valószínűleg rejtett cukor-tartalommal
bír. Azt a szöveget is keresd, hogy „hozzáadott cukrot nem tartalmaz“.
2. Hasonlítgass! Az előző pont kiegészítése. Csak vegyük alapul a kólát. Ha az
íze miatt nem bírod kiiktatni az életedből,
csak nézd meg a sima, a light vagy a zero
kólák kalóriatartalmát és összetételét.
Egy érdekesség: tudod, mi a különbség a light és a zero kóla között? Valójában csak a kupak színe és a csomagolás.
A light szürke, a zero fekete. A férfiaknak
szerettek volna kedvezni, hogy ne legyen
számukra „ciki“ diétás kólát kérni, ezért a
light a nők, a zero a férfiak kólája. :)

Életmód
9. Egyszerűsíts! Kezdd például azzal,
hogy a sima zsemle helyett teljes kiőrlésűt vásárolsz, vagy magosat.

3. Tájékozódj! Fedezd fel az újdonságokat. Folyamatosan fejlesztenek ki újabb
termékeket, már a legnépszerűbb üdítőkből is próbálnak diétást kínálni. Szinte
mindennek van egy másik változata. Például tojásmentes majonéz, cukormentes
vaníliás cukor, gluténmentes kekszek. A
kávéból is van koffeinmentes...

10. Spórolj! Ez egy nagyon fontos
pont. A mentes ételek többszörös áron
kaphatók, sajnos. Viszont, ha azt mérlegeled, hogy általában sokkal kiadósabbak,
és tovább tartanak, később érkezik az éhségérzet, máris más megvilágításba kerül
az ár és az érték.

4. Ne dőlj be a trükköknek! A light kifejezés nem mindig jelent diétásat. Általában nem a szénhidrát-tartalom, hanem a
zsírtartalom csökkentett a termékben.

+1 Élvezd! A mentes élet nem szenvedés. A diéta is lehet élvezetes. Egy más
világ nyílik meg számodra. Változatosabb
és színesebb lesz a gasztronómiád.

5. Kísérletezz! Próbálj ki új ízeket! Ne
vess el minden gabonát azért, mert az
egyik ízzel nem sikerült megbarátkozni.
Bátran keress új recepteket, új márkákat!
Ha a hajdina nem vált be, próbáld a kölest, az amarántot...
6. Ne kísérletezz! A lisztekkel. Már létrehoztak szuper keverékeket, nem kell
sem a mennyiségen, sem az összetételen
gondolkodnod.
7. Motiválódj! Keresd meg a sorstársaidat. Együtt diétázni, életmódot váltani
sokkal könnyebb.

Mindehhez kitartást és jobb egészséget
kívánok!
Urbán Annamária

8. Számolj! A kalóriákat, a lépéseket, a
szénhidrát-tartalmat, mindent. Használd
ki a beépített applikációkat a telefonodon,
meglepődsz, mennyi hasznos alkalmazást
találsz majd, ami megkönnyíti a diétát.
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A kicsi, a nagy, a kávé és a kollagén
Ki ne szeretne feszesebb bőrt?
Mi, nők a mindennapos igénybevétel és stressz mellett is szeretnénk megőrizni bőrünk fiatalságát. Tudjuk, hogy a természetes
öregedési folyamat, a táplálkozási szokások, az UV sugárzás és
a káros szenvedélyek is hozzájárulnak a bőr rugalmasságának
elvesztéséhez. De mi lassíthatná
ezt a folyamatot?
Van, aki el se tudja kezdeni a napját
kávé nélkül, és van, aki az íze miatt issza,
de a bőrfeszesítő hatással bíró kávékról
még mindig kevesen tudnak. A MAKKA®
Beauty Coffee nem csak egy finom
kávé, hanem táplálkozási kozmetikum
is egyben. A táplálkozási kozmetikumok
a szervezetre belülről fejtik ki jótékony
hatásukat. Ennek köszönhetően sokkal
hatékonyabbak, mintha csak kívülről, krémekkel ápolnánk a bőrünket. Talán nem
véletlenül mondják, hogy a szépség belülről fakad.
A bőr általános állapota egyrészről a genetikának köszönhető, de sokkal inkább
számít, hogy milyen tápanyagokat juttatunk a szervezetünkbe. Idővel bőrünk
veszít hidratáltságából. Ez a folyamat lassítható, ha olyan termékeket fogyasztunk,
amelyek belülről, a bőr mélyebb rétegeiben fejtik ki hatásukat.

Mi a Beauty Coffee
különlegessége?

A Beauty Coffee nem csupán egy kávé,
hanem egy kozmetikum is egyben. A
100% arabica instant kávé mellett egy
olyan összetevőt is tartalmaz a bioaktív
kollagén peptid által, amely hozzájárulhat a bőrünk, a körmünk és a hajunk szépségéhez. A Beauty Coffee így, egy olyan
innovatív táplálkozási kozmetikum, amely
úgy tartalmazza a hozzáadott kollagén
peptidet, hogy nem vesz el a kávé zamatából, finom ízéből. S amíg mi a kávézást
élvezzük, addig a kollagén peptid belülről kifejti hatását.

További információt a MAKKA® funkcionális instant kávékról
a www.vitalvar.hu oldalon talál, ahol meg is vásárolhatja azokat!

Hogyan jön létre
a Beauty Coffee?

A Beauty Coffeeban található kollagén
peptid egy német innovatív technológia
segítségével jön létre. Enzimes hidrolízis
útján felbontják a hosszúláncú kollagént és
kiválasztják azokat a peptid szekvenciákat
amik kifejezetten bőrre körömre, hajra optimálisak, ráadásul ezek a sima kollagénnel
szemben sokkal gyorsabban szívódnak fel.
Gyártónk ezt a kollagén peptidet keveri
hozzá az instant arabica kávéhoz, amit aztán kicsi (7 tasak – egy heti adag) vagy nagy
(30 tasak – egy havi adag) elegáns díszdobozba csomagol.
A MAKKA® Beauty Coffee funkcionális alkotóeleme tehát, a bioaktív kollagén peptid
lelassíthatja a bőrben található kollagén rostok pusztulását, ami a ráncok kialakulásáért
felelős. A kollagén testünk egyik természetes
fehérjéje, támogatja a kötőszövetek struktúráját, biztosítja a szervek és a szövetek rugalmasságát. A bőrünk 75%-a kollagénből épül
fel, fontos eleme a hajnak, bőrnek, körömnek, az ízületeknek és a létfontosságú szerveknek. A szervezet újratermeli a kollagént,
de a termelés a kor előrehaladtával csökken.
A lassulási folyamat 20 éves kor után kezdődik és 50-60 éves kor között teljesen leáll. A
kollagén állomány csökkenésével a bőr is
veszít rugalmasságából és megjelennek a
ráncok. Ezért is fontos a kollagén helyes szintézisének fenntartása.
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Számos kutatás bizonyította, hogy a kollagén peptid javítja a felhám kollagén
szintézisét, serkenti a kollagén termelődését. A megnövekedett kollagén-szintnek
köszönhetően megváltozik a bőr szerkezete, feszesebbé, rugalmasabbá válik. Napi 2,5
gramm bioaktív kollagén peptid rendszeres
fogyasztása tehát lelassíthatja az öregedési
folyamatot, csökkentiheti az öregedés látható jeleit, halványíthatja a ráncokat és feszesebbé, rugalmasabbá teheti a bőrt.
A MAKKA® Beauty Coffee tasakos instant
kávé ezért pontosan 2,5 gramm kollagén
peptidet tartalmaz, így, ha hihetünk a kutatások eredményeinek, úgy már napi egy
adag elfogyasztása is biztosítja a bőr, haj és
köröm megújulásához szükséges mennyiséget. A praktikus, tasakos csomagolásnak
köszönhetően könnyen magunkkal vihetünk egy-egy adagot, így nem csak otthon, hanem bárhol gyorsan elkészíthető
és fogyasztható.

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

Egészség

Miért ilyen katasztrofális az emberek egészsége?
Szervezetünk egészséges működéséhez megfelelő ásványi anyag bevitel szükséges. Ezek a létfontosságú, szervetlen anyagok szükségesek
a sejtek elektrokémiai folyamataihoz, a folyadékterek, sav-bázis
egyensúly fenntartásához. Az ásványi anyagok részt vesznek a
csontrendszer felépítésében, enzimek aktiválásában vagy gátlásában, anyagcsere folyamatokban.
Ha nem gondoskodunk megfelelő
ásványianyag bevitelről, egészségünk megromlik és sokkal rövidebb
életet élünk, mint élhetnénk.
Nincs szervezetünkben olyan élettani
folyamat, amely ne igényelne ásványi anyagot. Vegyünk sorban néhányat! Csontjaink,
fogaink egészsége, növekedése, kalcium,
foszfor, magnézium, réz, szilícium, vanádium, mangán, jód, ón jelenlétét igényli. A
bőr, köröm, haj épsége, hámképződés,
sebgyógyulás réz-, cink-igényes.
Az erek falának épségéhez, kollagénképzéshez réz, szilícium, az izmok
egészséges működéséhez kalcium, magnézium, nátrium, kálium, vas, kén, réz szükséges. A véralvadás kalcium jelenlétében
zajlik, a vérképzés elemei a vas, a réz, a kobalt. A vérnyomás, szívműködés nátrium,
kálium, magnézium, szelén, jód hiányában
nem kielégítő. Az idegek működéséhez kalcium, magnézium, kálium, nátrium, klór, réz,
jód szükségesek. Az energiatermelésben
foszfor, magnézium, kálium a kulcsszereplő.
Kálium, magnézium, cink, jód kell a fehérje
anyagcseréhez, a zsíranyagcsere, koleszterinképződés magnézium-, vanádium-,
mangán-függő. A szénhidrát anyagcserében nátrium, kálium, magnézium, mangán, nikkel, króm játszik szerepet. A só-víz,
a savbázis egyensúly fenntartásában klór,
nátrium, kálium a meghatározó. Aktív enzimműködés nélkül nincs élet, de ehhez
kalcium, magnézium, nátrium, kálium, cink,
réz, molibdén, króm jelenléte kell. A sejthártyákon át zajló transzportfolyamatok
nátrium-, kalcium-függőek.

A szüntelenül zajló oxido-redukciós folyamatok, az oxigénszállítás réz, vas nélkül
elképzelhetetlenek. Az immunrendszer,
a szabadgyök semlegesítés szelén, cink
jelenlétében fog működni. Az ásványi- és
nyomelemek együttműködnek a vitaminokkal, hormonokkal, segítik képződésüket
vagy működésüket aktiválják, pl. króm az
inzulint, vagy szelén a pajzsmirigy hormont.
Az ásványi anyagokból naponta több száz
grammra, míg a nyomelemekből 1-2 mg-ra
van szükségünk. Ha hiányzik ez a pár milligramm egy enzim centrumából, helyét elfoglalhatja egy nehézfém, de így az élettani
folyamat nem megy végbe. Nem termelődik
hormon, rossz az emésztés, fáradékonyak
leszünk, fogékonnyá válunk a fertőzések
iránt, vizenyők képződnek, ritmuszavar,
magasvérnyomás, cukorbetegség, mentális
zavarok alakulnak ki. Azért, mert nem értjük
az ásványi anyagok jelentőségét.

Hol találjuk meg ezeket
a mikrotápanyagokat?

Elsősorban a növények és az állati belsőségek, tengeri halak, olajos magvak, gombák jelentenek forrást számunkra.

Miért szükséges pótolni
az ásványi anyagokat?

Mert nélkülözhetetlenek és csak külső
forrásból vehetjük magunkhoz. Mára a föld
ásványianyag tartalma kimerült, a zöldség-

18

félék, gyümölcsök töredékét tartalmazzák
az 60 évvel ezelőtti mennyiségeknek. A környezetszennyezés, kemikáliák, műanyagok
nehézfémekkel árasztják el szervezetünket
és krónikus betegséget, fáradékonyságot,
öregedést okoznak.
A különböző életkorú férfiak nők,
a várandósok, a sportolók más-más
ásványianyagot kívánnak.
Az ásványi anyagok nehezen hasznosulnak. A kávé, az alkohol, gyógyszerek a kiürülésüket fokozzák. Nemcsak az ásványi
anyagok adagolására, hanem az arányokra
is ügyelni kell! (kalcium/ magnézium)

Miért nő folyamatosan a krónikus
betegek száma világszerte?

Mert nincsenek ásványi anyagok a talajban. Mert többet veszünk ki belőle, mint
amennyi visszaadunk neki. A környezetszennyezés toxinokkal, nehézfémekkel terhel és megbetegítenek bennünket.
Látogasson el weboldalunkra és támogassa szervezetét a toxinok kiválasztásában,
töltekezzen fel esszenciális tápanyagokkal!
Növelje energiáját a molekuláris hidrogén
és a koenzim Q10 erejével!
összeállította:
Dr. József Erika, háziorvos

www.healthandyouth.hu

Egészség

5 egyszerű lépés a magas vérnyomás
csökkentéséhez
Az orvosok és a természetgyógyászok is egyetértenek abban, hogy
Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség. A lakosság 5054%-ánál, de idősebb korban akár
nagyobb százalékánál is előforduló
állapot vagy betegség.
Ugyan a magas vérnyomás sokáig
egyáltalán nem okoz tüneteket, az elhanyagolt, kezeletlen állapot számos szerv
fokozatos károsodását okozhatja. Létezik
egy tévhit, miszerint a magas vérnyomást nem lehet megelőzni, ha a családban előfordult már, vagyis genetikusan
örökletes a családban. Ugyanakkor nagy
jelentősége van a magas vérnyomás kialakulásában az életmódbeli faktoroknak.
A mozgásszegény életmód, a kalóriadús
táplálkozás, az ezek következtében kialakuló túlsúly mind elősegíti a magas vérnyomás kialakulását.
A magas vérnyomást mindenképpen
kontroll alatt kell tartani megfelelő terápiával, hogy megelőzhetőek legyenek a
további szív- és érrendszeri megbetegedések. Fontos azonban tudni, hogy a magas
vérnyomás kezelésében nem elegendő
az orvos által felírt vérnyomáscsökkentők
használata. Hiszen az egészséget csak úgy
tudjuk visszaállítani, ha az életmódunkat
átalakítjuk, és olyan dolgokat teszünk,
amik szolgálják az egészségünk védelmét.

Az alábbi néhány egyszerű
változtatás, amivel
csökkenthető a vérnyomás:
– Rendszeres testmozgás
Magas vérnyomásos betegek esetében
elengedhetetlen a rendszeres testmozgás. Javasolt a heti 2, inkább 3 alkalommal
végzett 30-40 perc kitartó, aerob típusú
mozgás. Fontos azonban olyan mozgást
választani, ami nem leterheli a szervezetet
már az első alkalommal. Szükség esetén
érdemes személyi edző segítségét kérni,
hogy megfelelő fokozatossággal építse
fel a szükséges mozgást, ami hosszútávon
beilleszthető a mindennapi életbe.

– Átgondolt étkezés
Sok friss zöldség és magas Omega-3
tartalmú ételek fogyasztása javasolt.
Igény esetén jó megoldás lehet növényi eredetű Omega-3 pótlásra a lenmag.
Például egy-egy kanálnyi összetört vagy
őrölt lenmag a saláta tetejére szórva nagy
lépés az egészségünk védelmében.
– Finomított élelmiszerek fogyasztásának csökkentése
Érdemes csökkenteni vagy akár teljes
mértékben elhagyni a finomított élelmiszerek fogyasztását. Ilyenek elsősorban a
finomított liszt, finomított cukor. Az ipari,
feldolgozott húskészítményeket is érdemes kerülni a bennük lévő adalékanyagok, hozzáadott cukor miatt.
– Ásványi anyag és vitamin bevitel
Az ásványi anyagok és a vitaminok elengedhetetlenek a szív megfelelő működéséhez és az erek rugalmasságának
a fenntartásához. Érdemes rendszeresen
nagy mennyiségű C-vitamint fogyasztani. Fontos pótolni a magnéziumot, hiszen
szintén hozzájárul a szív egészséges munkájához és az erek megfelelő állapotához.
Javasolt a szelén, a vas, a kalcium és általánosságban az összes vitamin és ásványi
anyag fogyasztása, ami a szervezetünk
optimális működését biztosítja. Hasznos
táplálék-kiegészítő lehet a fokhagyma
kapszula is, mely a magas vérnyomás
csökkentésén kívül segít az érelmeszese-
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dés megelőzésében, és értágító hatása
is ismert. A fokhagyma kapszulák sokkal
nagyobb koncentrációban tartalmazzák
a fokhagyma hasznos hatóanyagait, mint
ha naponta néhány gerezd fokhagymát
fogyasztunk el.
– Folyadékbevitel
Fontos odafigyelni a napi folyadékfogyasztásra. Testsúlytól függő mennyiségű, de legalább napi 6 pohár tiszta víz
fogyasztása javasolt magas vérnyomás
esetén. Ez csak tiszta víz vagy jó minőségű
ásványvíz legyen. Magas vérnyomás esetén nem kell félni a nagyobb vízfogyasztástól, hiszen az ásványi anyag és vitamin
fogyasztás mellett ez rendezni fogja a
szervezet folyadékháztartását, és ezáltal
csökkenti a magas vérnyomást.
--------------------------------------------------Az egeszsegmindenkinek.com
- „az egészség webáruháza” weboldalon
további érdekes cikkeket talál, illetve szívesen nyújtunk tanácsot a megfelelő vitamin, ásványi anyag, és táplálék-kiegészítő
megtalálásában, és kiválasztásában is.
Az újság olvasóinak agusztus hónapban
5% kedvezményt biztosítunk bármilyen
multivitamin csomagvásárlás esetén.
Kérjük használja a Zoldujsag_2021
kuponkódot!

egeszsegmindenkinek.com

Gondolkodó

Egészségesnek lenni annyi,
mint harmóniában élni?
Tulajdonképpen mit jelent
„egészségesnek” lenni?
Egészségesnek lenni annyit
jelent, mint egésznek lenni,
tökéletesen önmagam
lenni úgy, ahogy itt és most
létezem. „Egészségesnek”
lenni továbbá azt is jelenti,
hogy nincs mit elfojtanom,
eltitkolnom, letagadnom,
hanem teljesen jogaiba juttatom
az igazi lényem. Ugyanakkor
elengedhetetlen, hogy
szüntelenül figyeljem magam,
vajon valóban az igazi énemnek
megfelelően élek-e, vagy minták,
elvárások és szerepek szerint.
Amennyiben az utóbbiakat
felismerem, lehetőségem nyílik
megszabadulni tőlük.
Harmóniában élni önmagunkkal és az
élettel – ez egy további fontos előfeltétele
a testi és szellemi egészségnek. Hiszen aki
nem igazi énjének megfelelően él, az nem
a valóságban és igazságban létezik, képtelen a harmóniára, léte diszharmonikus.
Egészségesnek lenni annyi, mint
őszintének és tisztának lenni. Aki ámítja
és meghazudtolja önmagát, diszharmóniában él. Ép és egyben egészséges tehát csak akkor lehetek, ha nincs bennem
zavar, tisztátalanság, hazugság, s ami nagyon fontos, nincs bennem tagadás. Egy
„nem” gyakran a betegség kiváltó oka
lehet – hacsak nem az önmagamra adott
„igen”-ből fakadt.
Aki tehát tisztában van önmagával, elfogadja tulajdon lényét, harmonikusan és
jelen létének igazságában él, az összhangba került önmagával és az élettel, azaz tökéletesen „egészséges”!

A leghatásosabb gyógyító erő
a szeretet

A legnagyobb gyógyító erő, amit az élet
számunkra felkínál, a szeretet. Aki valóban
képes szeretni, aligha betegedhet meg, hiszen a szeretet a legtisztább és leghatékonyabb gyógyító energia, ami csak létezik.
Akit ez az energia – a szeretet- tölt el, annak az életében nincs helye betegségnek.
Ám valóban szeretni csak akkor leszek
képes, ha megtanultam szeretni tulajdon
énemet is. Az önmagam iránti, s egyben a
bennem lévő szeretetnek feltétel nélküli,
szabad folyást kell engednem. Önmagamat viszont csupán akkor vagyok képes
teljes szívből, lelkem legmélyéből szeretni,
ha valóban rátaláltam önmagamra, s ezáltal „méltó”-nak érzem magamat e szeretet
elfogadására.
Ha valóban képesek vagyunk a szeretetre, akkor „egészek” vagyunk, s így épek
és egészségesek. Az igazi szeretet ugyanis
életünk legüdvös(séges)ebb és legnagyszerűbb vállalkozása. Csak ha elfogadtuk és szeretni tudjuk önmagunkat,
vagyunk képesek e szeretetet másokra
irányítani.
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Az ilyen ember szabad folyást tud engedni szeretetének anélkül, hogy szüksége lenne másokra vagy birtokolni akarná őket. A másik ember iránti szeretet
ugyanis nem olyan jegyekre irányul, melyek belőlünk hiányoznak, hanem igazi
lényünk teljes tudatában minden feltétel
és fenntartás nélkül képesek vagyunk
odaajándékozni szeretetünket a másik
„igazi lénynek”.

Szeretni annyit jelent, mint
adni – odaadni önmagunkat.
Az önmagam iránti szeretet híd a valódi
boldogság felé. A másik embert szeretni
annyit jelent, hogy önmagához, vagyis az
élethez vezetem őt, elősegítem szellemi
növekedését, hozzásegítem ahhoz, hogy
megtalálja önmagát, hogy teljesen önmagává váljék.
A szeretet a legnagyobb gyógyító erő,
ami egyáltalán létezik. Elűzi a haragot és
a félelmet, megteremti az életörömöt. A
szeretet megmutatja az utat, segít rajta
végigmenni, ő maga ez az út. Amennyiben megértő szeretettel fordulok önma-

Gondolkodó
gam és az egész világ felé, az élet ismét
akadálytalanul áramolhat bennem, mert
összhangba kerültem tulajdonképpeni
létemmel.
Kezdjünk el tehát szeretni! Adjunk
esélyt magunknak az életre, oly módon,
hogy valóban önmagunk vagyunk, önmagunkká kezdünk válni, s így önmagunknak és az életnek szabadságot biztosítunk.
Ez az egészséges, teljes, tökéletes élet
alapja. Csak ha megtanultuk teljességében élni, tökéletesen önmagunk lenni, akkor teljesül az igazi szeretet működéséhez
szükséges előfeltétel. Így leszünk képesek
mozgósítani a rendelkezésünkre álló leghatékonyabb gyógyító erőt.
Amennyiben egyértelmű „igen”-t mondunk önmagunkra, ez az Igen átitatja
egész létünket, tükröződni fog életmódunkban. Hiszen a testnek nem lesz többé
szüksége arra, hogy üzeneteket küldjön,
melyekhez fájdalom társul a célból, hogy
felfigyeljünk rájuk, ahelyett hogy tudomásul se vennénk őket.
Csak akkor kínoz minket fizikai vagy
pszichikai eredetű fájdalom, ha nem az
igazi énüknek megfelelően élünk. Szabadon dönthetünk az életünk irányáról,

se. Testünk és életmódunk jellege csupán azt jelzi, mennyire élünk harmonikus
összhangban önmagunkkal, mennyire
vagyunk valójában önmagunk. Ha őszintén önmagam adom, azaz megadom magamnak a szabadságot, hogy az legyek,
aki valójában vagyok, akkor az élet is szabadon áramolhat bennem – és egészséges vagyok.
Ha szívünk mélyéből élünk, itt és
most, elfogadva magunkat olyannak,
amilyenek vagyunk, határtalan bizalommal, telve szeretettel, őszinte érzelemmel
és örömmel, akkor megélhetjük az örök
élet pillanatait. Önmagunk folytonos átalakítása ugyanis transzformáció, minden
pillanatban szüntelen megújulást.

hiszen egyedük mi vagyunk felelősek
önmagunkért és a sorsunkért. Az élet csupán tükörkép, ugyanúgy, ahogy a testünk
is az, tulajdonképpeni énünk kifejeződé-

21

A betegség mindig az élet tökéletlenségét jelzi. Az élet lényege ugyanis az
érettebbé válás, egyre fokozódó közeledés igazi énünkhöz. Ez megkívánja, hogy
minden pillanatban nyitottak legyünk és
készek egyre mélyebbre hatolni az életbe.
Bármely pillanatban készen kell állnunk
arra, hogy elvessük „régi énünket”, s engedjük megszületni az „újat”. Ebben áll
életünk értelme, itt és most.

Életmód

MK-7: mi az az all-transz K2 vitamin,
és miért kiemelten fontos a szervezetünk számára?
Sokan gondolják úgy, hogy a kalcium pezsgőtabletta sok gondot
megold. Jót tesz a szervezetünknek és garantálja azt, hogy hos�szú évekig ne legyen problémánk
a csontozatunkkal. Az igazság
azonban az, hogy a kalcium pótlása K2-vitamin bevitele nélkül nem
csak hatástalan, de még egészségkárosító hatással is rendelkezhet.

Miért fontos a K2 vitamin
szervezetünk számára?

A K2-vitamin a zsírban oldódó K-vitamin
család tagja. A figyelem középpontjába elsősorban a csontképző folyamatokban játszott
szerepe miatt került. A K2-vitamin szerepe a
szervezetben, hogy olyan fehérjéket aktivál,
amelyek azért felelősek, hogy a kalcium a
megfelelő helyekre épüljön be, mint a
csontok, a fogak, és ne a lágyszövetekbe, a
vesékbe vagy a szívbillentyűk, erek falába.
Több tanulmány igazolja, hogy kalciumfogyasztás növeli az olyan betegségek előfordulási esélyét, mint a koszorúér-elmeszesedés és a csontritkulás, különösen egyidejű
K2 vitaminhiány esetén. Ez azt jelenti, hogy
a K2-vitamin nélkül pótolt kalcium kifejezetten káros a szervezetre.
Ha a D3- és K2-vitamin bevitelünk megfelelő, akkor azonban az egészségesnek tartott kalciumfogyasztás töredéke mellett is
több kalciumhoz jut a testünk, ugyanis sokkal jobban hasznosítjuk azt a mennyiséget,
melyet szervezetünkbe juttatunk.
A legtöbb kutatás eddig a csontritkulásra és a szív- és érrendszeri betegségekre
koncentrált, de akadnak tanulmányok, melyekből jól látható, hogy a szervezet K-vitamin szintje megemelésének, és optimális
mennyiségű K1-, K2-vitamin bevitelnek
jelentős szerepe lehet egyes daganatos
betegségek, a cukorbetegség és az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében is.
A K2-vitamin élelmiszereinkben azonban
ritkán fordul elő. Leginkább állati belsőségekben, hosszan érlelt sajtokban található

meg, de nagyon kis mennyiségben. A Japánban közkedvelt fermentált szójababból
készült étel, a natto a leggazdagabb forrása
a K2-vitaminnak. Szervezetünk ezért nem
jut természetes forrásból K2-vitaminhoz,
gondoskodnunk kell tehát megfelelő beviteléről, olyan táplálékkiegészítő formájában,
mely garantálja az elfogyasztott kalcium
megfelelő minőségű hasznosulását.

receptorain ugyanis csak a megfelelő térszerkezetűt molekulák képesek a kedvező
hatást kiváltani.
Az ilyen típusú K2-vitamint nevezzük alltransz MK-7-nek, ami magyarul annyit tesz,
hogy “az összes transz”.

Mi is pontosan
az all-transz MK-7 és miért fontos?

Nemrég jelent meg a piacon egy olyan
alapanyag, mely a világon a legjobb cisz/
transz-aránnyal (1% alatti cisz, 99% feletti
transz) rendelkezik. Ezt az alapanyagot különleges táptalajon fermentált szójababból
állítják elő és egy neves japán tradicionális
natto-gyártó által biztosított Bacillus subtilis
natto-val erjesztenek. Az így keletkezett
~100% transz-tartalmú, fermentált növényi
masszából nyerik ki a világ legmagasabb
transz- és legalacsonyabb cisz- tartalmú K2
MK-7-jét, ami teljesen vegyszer- és allergénmentes is egyben.
Látogasson el honlapunkra és vásárolja meg a Béky K2+D3 vitamintartalmú
liposzómás étrendkiegészítőt.
Összeállította: Dr József Erik háziorvos
és Császi András természetgyógyász

A K2-vitamin (menakinon) több hasonló
kémiai szerkezetű vegyületet foglal magába,
a molekulák egy gyűrűsrészből és egy hozzá
kapcsolódó oldalláncból tevődnek össze.
Az oldallánc hosszúsága alapján rövid láncú
(MK-4) és hosszú láncú menakinonokat (MK7, MK-8, MK-9) különböztetünk meg. Ezeknek van szintetikus (cisz-) és természetes
(transz-) változata. Csak az all- transz formájú
hatásos és található meg a természetben. A
K2 cisz-formája se nem természetes, se nem
hatásos, sőt feltételezhető, hogy szintén tud
kötődni a K2 receptoraihoz, és ezáltal elfoglalja azt a megfelelő transz-K2 elől.
A megfelelő hatás érdekében tehát olyan
MK-7 típusú K2-vitamin fogyasztása javasolt,
amely legalább 95-98%-ban transz molekulaszerkezetű MK-7-et tartalmaz. Sejtjeink
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Nagyobb hatékonyság,
mint valaha: áttörés
az all-transz K2 MK-7 terén

www.vitalitasbolt.hu

Ayurvéda

A böjtökről - 2. rész
A cikk első részében szó volt róla, hogy a böjt korunk divatos szokásává vált a nyugati társadalomban. Érdemes tudatosítani, hogy a böjt valójában nem fogyókúra,
nem diéta és nem is edzésterv.
Célja többféle lehet.
Indokolhatja egészségmegőrzés. Mindenkinek jót tesz, ha
legalább hetente egyszer pihenést biztosít emésztőrendszere
számára. A melegvizes (1-2 liter/nap) böjt alkalmas és hatékony
forma erre.
Ha már fennáll valamilyen egészségügyi probléma, szintén jó
módszer a böjt a gyógyulás elősegítésére. Böjt alatt nem terheli
emésztendő étel a szervezetet, így a felhalmozódott méreganyagok eltávolítására térhet át a fókusz. A teljesség igénye nélkül például láz, megfázás, székrekedés, ízületi fájdalom, bőr- és reumatikus problémák esetén segítség lehet.
Spirituális gyakorlatnak is tekinthető a böjt. A folyamat során
az énközpont felől a lélekközpont felé tolódik el az irány. Valamitől megvonjuk magunkat, valamitől visszafogjuk magunkat, a
test-lélek-szellem tisztuláson megy át.
Hosszát az egyéni felépítés befolyásolja. Az alkatbéli igények
figyelmen kívül hagyása káros hatásokkal járhat! A böjtöt nem
szabad folytatni rossz közérzet kialakulása esetén! A tervezésnél,
kivitelezésnél érdemes szakértő segítségét igénybe venni.
- A vata alkatú személynek nem szabad három napnál tovább böjtöt tartani.
- A pitta alkatú emberek négy napon túl terjedő böjtje irritálja a pittát.
- A kapha felépítésű emberek hosszan tartó böjtöket is tarthatnak.

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.
- Ne böjtöljünk, ha teljesítménykényszer van bennünk. Ez helytelen hozzáállás, és böjtünk eredménytelen lehet vagy rosszulléthez vezethet.
- A böjt megkezdése előtt fontos a ráhangolódás, a tudatosság
abban, hogy mit, miért és hogyan végezhetünk. A rávezetésnél
fontos az emésztő rendszer megtisztítása, a mozgás (séta, kirándulás), és a megfelelő folyadékbevitel.
- Az egészségügyi állapotot fontos szem előtt tartani a böjt során. Figyelnünk kell fizikai erőnkre és állóképességünkre, és ha
az észrevehetően csökken, fel kell hagyni a böjttel!
- Az emésztőrendszer a böjtök során pihen. Ilyenkor fontos
tartózkodni attól, hogy terheket rójunk az agnira, az emésztő tűzre.
- Az Ayurvéda tanítása szerint böjtölés közben bizonyos növények, pl. a gyömbér, fekete bors, cayenne bors és curry, gyógyszerértékkel bírnak tüzes, erős attribútumaik miatt, amelyek a rendszerben lévő mérgek semlegesítésére használhatók. Ha tea formájában
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fogyasztjuk ezeket a növényeket, segítenek lángra gyújtani az
agnit, ami elégeti a mérgező anyagokat. Ha gyógynövényeket is
szeretnénk alkalmazni, mindenképpen konzultáljunk szakértővel!
- Ha ivó böjtöt tartunk, fontos észben tartani, hogy a szőlőlé a
vata, a gránátalmalé a pitta alkatnak tesz
jót, az almalé pedig a kaphának. A böjt
minden napján kb. 2 liter gyümölcslevet
kell inni, vízzel hígitva.
- Ha a testünktől megvonjuk az ételt,
nagyon fontos, hogy a lelkünk és a
szellemünk kapjon táplálékot: ima,
szent könyvek olvasása (Biblia, Bagavad
Gita), meditáció, a gondok/gondolatok
elengedése.
- A megfelelő mozgás a böjt alatt
elengedhetetlen! Válasszunk könnyed
mozgásformákat: séta, kirándulás, jóga.
- Nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel a böjtölés alatt!
- A böjtből való kijövetel a folyamat
talán legnagyobb odafigyelést igénylő része: fokozatosan kell visszatérni, az
emésztőrendszert nagyon gyengéden,
lépésről-lépésre beindítani (megfelelő
ételekkel, kis mennyiségekkel, alaposan megrágva, illetve semmiképpen
sem lehet húst fogyasztani, legalább
annyi napig, ameddig a böjt tartott). A böjtből való visszatérést
az Ayurvéda tudománya pontosan kidolgozta és leírja. Konzultáljunk erről szakemberrel, még a böjt megkezdése előtt!
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

Ekcéma, pikkelysömör kezelése szteroidok nélkül
Napjainkban a pikkelysömör és az
ekcéma a leggyakoribb bőrprobléma, amely világszerte emberek millióit sújtja. Mit lehet ezekről tudni, és hogyan ismerhetjük fel ezen
problémák tüneteit?
A piros, viszkető, hámló foltok általános vészjósló tünetek, amik számos
problémára utalhatnak, mint például az
ekcéma vagy a pikkelysömör. Bár pontos
diagnózist a bőrgyógyász adhat, de a tünetek milyensége támpontot adhat a beteg számára.
Az ekcémás bőrgyulladás irritáció
vagy allergiás reakció révén jön létre.
Ekcémára utaló jelek a heves viszketés
mellett a foltokban kivörösödött, megduzzadt, szárazzá váló bőr. Súlyosabb
esetekben hólyagocskák jelenhetnek
meg, amelyek dörzsölésre kifakadnak, így
a bőr durva tapintásúvá válhat, megvastagodhat, a hajlatok, ráncok mentén kisebesedhet, kirepedezhet.
Egyes bőrgombák tünetei hasonlóságot mutatnak az ekcéma tüneteivel.
Amennyiben a megjelenő bőrelváltozás
folyamatosan terjed, nagy eséllyel bőrgomba állhat a háttérben. Ez esetben feltétlenül bőrgyógyászhoz kell fordulni. A
gombás fertőzések nem csak a lábunkon
jelenhetnek meg, hanem testünk több
területén, a hajlatoknál, az arcunkon és
fejbőrünkön is. Az ilyen fertőzések esetén célzottan pusztítják el a gombákat,
de enyhébb esetekben helyi fertőtlenítő
kezeléssel is eredményes.
A pikkelysömör (psoriasis) hámló
piros foltokkal jelentkezik, a bőr fokozott elszarusodásával járó betegség.
Leggyakoribb típusa a plakkos pikkelysömör (psoriasis vulgaris) amely több
centiméter nagyságú megvastagodott,
vörös gyulladt plakkos bőrt eredményez,
ami fehéresen hámlik. Általában nem
viszket, de vannak súlyosabb esetek, vagy
akut fellángolások, amikor a betegek
viszketésről is beszámolnak. A pikkelysömör egy krónikus lefolyású, nem fertőző,
immunológiai gyulladás által kiváltott
bőrbetegség. A betegek egy részénél
fájdalmas ízületi gyulladás is társul a bőr
problémákhoz.

Sajnos a pikkelysömör betegségben szenvedők számára nincs végleges
gyógymód, viszont tüneti kezeléssel sokat lehet javítani a betegek állapotán. A
bőrön lévő tünetek a kezelések hatására
elmúlhatnak, de a kezelés megszűnte
után szinte mindig újból visszatérnek.
Mind az ekcéma mind a pikkelysömör
kezelésére a leggyakoribb kezelési módszer a kortikoszteroid tartalmú krémek
vagy kenőcsök használata. Ezek orvosi
javaslatra, vényre kaphatóak, enyhíthetik a gyulladást és a viszketést. Szteroid
tartalmú készítmények lévén csak kúraszerűen alkalmazhatóak, hosszú távon nem használhatóak. Sajnos, ezen
szereknek igen gyakoriak a különböző
mellékhatásaik, és a szteroidos krémek
használata után gyorsabb a betegség kiújulása. A mellékhatások lehetnek a bőrirritáció vagy elszíneződés, a bőr elvékonyodása, fertőzésekre való érzékenység
és csíkok a bőrön. A kortikoszteroidok
legjelentősebb mellékhatása, hogy
hosszú távú vagy nagy dózisú alkalmazás
után hirtelen abbahagyáskor mellékvesekéreg-elégtelenség léphet fel.
A szteroidos készítmények mellékhatásait elkerülendő, már vannak
újonnan megjelent alternatív terápiák, készítmények, melyek elterjedőben
vannak. Például a kenderből (Cannabis

24

sativa) származó CBD tartalmú krémek
kimagaslóan jól kezelik a bőr problémáit a CBD erős gyulladáscsökkentő hatása
révén.
Az EPIDERMA® egyike azon kevés kozmetikai márkáknak Európában, amelyek
a problémás bőr kezelésére specializálódtak. Termékeik nem tartalmaznak
szteroidokat, mint a legtöbb hasonló
problémára ajánlott készítmények, hanem a tisztán természetes szabadalmaztatott Betuldiol® nyírfakéreg és CBD
kannabidiol kivonat kombinációját
tartalmazzák. A nyírfakéreg kivonat
(betulin) antibakteriális és sebgyógyító, míg a kannabidiol CBD olaj gyulladáscsökkentő és sejtregeneráló. Így
a bőrgyulladások, ekcéma, kontakt ekcéma, allergiás dermatitis, pikkelysömör
(psoriasis) vagy pattanások (akne) kezelésében az EPIDERMA termékek intenzív terápiás hatással rendelkeznek, és
hatékony szépségápolási termékek is
a bőr öregedését gátló hatásuk révén.

www.cbddoki.hu
+36 70/205-7457

Életmód

Diamond Family – Igaz társ az életmódváltásban
A Diamond Family cég megalapításának fő célkitűzése, hogy hozzájáruljunk a környezetünkben élő emberek
életmódváltásához. Célunk a preventatív gondolkozásmód erősítése az egészség fogalmáról, amely alapján tudatosan alakítjuk napi rutinunkat. Úgy gondoljuk, ahhoz,
hogy hosszú és minőségi életet tudjunk élni, napi szinten
tudatosan kell dolgoznuk az egészségünk megőrzése érdekében. A mai felgyorsult világban sokszor nem jut elég
időnk a sportra, helyes táplálkozásra, ezáltal a vitaminok
és mikro- és makroelemek pótlására vagy akár elegendő
víz fogyasztására sem.
A Diamond Family küldetése, hogy tanácsadói által segítséget
nyújtson az egészségtudatos napi rutinok elsajátításában, hogy minél fiatalabb korban tudatosan odafigyeljünk mind a mentális, mind
pedig a fizikális egészségi állapotunkra. A cég alternatívát nyújt a túlzott szénhidrátfogyasztás okozta táplálkozási szokások átalakításában
egy magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalmú termékekből
összeállított fehérjediéta segítségével. A program személyre szabott,
szakértő tanácsadó által összeállított csomagokból áll. Termékkínálatunkat, amely több mint 100 termékből áll, úgy válogattuk össze,
hogy azok minden igényt kielégítsenek, a hagyományos ételek nagy
részére egészséges, fehérjedús és szénhidrátcsökkentett alternatívát
nyújthassanak, ezzel is megkönnyítve az életmódváltást. Minden termék könnyen elkészíthető, egy részük azonnal fogyasztható, így munka vagy utazás közben is könnyen elfogyaszthatóak. Fontos kiemelni,
hogy már léteznek fehérje alternatívák ízletes snackek formájában is,
mint például chipsek, müzlik, nápolyik, fehérjeszeletek.
A rendszeres sport, változatos táplálkozás és megfelelő mennyiségű, lehetőleg cukormentes folyadékok fogyasztása mellett rendkívül
fontos odafigyelnünk a megfelelő vitamin és mikro-, makroelem
ellátottságra, az immunrendszerünk, izmok, csontok karbantartása
érdekében. Ebben nyújtanak segítséget a Diamond Family vitaminés étrend-kiegészítő formulái is, amelyek rendszeres fogyasztásával

célzottan támogatjuk szervezetünket a mindennapi kihívások legyőzésében. A C- és D-vitamin gyakran szerepel a családok konyhaszekrényében, amely természetesen örvendetes, mivel nagy segítséget
nyújtanak az immunrendszer támogatásában. A Diamond Family
multivitamin keveréke felnőtteknek az előbb említett C- és D-vitaminok mellett tartalmaz A-, E-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7-, B9-, B12-,
K-vitaminokat, valamint ásványi anyagokat, növényi kivonatokat és
aminosav keveréket is. A multivitamin készítmények mellett további
folyékony táplálékkiegészítők is elérhetőek, mint például kollagén,
hialuronsav, gyömbér és ginzengkivonat, ill. ízületeket regeneráló
formula. A Diamond Family folyékony táplálékkiegészítők további előnyei, hogy a kapszula vagy tabletta gyermekek, idősek valamint nyelési problémákkal küzdők számára nem javasolt, így az ő
részükre ideális megoldás a vitaminok és ásványi anyagok folyékony
pótlása. A folyékony formulák a szervezet számára jobban és gyorsabban hasznosíthatóak, valamint az adag beállítását rugalmasan
változtathatjuk napi szinten.

A Diamond Family
folyékony táplálékkiegészítők előnyei

• Folyékony termékek, így könnyebb a fogyasztásuk
• Az adagolás igény szerint változtatható
• Kombinálható termékek
• Finom természetes ízűek, reggeli közben is fogyaszthatóak
• Gyors és hatékony felszívódás
• Természetes összetevők
• Glutén-, laktóz-, cukor- és GMO mentesek
Arisztotelész bölcsessége szerint: „Az egészség nem egyetlen
tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit rendszeresen
teszünk”. Az egészségünkre mindig kell, hogy szánjunk elegendő
időt. Keresse bizalommal tanácsadóinkat, illetve látogasson el honlapunkra, ahol további hasznos információkat találhat receptek és
blog formájában is.

www.diamondfamily.hu info@diamondfamily.hu
+36 30 014 6325
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Mert „az Élet él és élni akar”!

„Nem lehet megérteni egy állat viselkedését anélkül,
hogy ne ismernénk történelmét, és nem lehet megismerni
az embert anélkül, hogy ne ismernénk az állatokat.” „A
művészet és a tudomány nem elég - türelem az alapja
mindennek.” Konrad Lorenz

Konrad Lorenz: A civilizált
emberiség nyolc halálos bűne

Gondolatok a könyvről, és a könyv gondolatai...
Konrad Lorenz ezt a művét Eduard Baumgarten barátja hetvenedik
születésnapjátra írta és 1972-ben tette
közé.
Így kezdi: „Tartalmát tekintve nem illik
sem az örömteli eseményhez, sem az ünnepelt derűs lényéhez, mivel ez egy jeremiáda, az egész emberiség nyomatékos
felszólítása arra, hogy gyakoroljon bűnbánatot és térjen meg, ami talán jobban
illene egy vándor prédikátor szájába, mint
egy természettudós tollára. De a mai időkben, amikor a természetkutató bizonyos
veszélyeket másoknál jobban megláthat, az igehirdetés igenis a kötelessége.”
(jeremiáda=panaszdal, sirám)
Írásában megfogalmazza aggodalmát,
és megjelöli az okot, ami „kétségkívül
nagymértékben felelős az Egyesült Államokat fenyegető erkölcsi és kulturális összeomlásért”. Reményét fejezi ki, azért, mert
látja, hogy megjelentek azok a hangok,
melyek ez ellen dolgoznak. „Bár még csak
hadakoznak, minden lehetséges eszközt
megragadva, de már legalább felfigyelnek rájuk, és folytatják a küzdelmet, mert
tudják, hogy az igazságot csak úgy lehet
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tartósan elnyomni, ha elnémítják a szót.”
Ugyanakkor tudjuk, hogy „Korunk amerikai eredetű járványos lelki betegségei Európában bizonyos késéssel ütik fel a fejüket.”
A nemzedéki ellentétekkel kapcsolatban pedig azt mondja: A mai fiatalok hacsak politikai okokból nem hergelik fel
őket, vagy hacsak nem képtelenek arra,
hogy az idősebbeknek egyáltalán bármit
is elhiggyenek, fogékonyak az alapvető
biológiai igazságokra. A fiatal forradalmárok meggyőzhetők „a tradíciók lerombolásával” kapcsolatos igazságokról.
S bevezető gondolataiban némi optimizmus is megjelenik: „Nagyképűség
lenne azt hinni, hogy a természettudományokat igen nehéz a legtöbb emberrel megértetni. Mindaz, ami ebben a könyvben áll,
sokkal könnyebben felfogható, mint például az integrál- és differenciálszámítás, amit
pedig minden középiskolásnak tanulnia
kell. Minden veszély sokat veszít rémisztő
voltából, ha az okait megismerjük. Hiszem
és remélem, hogyha csekély mértékben is,
de ez a kis könyv valamelyest hozzájárul az
emberiség feje felett tornyosuló vészfelhők
szétoszlatásához.”

Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó! Ne feledd, ezeket a sorokat 50 évvel ezelőtt írta Konrád Lorenz.
Nos, munkára fel, lássuk a civilizált emberiség nyolc halálos bűnét! S talán teendőinket is!
I. Az élő rendszerek strukturális tulajdonságai és működészavarai
Ahhoz, hogy a későbbieket megérthessük, és az ott zajló jelenségek lényegét is
követni tudjuk, először strukturális kérdésekkel kell foglalkoznunk. Ezeknek leglényegesebb jellemzője a stabilitás kell, hogy
legyen, ellenkező esetben „tiszavirág életű”
jelenséggel találjuk szembe magunkat.
A dinamikus rendszerek alapvető szabályozási mechanizmusa a visszacsatolási
hurok. Az elnevezés lényege, hogy a rendszer kimenetéről a rendszer bemenetére
viszünk vissza jeleket. Ezek erősíthetik, vagy
gyengíthetik a bemenő jel aktuális értékét.
Ha a visszavezetett jel növeli a bemeneti jel
értékét, akkor pozitív, ha csökkenti, akkor
negatív visszacsatolásról beszélünk.
Pozitív visszacsatolás esetében a bemenő jel által létrehozott kimenő jelet visszavezetve a bemenetre, növeljük a bemenő
jel értékét, ami tovább növeli a kimenő jel
értékét.
Természeti példa: a levegő lehűlése
növeli a hó és a jég felszínt. A fehér felszín
jobban visszaveri a nap sugarait, így kevesebb hő jut a felszínre, és tovább hűl a talaj,
tovább növelve a hó és a jég felszín nagyságát. Ugyancsak pozitív a hatás olvadáskor is,
a meleg levegő hatására a hó elkezd olvadni, itt ott kibúvik a fekete talaj, ami jobban
elnyeli a nap sugarait, mint a hó, és ezzel
felgyorsítja a folyamatot.
Élettani példa: a szülés kezdetekor a vezérlést szabályozó hormon a méh összehúzódását váltja ki, kifele szorítva a magzatot.
A méh összehúzódására még több hormon
keletkezik, és így felgyorsul a folyamat, gyakoribbak lesznek a fájások, és végül megszületik a baba.
Negatív visszacsatolás esetében bemenő jel által létrehozott kimenő jelet
visszavezetve a bemenetre, csökkentjük a
bemenő jel értékét, ami tovább csökkenti a
kimenő jel értékét. A kimenő jel értékének
állandó szinten tartása érdekében általában
meghatározzuk a beavatkozás szintjét, és
így stabilizáljuk a rendszert.
Természeti példa: a légkör felmelegedése fokozza a párolgást, és így a felhőképződést. A nagyobb felhő felület több energiát
ver vissza a világűrbe, és a sugárzási veszteség miatt megindul a levegő lehűlése. Ezért

csökken a párolgás, ami csökkenti a felhő
mennyiségét, ez pedig a felszín hőmérsékletének emelkedésével jár. Így a levegő hőmérséklete egy adott érték körül állandósul.
Élettani példa: a pajzsmirigy hormontermelését az agyalapi mirigy egyik hormonja
serkenti. A pajzsmirigy által termelt hormon
viszont visszahat az agyalapi mirigyre és
gátolja annak működését. Ezzel biztosítva a
kiegyensúlyozott hormonszintet.
Összefoglalva: a pozitív visszacsatolás
instabilitást okoz, és valamilyen cél elérését szolgálja. Előfordulása ritka. A negatív
visszacsatolás minden esetben a rendszer
belső paramétereinek állandó értéken tartását szolgálja, hosszan fenntartva ezzel a
dinamikus rendszer állapotát/életét.
Ha az egymást követő rendszerek között,
vagy azon belül is nincs negatív visszacsatolás, a rendszer nagyon könnyen instabil állapotba kerül, és vagy megszűnik működni és
ezzel létezni, vagy a másik végletbe esik és
„elégeti” magát. Ld. lavina, szavannatűz.
Ezek a csak pozitív visszacsatolásokat tartalmazó rendszerek instabilak és rövid életűek! Érdekes módon a stabilitást biztosító
negatív visszacsatolási rendszert a műszaki
tudományokban alkalmazták, mielőtt a természetkutatók felismerték volna az életben
betöltött jelentőségét ennek a strukturális
elrendezésnek. (Íme egy egyszerű, minden

napi példa a negatív visszacsatolásra: amikor
a WC tartály megtelik vízzel, az emelkedő vízszint elzárja a befolyó csapot.)
Negatív visszacsatolás esetében is léphet
fel zavar, abban az esetben, ha a visszacsatolás már nem képes kompenzálni a bekövetkező változást, vagy maga a visszacsatolási hurokban habosodik meg. Az életben
számtalan visszacsatolási hurok létezik,
létezése egyidejű az élettel, mert nélküle
az élet tartósan nem tartható fenn. Ugyan
akkor vannak érdekes strukturális megoldások, amikor két izom egymással szemben
dolgozik és így állítja be a kívánt pozícióba a
test valamelyik részét. Ez esetben, ha a szabályozás nem elég finom, és időben nem
pontosan összerendezett, akkor remegés
jöhet létre.
II. Túlnépesedés
„Az emberiség tudása, amit az őt körülvevő
természetből aknáz ki - a technológia fejlődése, a vegyészet és az orvostudomány -, minden, ami arra irányul, hogy az életet jobbá,
kényelmesebbé tegye - megdöbbentően paradox módon saját elpusztítására irányul.” Pedig az élő szervezeteknél meglepően ritka
az, hogy saját életére tör! Számtalan további
probléma a túlnépesedésre vezethető vis�sza, ezért kell először ezzel foglalkoznunk.
Nagyvárosokban élünk, zsúfoltan, ahol az

Nagyvárosokban élünk, zsúfoltan, ahol az emberi arcok sokasága
arctalan tömeggé olvad össze.
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A tápláléklánc minden elemének alapvető érdeke, hogy a számára
szükséges „zsákmány” folyamatosan rendelkezésre álljon.
emberi arcok sokasága arctalan tömeggé
olvad össze. S eközben észre se vesszük,
hogy elveszítettünk olyan értékeket, mint
a szívélyes, meleg emberszeretet. Ha ezzel
akarunk találkozni, vidékre kell utaznunk! A
nagy városokban az emberi kapcsolatok hiánya érzelmi elsivárosodáshoz, közönyhöz
vezet. Ez az oka annak, hogy nagyvárosokban világos nappal népes utcákon arat az
erőszak, rablás, gyilkosság anélkül, hogy
akár egy járókelő is közbelépne. A nagyvárosi élet, a sok ember összezsúfolása kis helyen az emberi kapcsolatok kimerüléséhez,
elembertelenedéshez vezet és agresszív
magatartást vált ki.
Ill. Az élettér pusztulása
A korábbi tévhit, hogy a természet kimeríthetetlen, mára már megdőlt! Az életterek vizsgálata azt mutatja, hogy minden
növény-, állat-, és gombafaj alkalmazkodik
a környezetéhez. A környezet nemcsak az
élettelen alkotóelemeket jelenti, de jelenti
az ott élő minden szerves életformát is. Ez
akkor is igaz, ha szembenálló dolgokat vizsgálunk, pl. a ragadozókat és zsákmányukat.
Közelebbről nézve, az élőlények, ha fajtánként nézzük őket, nem károsítják egymást, sőt néha még érdekközösséget is
alkotnak. A tápláléklánc minden elemének
alapvető érdeke, hogy a számára szükséges
„zsákmány” folyamatosan rendelkezésre álljon, függetlenül attól, hogy az egy növény

vagy egy állat. Érdekes jelenségeknek lehetünk megfigyelői: az Ausztráliába behurcolt
dingó nem irtotta ki zsákmány állatát, hanem a vetélytársakra koncentrált és a két erszényes ragadozót, az erszényes farkast, és
az erszényes ördögöt számolta fel, melyek

a zsákmányért folyó harcban alulmaradtak,
és gyakorlatilag éhen haltak.
Az élettérben folyó harc biztosítja azt is,
hogy egy kiegyensúlyozott egészséges tömege legyen a zsákmánynak és a fölösleget
elvigye a ragadozó. Az ember tevékenységében gyakran előforduló rablógazdálkodás a növény és az állatvilágban ismeretlen!
Két élőlény akár olyan hasonlóan szoros
függőségben is létezhet, mint az ember és
háziállatai, kultúrnövényei. Az ilyen jellegű
kapcsolatokra utal az ökológiai elnevezés.
Az életközösségek önszabályozó mechanizmusai biztosítják, hogy az időjárás hatásai ne okozzanak jóvátehetetlen károkat. A
hirtelen változások azonban, jelentős, akár
katasztrofális hatásúak is lehetnek. Pl. az ártatlannak tűnő nyúl Ausztráliában jelentős
területeket tett pusztává.
Mivel az emberi tevékenységet a technológiai fejlődés diktálja, amely állandóan
gyorsul, így az ember mélyreható, gyakran
teljes összeomlással fenyegető beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában,
amelyben és amelyből él. Kevés embercsoport képez ez alól kivételt, pl. az erdei indiánok, gyűjtögető vadászó életmódjukkal.
Ilyen lehet számos régi parasztgazdaság
is, ahol generációk óta ugyanazt a földet
művelik meg. Az ökológiai ismereteket tapasztalás útján szerezték meg, és a tudás
apáról fiúra szállt. Ezek a parasztok tudnak

Az ökológiai ismereteket tapasztalás útján szerezték meg, és a
tudás apáról fiúra szállt. Ezek a parasztok tudnak valamit, amit a
városi ember már elfelejtett.
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A rohanásban élő ember valójában egy gépezetként működik,
melynek üzemanyaga a félelem!
valamit, amit a városi ember már elfelejtett.
Így történhetett meg az, hogy Amerikában
hatalmas területek váltak értéktelenné,
elpusztítva az ott élő állatfajokat is. A felgyorsult életben az általános hajsza nem
ad lehetőséget a mérlegelésre, gondolkodásra! A mezőgazdaságban a kemikáliák
alkalmazása éppúgy merénylet önmagunk
ellen, mint a „rövidlátó” ember felesleges
gyógyszerfogyasztása!
A nagyváros olyan a társadalomban, mint
a daganat az emberi szervezetben. Minden
gazdaságilag fejlett országban olyan tömegszállások jelennek meg a külvárosokban, melyek egyáltalán nem érdemlik meg
a lakás nevet, hanem csak pusztán kényelmetlen „ólak” a „haszonemberek” számára,
a haszonállatok tartásmódjához hasonlóan.
Az itt élő emberek csak úgy tudják fenntartani önbecsülésüket, ha sorstársaiktól
elzárkóznak. Csak nézzünk rá a szalagházak
erkélyei közé emelt válaszfalakra. Ezzel a
szomszéd láthatatlan lesz! A tömegek ös�szezártsága így vezet elmagányosodáshoz
és embertársaink iránti részvétlenséghez!
Ezzel egyidejűleg az esztétikai és az etikai
érzék elkorcsosulni látszik.
Pedig az ember lelki egészségének és épségének fenntartásához a természet és az
emberkéz alkotta kulturális szépségek szorosan hozzátartoznak. Azok, akik a termelés
kiszélesítése érdekében utakat, erőműveket

és gyárakat telepítenek, és ezért letarolják a
természeti adottságokat, minden szépség
iránt vakok, és ez a szellemi vakság együtt
jár további lelki betegségekkel.
IV. Versenyfutás önmagunkkal
A bevezető részben már foglalkoztunk a
pozitív és negatív visszacsatolás szerepével,
és fontosságával, és azzal, hogy miért fontosak az önszabályozó automatizmusok.
Ezekre az automatizmusokra a természetben számtalan példát találunk. Azonban
mindegyikben fellelhetjük a faj megtartásának elemét és fontosságát.
„Az emberiség kulturális fejlődésére semmilyen ehhez hasonló erők nem hatnak, mivel szerencsétlenségére megtanulta, hogyan
legyen úrrá az őt körülvevő természeten,
ugyanakkor saját magáról olyan keveset tud,
hogy áldozatául esik a fajon belüli szelekció
sátáni erőinek. Oskar Heinroth azt mondta „A modern emberiség munkatempója a
belső szelekció legostobább produktuma.”
A mondás „homo homini lupus est” (ember
embernek farkasa) valójában egy alábecslés!
Az ember azzal, hogy saját maga alakítja ki a
szelekciós tényezőket, a saját fajtájának még
a legfélelmetesebb ragadozónál is veszélyesebb ellenségévé válik! Az ember emberrel
való versengése kikerül a természet körforgásából, kizárja a gyógyító erőket, és minden
korábbi értékét a profit érdekében a kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporja! Így az a
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tényező vagy kérdés, hogy mi jó és mi hasznos
az ember és az emberiség számára, feledésbe
merül. A legnagyobb baj, az eszköz felcserélése a céllal. A pénz eredetileg „eszköz” volt. Él
még a mondás: „megvannak az eszközei”.
Vajon ma hány olyan embert találunk, aki
valójában megérti, hogy a pénz önmagában nem érték! Ugyanez vonatkozik az időre is! Vajon a rövidebb repülési idő, azaz a
gyorsabb repülés, vagy a gyorsabb autózás
járulékos költségeit és veszélyeit hogyan
számítjuk be a megnyert félóránkba?
Nyugodtan feltehetjük magunknak a
kérdést, hogy mekkora kárt okoz az ember
életében a pénz hajszolása. A birtoklásvágy
és a rangkórság mellett előbb-utóbb az
ezerarcú félelem is felüti a fejét! Félelem a
versenyben való lemaradástól, az elszegényesedéstől, a hibás döntésektől és a tehetetlenségtől, de ha felismerjük, akkor sem
lehet kiszabadulni ebből a mókuskerékből!
A rohanásban élő ember valójában egy gépezetként működik, melynek üzemanyaga
a félelem! „Félelemtől hajszolt menekülés a
félelmetes hajsza elől” - mindez oda vezet,
hogy az emberiség megfosztja saját magát
leglényegesebb emberi tulajdonságaitól,
amelyek egyike az önmegfigyelés. Így a
félelem aláássa az ember egészségét. Csak
nézz szét Kedves Olvasó, és vedd számba
modern korunk bajait! Egy olyan lény, amelyik lemond az önmegfigyelésről, előbbutóbb lemond az emberi tulajdonságokról
is, vagy észre sem veszi, hogy ezeket a képességeit már el is veszítette!
Az emberek szenvednek attól az idegi
és lelki tehertől, amit a sorstársaikkal való
versenyfutás jelent. Pedig gyermekkoruktól
azt tanítják vagy sulykolják belénk, hogy a
versengés haladást jelent! Azok a luxus igények, melyek a fogyasztásnövekedés égisze
alatt alakultak a nyugati országokban, nem
fogják majd bírni a versenyt a keleti országok kevésbé elkényelmesedett és egészségesebb lakosságával. Ezért igen rövidlátó a
kapitalista uralkodó osztály, ha a fogyasztás
további növekedésével operál!
Folytatjuk

Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Egészség

Feketeköménymag olaj
- remény az allergiások számára
A feketekömény, népies nevén a kerti
katicavirág (Nigella sativa) hazánkban kevésbé ismert fűszernövény,
Ázsiában és Afrikában őshonos, Közép-Európában termeszthető. Ennek megfelelően az indiai, a török,
valamint az észak-afrikai gasztronómiában fűszernövényként is
használják, míg Európában leginkább gyógynövényként ismert. Apró
magja sokkal többet rejt magában,
mint egy hétköznapi fűszer. Egészséges, zsírsavakban gazdag olajat
tartalmaz, amely nagyban hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez.
A feketekömény magját több mint 4500
éve használja az emberiség. Az ókori gyógyításban komoly szerepe volt, mind az
egyiptomi, mind a görög orvosok használták.
Egyiptomban a „fáraók aranyának” is nevezték. Az évezredek során sokoldalúsága számtalanszor beigazolódott. A magjából sajtolt
olaj magas tápértékkel rendelkezik, rengeteg
ásványi anyagot és aminosavat tartalmaz,
melyek erősíthetik az immunrendszer védekezőképességét.
Gyakran találkozhatunk a gyógynövényekkel kapcsolatban olyan véleményekkel,
amelyek szerint hatásuk csak feltevéseken
alapul, mivel nem történnek olyan vizsgálatok, amelyek a hatékonyságukat bizonyítanák. Ez a megállapítás azonban a legtöbb
esetben nem igaz. A feketeköménymag olaj
hatására vonatkozóan a történelmi múltba
visszanyúló tapasztalatokon túl a modern
gyógyászat is rendelkezik eredményekkel. A
feketeköménymag olaj alapú készítmények a megfigyelések alapján enyhíthetik
az allergiás tüneteket a szénanátha és az
asztma esetében, valamint a bőr- és ételallergiák esetében is.
A feketeköménymag olaj allergiás tünetek kezelésére vonatkozó hatékonyságát a
lengyel Bonimed Természetgyógyászati
Laboratóriumban is tesztelték. A megfigyelt betegeket két csoportra osztották. Az

első csoport 63 főt tartalmazott, életkoruk 6
és 17 év között változott. Tüneteik között az
allergiás nátha, a bronchiális asztma illetve az
atópiás ekcéma is előfordultak. Mindannyian
feketeköménymag olajat kaptak 8 héten át
napi három alkalommal 1 – 1 db 500 mg-os
kapszula formájában. A második csoport 49
főből állt, életkoruk 6-15 év között változott,
allergiás nátha, asztma és ekcéma tüneteivel
rendelkeztek. Naponta háromszor 2 db 500
mg-os kapszulát kaptak 6-8 héten keresztül.
Az kezelés során a betegek tünetei mindkét
csoportban jelentősen javultak, mindkét
vizsgálati csoportba tartozó gyermekek 80%
-ának esetében csökkent az orrfolyás és enyhültek az asztma tünetei. A kísérlet eredményeképp megállapították, hogy a 6 – 15 (17)
éves korcsoportban a feketeköménymag
olaj optimális dózisa naponta háromszor 500
mg. További megfigyelések során a tapasztalatok azt mutatták, hogy a tünetek sok esetben a készítmény bevételét követő néhány
napon belül enyhülnek, ezután az adagolás
napi 2 db, néhány esetben napi 1 db 500 mgos kapszulára csökkenthető.
A feketeköménymag olaj egyedülálló terápiás tulajdonságait további tudományos
kutatások is megerősítették. Megállapításra
került, hogy gátolja a hisztamin felszabadulását, gyulladáscsökkentő hatással
rendelkezik, gátolja a légcső és a belek izomzatának összehúzódását, valamint csökkent-
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heti a légutak gyulladásos reakcióját is.
A szénanátha szokásos kezelési módja
antihisztamin tartalmú gyógyszerek adagolása. Ezen gyógyszerek alkalmazása azonban sok esetben mellékhatásokkal, például
aluszékonysággal társulhat. Használatuk
hatékony kiegészítő alternatívája lehet az
Alerbon feketeköménymag olaj tartalmú
étrend-kiegészítő, amely kiváló minőségű,
hidegen sajtolt feketeköménymag olajat
tartalmaz. A Bonimed Természetgyógyászati Laboratórium hosszú évek óta ajánlja az
Alerbont az allergiás tünetek enyhítésére.
Pollenszezonban általában 2-3 db 500 mg-os
kapszula fogyasztása ajánlott, de az adagolás a tünetek súlyosbodása esetén szükség
szerint növelhető. A hidegen sajtolt feketeköménymag olaj hatékonysága az illóolaj
elpárolgását megakadályozó, légmentesen
lezárt kapszula formájában történő alkalmazás esetén optimális.
Jó egészséget kívánunk!
Keresse a Bonimed termékeit

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

Életmód

A varázslatos CBD nyomában - 2. rész
Folytatjuk az előző számunkban
megkezdett beszélgetést Győri Edittel, a Jōra CBD olajak és CBD tartalmú kozmetikumokat forgalmazó
Egészségcseppek webáruház tulajdonosával. A CBD általános hatásainak bemutatása után most arra
keressük a választ, hogy miben tud
a segítségünkre lenni külsőleg ez a
különleges vegyület.
- Milyen panaszok esetében érdemes
kipróbálni a CBD tartalmú kozmetikumokat?
- A legtöbb gyulladásos eredetű bőrproblémánál csak ajánlani tudom ezeket a
krémeket, szérumokat. A CBD hatása akkor
jelentkezik, amikor a bőrön át felszívódva,
kapcsolatba lép testünk endokannabinoid
rendszerének receptoraival. Sejtvizsgálatok
kimutatták, hogy a CBD megakadályozza
a faggyúmirigyek olyan funkcióinak létrejöttét, amelyek segítik a pattanások kialakulását, de emellett bármilyen gyulladásos
állapotra kedvező hatással lehet.
A teljesség igénye nélkül a leggyakoribb
bőrbetegségek, problémák, amely javulhatnak a használatával:
- pattanásos bőr
- atópiás dermatitis
- pikkelysömör
- bőrrák
- bőrviszketés
- bőrfájdalom
De nem kell ahhoz bőrproblémánknak
lennie, hogy élvezhessük a CBD áldásos hatását. Azt szoktam mondani, hogy a CBD egy
jackpot. Annyi kedvező tulajdonsága van,
hogy szinte mindenki tud profitálni belőle.
Számos vizsgálat után arra jutottak a
kutatók, hogy a kannabinoidok gyulladáscsökkentő, viszketés gátló, öregedés gátló
és rákellenes tulajdonságokat is mutatnak.
Ezek után nem csoda, hogy a kozmetikai
ipar hamar felfedezte magának, és különféle bőrápoló termkekben fejti ki áldásos
hatását.
- Milyen készítményekben található
meg a CBD?
- A lista hosszú, hiszen a sampontól
kezdve a kézkrémen keresztül, egészen a

szájápolási termékekig szinte mindenbe
raknak már CBD-t, de elsődlegesen a bőrápoló krém az, amire a legnagyobb az
igény.
Mi is gyártunk arc-, test- és kézkrémet,
és hihetetlenül sok pozitív visszajelzést
kapunk a vásárlóinktól, akár már egy pár
napos használat is rengeteg makacs bőrproblémát old meg.
Az én személyes kedvencem viszont a
fürdéshez való fürdőbomba és fürdősó,
ami olyan szinten lazít el és varázsolja bársonyossá a bőrömet, mint eddig semmi.
- Mit ajánl az olvasóinknak, milyen
szempontok alapján válasszanak CBD
tartalmú kozmetikumokat?
- Ha tehetik, semmiképpen ne a legolcsóbbat vegyék, ez az első tanácsom. Min-
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dig vagy olvassák el a termékcímkét, érdeklődjenek utána, kérdezzék meg, hogy
milyen formában tartalmazza az adott kozmetikum a CBD-t, milyen CBD-t tartalmaz.
Emellett az egyéb összetevőket is érdemes
elolvasni, például kerüljük a parabén tartalmú krémeket és részesítsük előnyben a
természetes összetevőket.
- Érdemes-e belsőleg is használni a
CBD olajat kiegészítésként, ha bőrproblémánk van?
- Mindenképpen. A bőrproblémák ös�szetettek, a legtöbb esetben a bőrön
megjelenő elváltozás a belső szervek (pl.
emésztés) problémáira vezethető vissza,
ha megtámogatjuk a szervezetünket a
CBD olaj fogyasztásával, sokkal előbb és
sokkal jobb hatást érhetünk el.

Életmód

Kapcsolódás
-variációk V.
Megengedni sokféleképpen lehet, de mégis fontos, hogy ez
hogyan történik meg. Mikor elkezdünk felcseperedni, a közvetlen és közvetett család, rokonság, a szomszédok, a falu, a város,
a nemzet, a kontinens, mind külön-külön meghatározott értékrendek, rendszerek, elvárások, szokások mentén megenged, vagy
éppen tilt, tehát szabályoz dolgokat, helyzeteket, viselkedéseket,
hatással van gondolatainkra, érzéseinkre, cselekedeteinkre.
Egy keresztény szellemiségű terület más elvek, rendszerek
mentén fog „megengedni”, működni és működtetni, mint egy
buddhista, iszlám, vagy természeti szellemiségű hely.
A szülők által felállított szabályok és minták alapján határozzuk
meg helyünket a társadalomban és kezdünk „igazodni” hozzá.

Az életünk folyamán sokféle helyzettel, emberrel,
így megoldandó feladatokkal találkozunk,
amelyekre adott reakcióinkat meghatározzák
a korábbi „megengedés” mintáink.
Egy déli országban megengedett késni, akár több órát is egy
partiról a kezdés „meghatározott” időpontjához képest. Sőt, ha
pontosan érkezel, furcsán fognak rád nézni, hogy „Vajon mi bajod
lehet?”. A késés ugyanakkor egy a pontosságot nagy becsben tartó helyen tiszteletlenségnek, akár sértőnek is számítana.
Az időhöz való viszonyulás mindkét helyen eltérő, így a megengedés minősége is.
A megengedés befelé irányultsága egy másik aspektus.

Mi az, amit megengedek magamnak?
Megengedem magamnak az „én-időt”, a pihenést, egy éttermi
kiruccanást, egy új ruhát, vagy műszaki eszközt? Megengedem
magamnak a kerti partit, egy kirándulást, egy új szerelmet, egészségesebb táplálkozást? Megengedem magamnak, hogy fontos
legyek önmagam számára, és megengedem-e másoknak, hogy
adjanak, elismerjenek, értékesnek, fontosnak, szerethetőnek tartsanak és ezt ki is fejezhessék számomra? Megengedem másoknak, hogy támogassanak és megengedem-e magamnak, hogy
elfogadjak és befogadjam a felém áramló pozitív dolgokat?
A megengedés minősége és keretei egyéniek, még akkor is,
ha hasonlóak másokéhoz. Emlékezzünk, tudatosítsuk magunkban, hogy mi vagyunk azok, akik a szabad akarat szellemében
eldöntjük, mit engedünk meg másoknak, ezáltal önmagunknak
is, és a döntéssel (vagy nem döntéssel (ráhagyással)) járó felelősség is a miénk.
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Mindig érdemes rendszerekben gondolkodni.
Minden mindennel kapcsolódik valamilyen módon, formában.
Amennyiben egy tényezőben változás áll be, az minden további
tényezőre (kisebb, nagyobb mértékben, de) hatással van, s azokban is elmozdulást eredményez, beszéljünk akár szellemi, akár
fizikai irányú „elmozdulásról”.
A ThétaHealing® spirituális filozófiai rendszer mélyreható támogatást nyújt az önmegismerés folyamatában olyan módszertan
mentén, amely könnyedén elsajátítható azok számára, akik elhívást éreznek annak megismerésére.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válasszunk önmagunk számára, hogy figyelembe vesszük a test, mint egész működését,
valamint az esetleges gyógyszeres kezelések vonatkozó hatásait.

Turmeric Curcumin 1000mg
(mega dózis) 120db
„A kurkuma hatékony gyulladáscsökkentő
hatóanyagai csillapíthatják az ízületi panaszokat, gyulladásokat, emellett kiváló természetes
ellenszere a vérrögképződésnek. Különleges
aromája mellett erős antioxidáns, emésztésserkentő, vércukorszint-stabilizáló, gyulladáscsökkentő hatásokkal jellemezhető.
Fő komponense a kurkumin, amelynek jellegzetes sárga színét köszönheti, mindemellett
tartalmaz C-vitamint, foszfort, kalciumot, káliumot, nátriumot, magnéziumot és vasat is.
A kurkuma alkalmazásának első írásos dokumentuma a hindu szent Védákból maradt ránk, Kr.e. 1500-ból. Az
Ájurvéda orvoslás emésztési panaszok, megfázás és sebek kezelésére
alkalmazta. Az indiai világ „indiai sáfránynak” nevezi. Dél-Kelet Ázsiában ételízesítőként, ételszínező fűszerként és kozmetikumok komponensekét is ismert.”

ThétaHealing®:
Termékrendelés:

dreletero.com
+36 30 45 27 803

elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Ajánló
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Természetesen

Zero waste a nyaralás alatt a Napvirággal
A nyár közepe az az időszak az évben, amikor mindenki szeretne egy
kicsit kikapcsolni. A bezártságnak
vége, végre lehet utazni. Ám a nyaralás során is érdemes ügyelni arra,
mit és mennyit viszünk magunkkal, még ha „csak” kozmetikumokról van is szó. Lássuk csak a Napvirág Manufaktúra zero waste nyári
natúrkozmetikumait!

A napozás öröm
Hosszú, és rosszkedvű volt az elmúlt tél
mindannyiunk számára. A nyár azonban
mint egy bomba érkezett június elején, a
nap azóta is szórja sugarait, ragyog, meleget ad, és mosolyt csal az arcokra. Ez a
nyaralás, a pihenés ideje, a legkisebbek
is érzik ezt. Ám a napozás csak akkor tud
felhőtlen, feltöltődést adó pihenés lenni,
ha okosan végezzük, és a megfelelő natúrkozmetikumokkal védekezünk a káros
sugárzások ellen. A Napvirág Manufaktúra napozó kréme válogatott organikus
növényi vajakból (kakaóvaj, ghánai shea
vaj, és organikus extraszűz kókuszvaj) il-

letve a fizikai fényvédelmet biztosító cinkoxidból készül, mely hatékonyan védi, sőt
táplálja is a bőrt. A napozás után pedig a
különleges összetevőket, mint az argán-,
vagy liliomolajat is tartalmazó balzsammal regenerálhatjuk gyorsan, és finoman
a bőrünk.

Üdén, illatosan nyáron is
A nyár legkeresettebb kozmetikumai
közé tartoznak az üdeséget adó natúr
dezodorok, melyek anélkül tartanak illatosan, hogy blokkolnák az izzadás
természetes folyamatát. A Napvirág Manufaktúra egyik sláger terméke a nőies
illatú bergamott és levendula, vagy a
friss illatú citromfű és menta illóolajjal
illatosított, extraszűz kókusz olaj alapú
krémdezodorai. Ezek a dezodorok több
órán keresztül biztosítják a kellemes illatot, miközben ápolják a hónalj vékony,
érzékeny bőrét is.

Utazós „musthave”
Ha utazásról van szó, akkor szinte kihagyhatatlan a vízhatlan utazó szappantartó, mely kis helyen elfér. Ideális
alternatívája a műanyag társának. Kívül
dekoratív pamutvászon, belül pedig egy
speciális impregnált textil. Kézműves termék, mely mosható, és melyben könnyen
és biztonságosan szállítható bármelyik
natúrszappan.
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Zero waste a nyaralás alatt is
Nem csak környezettudatos gondolkodás az, ha mindenből kevesebbet, és azt is
jól átgondoltan csomagolunk. A Napvirág
Manufaktúra már a kezdetektől gondot és
figyelmet fordít arra, hogy műanyagmentes legyen termékeik csomagolása. Ha szilárd hajmosó samponszappant vagy szilárd testvajat viszünk magunkkal az útra,
nem csupán helyet és súlyt spórolunk, de
ökológiai lábnyomunkat is csökkentjük
ezáltal.
A jól bevált eldobható sminklemosó,
arctisztító korongok helyett is voksoljunk
az organikus pamutból készült mosható,
többször felhasználható, horgolt arckorongok mellett.
Ezzel a választással nem csak kézműveseket támogatunk, de egy apró lépéssel,
mégis környezetünkért teszünk, példát
mutatva gyermekeink számára is. Mindez
nem le- vagy alábecsülendő, sőt inkább
példa értékű magatartás.

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

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 167. rész

J

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

A jód hatása az egészségre 1. rész
A jód a természetben megtalálható, szervezetünk működéséhez elengedhetetlenül szükséges esszenciális elem. Részt vesz az anyagcsere-folyamatokban, hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez, a szellemi működés fenntartásához, az
idegrendszer működéséhez, a bőr egészségének megőrzéséhez, valamint gyermekek esetében segíti a növekedést.

A jód története

Feltételezhetjük, hogy már jóval a jód elem
felfedezése előtt ismerték gyógyító hatását,
hiszen Mont Verdében egy régészeti feltárás
során Kr. e. 15 000-ből származó, a jód természetes forrásaként ismert moszatokból készített gyógyszereket találtak. Kr. e. 2700-ban
egy híres kínai gyógynövényes kézikönyv
említi moszatok használatát golyva esetén, és
Hippokratész (Kr. e. 460) is moszatokat ajánlott a golyva gyógyítására.
Magát a jódot egy salétromgyártó család
tagja, Bernard Courtois fedezte fel 1811-ben.
Akkoriban a salétrom fontos eleme volt a
puskapornak, így annak nagyüzemi gyártása óriási hasznot hozott. Az anyagot tengeri
algák hamujából nyerték és a hamumaradékot kénsavval semmisítették meg. Egyszer
Courtois túl sok savat adott a hamumaradékhoz, így ibolyaszínű gőz keletkezett, mely
sötét kristályok formájában lecsapódott. Feltételezte, hogy egy új anyagot fedezett fel,
ezért összegyűjtötte és elküldte vegyészeknek, hogy folytassák a kutatást.

Courtois felfedezését 1813. november 29én hozták nyilvánosságra és mutatták be a
Francia Császári Intézet előtt. A jód első feljegyzett felhasználása a gyógyításban 1815–
16-ban dr. William Prout nevéhez fűződik.

A jód a szervezetben

A legtöbb jódot a pajzsmirigy tartalmazza (15–20 mg), ez a szervezetben tárolt jód
30 százaléka. Sok jódot tartalmaz még a
mellszövet, a szem, a gyomornyálkahártya,
a méhnyak és a nyálmirigyek. A jód antioxidáns, hatása a C-vitaminnal azonos.

A pajzsmirigyhormonok hatásai

A pajzsmirigyhormonok, a trijód-thyronin
(T3) és a thyroxin (T4) több, alapvető életfunkciókkal kapcsolatos folyamatot szabályoznak.
Melegvérű élőlényekben a pajzsmirigy
egyik fő feladata a hőmérséklet szabályozása.
A T3 hormon fokozza a sejtek működéséhez
szükséges oxigénfogyasztást, és összefügg
a hőtermeléssel is. Ha valakinek krónikusan
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alacsony a testhőmérséklete, vagy folyton
hőemelkedése van, az mindig összefügg a
pajzsmirigy rendellenes működésével. Ennek a megfigyelésnek a diagnosztikában van
jelentősége.
A pajzsmirigyhormonok befolyással vannak az anyagcserére is: segítik a cukor felszívódását a bélből, ugyanakkor a glikogén
lebontását is elősegítik a májban. Segítik továbbá az inzulin lebontását (a vércukorproblémák hátterében nem megfelelő működésük is állhat), az adrenalin (stresszhormon)
egyes hatásait és a szabad zsírsavak oxidációját is.
További fontos terület a növekedés és a
fejlődés. Ha a szervezetben nincs megfelelő
mennyiségű pajzsmirigyhormon, a növekedési hormon nem képes serkenteni a növekedést és az érést. A pajzsmirigy hormonjai
már a magzati létben elkezdik kifejteni ezt
a hatásukat, és ha nem jutnak megfelelő
mennyiségben a magzathoz, fejlődési, növekedési rendellenességek alakulhatnak ki.
Elegendő hormon hiányában már maga a
foganás sem jön létre.
A pajzsmirigyhormonnak és így a jódnak
köze van a sérült szövetek regenerációjához
is. Közvetett úton befolyásolja a szívműködést, valamint az idegtevékenységre és az
érzelmi életre is hatással van.

A hiány első jelei és a súlyosabb
állapotok

Napjainkban az emberiség akár harmadát
is veszélyeztetheti jódhiány. A legmagasabb
kockázatú csoportba tartoznak a várandós
nők, valamint az olyan területeken élők, ahol
a talajban, így a táplálékban is nagyon kevés
a jód. Idetartozik Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia,
Új-Zéland és az európai országok.
A pajzsmirigy tehát a jódot hormonok előállítására használja fel, amelyek segítenek a
növekedés szabályozásában, a sérült sejtek
helyreállításában és az egészséges anyagcserében. Jódhiány esetén a test nem tud

Öngyógyítás abc-je
elegendő mennyiségű hormont előállítani,
és ez pajzsmirigy-alulműködéshez vezet.
A jódhiány korai tünetei közé tartozik a
fáradtság, a gyengeség, a lelassulás, a
fázékonyság, érzékenység a hidegre, a
hajhullás, a kedvetlenség, az ok nélküli
hízás, a fokozott alvásigény. (E tünetek
más problémát is jelezhetnek, így csak akkor
állapíthatjuk meg valamelyik tünetről, hogy
jódhiány okozta, ha jódpótlásra megszűnik.)
Súlyosabb esetben az érintettek aktivitása csökken, nehezen összpontosítják figyelmüket; bőrük kiszárad, hűvös és száraz
lesz, a szövetekben felhalmozódik a folyadék, így a bőr tésztaszerű tapintásúvá válik.
A hangszalagok megduzzadnak, hangjuk
rekedtté, beszédük nehezen érthetővé,
fátyolossá válhat. Jellemző lehet a székrekedés, a vér lipidszintjeinek emelkedése,
valamint pszichiátriai problémák jelentkezése is.
Magas jódtartalmú étrendnél a pajzsmirigy mérete kisebb, kevesebb sejt is elegendő a jód pajzsmirigyhormonokba való
beépítéséhez. Jódszegény táplálkozásnál a
pajzsmirigy többszörösére nőhet, extrém
esetben a légzést is gátolhatja.
A jódhiányt kimutathatjuk az alábbi két
teszt valamelyikének elvégzésével.

Jódteszt

Prof. dr. Török Szilveszter természetgyógyász nevéhez fűződik a Bioaktív Kékjód kifejlesztése, melynek különlegessége, hogy
a jódot szerves formában tartalmazza, így
a szervezet könnyebben képes felvenni és
felhasználni. A teszt során a Bioaktív Kékjódból egy cseppet a csukló magasságában az
alkar belső felszínére cseppentünk, és finoman a bőrbe masszírozzuk. Ha megfelelő a
jódionszintünk, tintaszerű pacaként megszárad bőrünkön (vízzel könnyen lemosható). Ha szervezetünkben nincs elegendő jód,
a folyadék pár másodperc alatt felszívódik.
Ekkor érdemes a teljes üveggel elfogyasztanunk: reggelente cseppentsünk három
cseppet a nyelvünkre, és mikor kifogyóban
van az üveg, megismételhetjük a tesztet,
hogy lássuk, szükséges-e folytatni a kúrát. Ez
a teszt szépen példázza, hogy szerves formában bevitt nyomelem esetében a szervezet
pontosan tudja, mennyit vegyen magához,
és amennyiben felesleges, egyszerűen nem
szívódik fel.

Testhőmérsékletteszt

A jódhiány elsősorban a pajzsmirigy működésének zavarához vezet, melynek egyik
fő feladata a testhőmérséklet szabályozása

és meghatározott szinten tartása. Ezt alapul
véve dr. Broda Barnes az 1940-es években
arra a következtetésre jutott, hogy alaphőmérsékletünk információt nyújt pajzsmirigyünk állapotáról. Egy egészséges ember
testhőmérséklete 36,6–36,8°C között mozog.
Az ennél alacsonyabb kora reggeli hőmérséklet azt jelzi, hogy a pajzsmirigy alulműködik, ha pedig magasabb, az túlműködésre,
illetve valamilyen fertőzés jelenlétére utal.
A teszthez három-négy egymást követő
napon ébredéskor ajánlott megmérni a testhőmérsékletet (lehetőleg régi típusú lázmérővel). Nőknél a ciklus befolyásolja a testhőmérsékletet, ők a menzesz jelentkezése utáni
napon kezdjék a mérést. Ha az eredmények
átlaga 36,6–36,8oC közötti, pajzsmirigyünk
optimálisan működik. Ha alacsonyabb, az
alulműködés korai fázisa jöhet szóba, és ez
közvetetten utalhat jódhiányra. Ha egyéb
jelek is mutatkoznak, alapos kivizsgálást követően körültekintő jódpótlás ajánlott.
A cikk második részében egyéb jódpótlási
lehetőségeket veszünk sorra, és arra is kitérünk, mivel tudjuk elősegíteni a jód hasznosulását a szervezetben.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

NAPFÉNYES ÉLET A LAPÍTVÁNY
 Budapest, Belgrád rakpart . • Tel.:   - vagy   -

napfenyes . hu • webaruhaz.napfenyes.hu
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Szeretettel várjuk

VÁRADI TIBOR

WORKSHOPJAINKON!

ONLINE ELŐADÁSAI +1 AJÁNDÉK AKCIÓ!

A bennünk élő hold

3 különböző normál hosszúságú előadás vásárlása esetén
a 4. előadás ajándék! 2 egész napos előadás vásárlása esetén
a 3. normál hosszúságú előadás ajándék!

2021. július 24. szombat

Találj rá a párodra!

ÚJ! A magasvérnyomásbetegség

2021. július 24. szombat

Segítség kamaszt nevelek!
2021. július 25. vasárnap

megelőzése és szelíd gyógymódjai

Hogyan győzzük le
félelmeinket?

Napfényes egészségkalauz 3.

2021. július 31. szombat

Változtass a stresszhez való
viszonyodon!
2021. július 31. szombat
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Keresse
a webaruhaz.napfenyes.hu-n
vagy

a napfenyesgyogykozpont.hu-n

Ajánló
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Bőrápolás

A frissítő nyugalompermet
A levendula az egyik legsokoldalúbban, legváltozatosabban használható, finom illatú gyógy-, fűszer- és
dísznövény. Európába a rómaiak hozták be, az ókorban ez a növény a szépségápolás meghatározó növénye volt. Többféleképpen használták: testre kenve, fürdővizet illatosítottak vele, szappant készítettek belőle,
de akár száraz virágát a földre szórva is illatosítottak
vele. A néphit szerint a levendula távol tartja az ártó,
rontó erőket, szellemeket. Ezt a levendula erős illatával
magyarázták.. A 20. század elején a levendula gyógyszerként használatos, hasmenés, köhögés, fejfájás ellen, a II. világháborúban pedig sebfertőtlenítőként.
Igen magas illóolaj-tartalma van a levendulának, melyet lepárlással nyernek. Virágként leszedve és csokorba kötve, vagy
virágpárnát készítve rengeteg mindenre felhasználható. A levendulának csodálatosan aromás, fűszeres, igen kellemes illata van.
Virágját vagy leveleit megdörzsölve kezünkön hosszú ideig illatozik. Harmóniát teremt az emberben, látvány és illat együtt bűvöl
el mindenkit, frissít, regenerál, felüdít és nyugtat egyszerre.
A levendula jó mézelő növény, méhcsaládokat telepítve levendulásunk mellé igen értékes levendulamézhez juthatunk.

A gyógyhatású levendula:

Javítja az életfolyamatokat, fokozza a testi és lelki frissességet.
Antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladást csökkentő hatása van. Aromaterápiában használva feszültségoldó, idegerősítő, nyugtató
hatású. Enyhíti a fejfájást, a depresszív kedélyállapotot, segíti az
elalvást, az alvászavarokat megszűnteti. A pattanásos, gyulladásos
bőrt bekenve nyugtatja. Érvényes pikkelysömörre és ekcémára is.
Enyhíti a napozás okozta leégést. A levendulából kinyert illóolajat
szívesen használják aromaterápiás készítményekben. A levendula külsőleges alkalmazásánál rendszerint a fertőtlenítő, nyugtató,
enyhe fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatásait emelik
ki. A levendulavirágnak azonban nemcsak nyugtató és feszültségoldó, hanem élénkítő, frissítő, serkentő és immunerősítő hatása is
van. A levendulaolaj megnyugtatja a gyulladt bőrt. Kiegyensúlyozza a bőr zsírosságát, serkenti a bőr anyagcsere folyamatait és elősegíti a táplálását. Szabályozza a fejbőr zsírosságát.
A vize is erős gyógyhatású szer, amivel gyakorlatilag bármit
kezelhetsz. Érdemes megismerned közelebbről, hisz olyan harmóniát és nyugalmat hoz az életedbe, mely boldogságod egyik
alapköve lehet.
A levendulaolaj készítésének egy fantasztikus mellékterméke
az úgynevezett aromavíz, melyet ma még sokkal kevesebben
ismernek, mint magát az aromaterápiás olajat. Az aromavíz a levendulaolaj lepárlása során keletkezik, amikor a növényre vízgőzt
eresztenek, és a forró gőz kioldja az aromákat. Majd a hűtés során
lecsapódó gőz olajra és vízre válik szét, de mindkettő tartalmazza
az értékes hatóanyagokat.
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A fantasztikus benne, hogy lágyabb és harmonikusabb összetevői miatt még több területen felhasználhatod, mit magát az
olajat. Kisbabák érzékeny bőrének ápolására, gyulladt szemre, de
még akár ivókúrában belső gyógyításra is használhatod.
Virágvíz, vagy más néven hidrolátum, a felkelő nap harmatos érintését nyújtja bőrödnek! Frissít, selymesen ápol, finoman
illatosít. Használd arctisztításhoz, sminklemosáshoz, vagy akár
parfümként vagy permetezd be vele egész testedet és frissítsd
fel magad a nyári forróságban! Minden bőrtípusra ajánlott, még a
legérzékenyebb bababőr ápolására is.
Mi szeretettel készítünk Nektek levendulás termékeket: levendula szappant tussah selyemmel, kiváló hidratáló, minden
bőrtípusra jó, akár gyermekek részére is. Levendulavizünk kétféle van, tiszta levendula és levendula-rózsa. Fürdősóink levendula
illóolajjal készülnek, többféle sót és virágszirmokat tartalmaznak.
Nyári könnyű kézkrémünk a levendula szerelmeseinek készült.
Levendulás habzó fürdőbombáinkat bátran használhatja mindenki, hiszen a levendula illóolaj az egyetlen, ami nem allergizál.

Nézz körül a webshopunkban:

fiorecosmetics.hu

Telefonszám: 36-70/3700-227

Ajánló
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Tudatos gazdi

8 tipp, hogyan hűtsük kutyánkat a nagy forróságban
Elérkezett az a – télen annyira várt időjárás, amikor az árnyékban ülve
is meleg van, még akkor is, ha épp
egy nagy pohár jeges teát szürcsölgetünk. Mennyire lehet melege kutyáknak? Felsorolok néhány tippet,
hogyan könnyíthetjük meg kutyáink
számára is a nyári kánikulát.

1. ÁRNYÉKOS HELY

Egy kinti hőmérővel keressük meg az
udvar leghűvösebb pontját. Lehet az egy
nagy fa tövében, de egy kisebb teraszon
is lehet hűvös helyet találni. Nagyon hasznosak a szétnyitható árnyékoló sátracskák,
amiket már elég sok helyen lehet kapni. De
elegendő lehet az is, ha az ő saját pokrócát
terítjük a hűvösbe, tudni fogja, hogy az az
ő helye.

2. KUTYAMEDENCE

Ha a kutyánk szeret sokat kint lenni nyáron is, érdemes beszerezni egy medencét,
ahol kedvére hűsítheti magát. Nem kell
nagy dologra gondolni, teljesen beválnak
a kagyló alakú gyerek homokozók erre a
célra. Természetesen vigyázzunk, hogy ne
legyen túl hideg benne a víz, mert a hirtelen hideg kárt tehet bennük is.

3 .JÁRJON A LEVEGŐ

Amennyire csak lehet, mozgassuk a levegőt. Ha kint vagyunk az udvaron, ezt a
természet megoldja helyettünk. Bent a
lakásban viszont javasolt klímát kapcsolni. Akinek pedig nincs a lakásban légkondicionáló berendezése, egy ventilátor is
bőven megteszi. Arra viszont ügyeljünk,
hogy közvetlenül a kutyára nagy sebességgel ne engedjük, mert begyulladhat a
szemük.

4. PÁRAKAPU

A párakapu (kültéri párásító) remekül
hűsít a nagy forróságban. Főleg abban az
esetben hasznos, ha a kutyánk fél a locsolócsőtől és a medencébe sem megy bele.

5. HIDEG VIZES TÖRÖLKÖZŐ

Abban az esetben, ha nem áll módunkban sem a kerti locsolóval, sem párakapuval, sem medencével hűteni kutyát, jól

jöhet egy vízzel átitatott törölköző, pléd,
ruhadarab. Ezt a kendőt rövid ideig a hátára lehet teríteni vagy egyszerűen a hátára csavarni a langyos vizet.

6. FRISS IVÓVÍZ

Fontos, hogy mindig friss víz legyen
az itatótálban. Ilyenkor gyakrabban kell
cserélni. Amikor elviselhetetlen a hőség,
mehet a vízbe néhány jégkocka, így kevesebb víz is elegendő a hűtéshez és nem
fogja túlinni magát.

7. KUTYAFAGYI

A világ legegyszerűbb és legpraktikusabb találmánya. Gyakorlatilag bármit
össze lehet trumixolni, amit szeret a kutya
és biztonsággal fogyaszthatja. Így kerülhet gyümölcs, kókusztej, gyógynövények.
De akár húsos verzió is készíthető a húsleves fagyasztott levéből.

8. SÉTÁK ALATT IS VÍZ

Mindig győződjünk meg arról séták
előtt, hogy a táskánkban mindig legyen
egy üveg friss víz és itatótálka. Hűtött vizet is vihetünk magunkkal.

Az 5 másodperces szabályt
ismered?

Ha úgy érzed, hogy túl meleg van kint,
akkor minden bizonnyal kutyádnak is
túl meleg lesz. Mielőtt elindultok sétálni,
mindig ellenőrizd az aszfalt/járda hőmér-
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Ez a hűsítő zselé telis-tele van a
természet válogatott alapanyagaival. Ne keresgélj tovább, ha
kutyád nem bírja a meleget és a
bőre is érzékeny! Hidd el, imádni
fogjátok a My Bulldog Coolert!

sékletét. Ezt az 5 másodperces szabállyal
tudod megtenni. Helyezd a tenyered a
járdára, ha 5 másodperc múlva is kényelmesen ott tudod tartani, akkor mehet a
séta. Ellenkező esetben tilos, hiszen égési
sérüléseket okozhat kutyád tappancsán!
Kitartást kívánok mindenkinek a nagy
kánikulára!
Magyari Detti
kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com

Zöld megoldások

Mikor és miért tökéletes megoldás a vízszűrő kancsó
az ívóvíz szűrésére?
Íme egy rövid összefoglaló az előnyeiről
A vízszűrő kancsók tökéletes zamatú, kellemes ivóvíz előállítására
alkalmasak.
Kiszűrik a vízből a rozsdát, vasat,
homokot, sarat, polleneket, a klórt
és más szerves vegyületeket.
Bizonyos gyártók vízszűrő kancsói alkalmasak a nehézfémek, vas,
ólom, réz, higany, alumínium eltávolítására is.
Hatékonyak a kémiai vegyületek, vírusok, baktériumok, szerves vegyületek és minden egyéb szennyeződés
kiszűrésében.
Legfontosabb tulajdonságuk a mobilitás, hiszen bárhová magaddal viheted.
Ha nem otthon szeretnél szűrt vizet
inni, hanem például nyaraláskor, utazáskor
vagy a munkahelyeden is fontosnak tartod
a megfelelő minőségű és tisztaságú szűrt
víz fogyasztását, nem kell semmi mást
tenned, csak magaddal vinned a vízszűrő
kancsót, és a szűrt víz bárhol rendelkezésedre áll. Kiemelten fontos ez, ha például
kis gyerekkel indulsz útnak.
Szintén pozitívuma, hogy nem igényel
jelentős anyagi ráfordítást. Kiváló minőségű vízszűrő kancsót és a használatához
szükséges cserebetétet vásárolhatsz már
akár 3-4000 forintért is. Számold csak ki,
ez mindösszesen kb 4-5 zsugor palackos
víz ára. Szóval ahelyett, hogy megvennéd
a család heti palackos ásványvíz men�nyiségét, simán vásárolhatsz egy vízszűrő
kancsót.
A kancsóbetétek beszerzése szintén
egyszerű és valóban pénztárcabarát. Egy
szűrőbetét –akár – 350 liter víz szűrésére
is alkalmas, élettartamuk 2 hónap és gyártója válogatja, de multipackos kicsomagolásban akár 2000 forintért is vásárolhatsz
már kiváló minőségű szűrőbetétet. Egy
kis matekkal könnyen kiszámítható, hogy

havi 1000 forintért 175 liter vizet szűrhetsz
meg. Ez cca 115 darab 1,5 literes palackos
víznyi mennyiség, ami egy átlagos minőségű ásványvíz esetében havi 11.500 HUF
kiadást jelent. Remélem meggyőztek a
számok, mennyivel takarékosabb, ha szűrt
víz mellett teszed le a voksod És ne felejtsük, hogy mennyivel környezetbarátabb
a PET palack hulladék felhalmozása helyett
a vizet szűrni.
Nem elhanyagolható tény a szűrőbetétek széles választéka sem. A szűrendő
víz tulajdonságától függően különböző
típusú szűrőbetétek használhatók. Vannak
speciálisan a vasas vagy kemény víz kezelésére alkalmas szűrőbetétek. Vásárolhatók
kifejezetten antibakteriális kancsóbetétek,
melyek a vízben esetlegesen előforduló
baktériumok, többek között az e-coli baktérium jelentős mértékű eltávolítására alkalmasak.
Más szűrőbetétek magnéziummal dúsítottak, jelentős szerepet játszva a szervezet
megfelelő magnézium ellátásában.
Ha kávéfőzéséhez szűrt vizet használsz,
a kávéfőződ is meghálálja a figyelmességed. Hisz a kemény víz vízkőlerakódásokat
okoz, ami a kedvenc háztartási géped működésében is fennakadásokat okozhat, és
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jelentősen csökkentheti annak élettartamát. És tény, hogy a frissítő, gőzölgő nedű
is sokkal finomabb, ha szűrt vízből készül.
A vízszűrő kancsók további előnye, hogy
használatuk nagyon egyszerű. Csak feltöltöd csapvízzel, és a szűrőbetét szépen
végzi a dolgát. A zamatos, szűrt víz hamarosan fogyasztható.
A szűrőbetét csere pár kézmozdulat csupán Kitekerd, kihúzod, kipattintod – attól
függ melyik gyártó termékét választod – és
már be is helyezheted az új cserebetétet.
Tisztán tartásuk sem igényel nagy időráfordítást. Néha átöblíthetjük egy kis mosószeres vízzel a műanyag kancsórészt, és
újra használatra kész.
Egyetlen hátránya, hogy a megszűrt víz
mennyisége kicsit szűk keretek között mozog. Egy-egy kancsó hasznos kapacitása
- fajtától függően - 1,6 - 2 liter között van.

HomeWater.hu vízszűrőszaküzlet
HU-1188 Budapest, Vasút utca 28/B.
Mobil: +36 70 607 5770
Email: hello@homewater.hu
www.homewater.hu

Életmód
A pálinka és annak fogyasztása
ugyanolyan nemzeti sajátosságunk, mint a pirospaprika, vagy
akár az aszú. Sajnos van egy rossz
és egy jó hírünk is a pálinka fogyasztóinak. A jó hírünk az, hogy ebből
a nemes párlatból egy gyűszűnyi,
a kiegyensúlyozott életünkre nagyon jótékony hatással van. Főleg,
ha kiegészítjük különféle gyógynövényekkel, amelyek képesek az
egészség és a jó kedély megőrzésére, sőt sok betegség megelőzésére,
gyógyítására is. A rossz hírünk az,
hogy elég belőlük egy gyűszűnyi is.
Ez a paradoxon annyit jelent, hogy
ugyanabban a pohárban találjuk
meg az áldást, és az átkot is.
Most bemutatkozik egy olyan pálinkafőzde, mely ma Magyarországon egyedülálló
módon szalon-jelleggel várja kedves vendégeit exkluzív környezetben. A látogatók
megkóstolhatják a President Szalon kiváló
minőségű, gondos eljárással készült pálinkáit, de a vállalkozó kedvűek akár részt is vehetnek a pálinkakészítés folyamatában.
A President Szalonban azt vallják, hogy
életünk, egészségünk kulcsa jelentős
részben, az elfogyasztott élelmiszereken
múlik, hazánk pedig bővelkedik kiválóbb-

Bemutatkozik a
President Pálinka Szalon

nál kiválóbb termelők által termelt gyümölcsökkel, melyből gondos szakértő kezek
által készítjük a kiváló minőségű pálinka
termékeinket.
Pálinkáik kizárólag étkezési, első osztályú,
fáról, bokorról szedett gyümölcsből készülhetnek, különös tekintettel a gyümölcsök
érettségére, épségére és tisztaságára. Termelőiket személyesen látogatják, lehetőségeikhez mérten részt vesznek a gyümölcsszüreten is.
A Presiden Szalon számára fontos, hogy
termékeik ne jelenjenek meg nagyüzemi
piacokon, pálinkáik minőségét ne befolyásolja a kereslet növekedése. Termékpalettá-

jukat folyamatosan bővítik, és egyedi különlegességekkel is meglepik vásárlóinkat.
A Szalon és a főzde 2020-ban megkapta a
környezetvédelmi ISO 14001 minősítést,
mellyel igazolják, hogy tevékenységük minden pontján fontosnak tartják a környezettudatos gondolkodást.
A President Pálinka Szalon elkötelezett
partnere a magas minőségű gyümölcsökkel dolgozó kisvállalkozásoknak. Termékpalettájuk éppen ennek köszönhetően bővült
ki 2017 decemberétől a Sámsonházán működő Litkei manufaktúra kitűnő minőségű
termékeivel. A szoros együttműködésnek
köszönhetően a gyümölcsök többféle feldolgozása lehetőséget nyújt arra, hogy a
vásárlók széles körben juthassanak kitűnő,
egészséges termékekhez. A gyümölcsök
magját a Bagoila manufaktúra dolgozza
fel, melyekből magas minőségű magolajok
készülnek, mind külső, mind belső fogyasztásra.
A President szalon számára a legfontosabb, hogy csak természetes és egészséges
élelmiszereket készítsenek és forgalmazzanak, amelyek a legminimálisabb mértékben
sem tartalmazhatnak adalékanyagot, így
sem tartósítószert, sem színezékeket, sem
állományjavítót, sem ízfokozót.

A pálinka és a gyümölcslekvár
kizárólag gyümölcsből készül!
www.presidentpalinka.hu
webáruház:
www.gyumolcsbol.hu
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Kertészkedjünk!

Fűszernövények szedése és tartósítása
Nem kell nagy konyhakert ahhoz, hogy saját magunk
termeljük meg gyógy- és fűszernövényeinket. Sőt, szinte kert sem kell. A legtöbb növény jól érzi magát az erkélyen vagy az ablakpárkányon is. Akkor is, ha nagyon kis
helyen termesztünk fűszernövényeket, bő mennyiséget
gyűjthetünk belőlük és tartósíthatunk télre. Amennyiben nem kívánunk télen lemondani a saját termesztésű
fűszernövényeink aromájáról, a téli készletet már vetéskor és ültetéskor tanácsos betervezni. Önmagában már
az is megéri, ha csak kis mennyiséget tartósítunk.

Így szedünk szakszerűen

Amíg még nagyon fiatalok a fűszernövények, addig kíméljük őket.
Szednünk csak akkor szabad belőlük, ha már bőven van levelük.

Mire ügyeljünk a szedéskor?

A fűszernövények nagyon óvatos szedést kívánnak. Ez érvényes a
friss felhasználásra és különösen akkor, ha a termést tartósítani szeretnénk. A leveleket és hajtásokat éles ollóval vagy késsel vágjuk le. A
leszedett termést ne hagyjuk állni - azonnal dolgozzuk fel.
Tanácsok a szedéshez:
• Egy fűszernövényről sohase vágjuk le az összes hajtást. Kivételek:
a kerti zsázsa és a turbolya, ezeknek nem kell újra nőniük.
• A metélőhagymából mindig csak a csövecskék felét vágjuk le.
• A bazsalikomot, a csombort vagy a majoránnát a talaj felett mintegy 10 cm-el vágjuk le, így ismét újra kihajtanak és elágazódnak.
• A nagyobb fűszernövényeknél, mint a tárkony, a borágó, a lestyán
vagy a borsosmenta, mindig csak a legfelső fiatal levelű hajtásokat
vágjuk le. A vágási helyek alatt új hajtások képződnek, új levelekkel.
• Az évelő fűszernövényeknél, mint a szurokfű, a citromfű vagy a
borsosmenta, néhány hajtást mindig tövig vágjunk le, akkor új hajtások fejlődnek, zsenge aromás levelekkel.
• A kerti zsályánál, a kakukkfűnél, a rozmaringnál sohase vágjunk le
többet, mint a hajtások hosszának 1/3-a.

A szedés időpontja

Természetesen azokat a fűszernövényeket, amelyeket a konyhában azonnal felhasználunk, közvetlenül előtte szedjük le.
Tartósításhoz akkor gyűjtsünk be, amikor a fűszernövények aromája a legnagyobb. Kísérjük figyelemmel fűszernövényeinket, a helyes időpont döntő az aroma szempontjából.

Néhány tanács:

• Majoránnát, kakukkfüvet, csombort, és szurokfüvet a virágzás
előtt és alatt szedjük.
• A tárkony, a lestyán, a borsosmenta, a borágó, a metélőhagyma,
a petrezselyem és a citromfű esetében a fiatal, lédús leveleket tartósítjuk.
• Őszig várhatunk a szürettel a tartósításra szánt kerti zsályánál, babérnál és rozmaringnál. A szedéshez az a legalkalmasabb napszak,
amikor a növények aromája a legintenzívebb. Minden erősen fűsze-
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res növénynél ez a déli időszak.
A lédús levelű növényeket kissé korábban gyűjtsük be: a harmat
száradjon fel, de a növény még ne legyen lankadt a hőségtől.

Hogyan tartósíthatjuk a fűszernövényeket?

A fűszernövények téli tartósítására különböző módszerek vannak
– és mindegyik egyaránt jó. Azonban nem mindegyik alkalmas minden fűszernövényhez. Sok fűszernövény a szárítás során, mások a
fagyasztáskor elveszítik aromájukat.

A fűszernövények előkészítése tartósítására

• Ügyeljünk arra, hogy egyetlen növényrész se legyen fertőzött.
• Jól rázzuk ki a növényeket, hogy a beleköltözött rovarok és állatkák kipotyogjanak.
• Alaposan nézzük meg a nagylevelű növényeknél a levelek
fonákát, mert itt szívesen telepszenek meg a kártevők.
• Ha a fűszernövények légszennyezésnek kitett helyen állnak,
mossuk meg őket.

Fűszernövények szárítása

A legegyszerűbb és legősibb módszer, a fűszernövények téli tartósítására.
A levegőn száríthatjuk a fűszernövényeinket, mégpedig a hajtásokat gumigyűrűvel csokorrá összekötve és a csokrot meleg, árnyékos
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helyre akasztva. A konyhában viszont ne, itt a levegő túl nedves és
zsíros. Amikor a levelek már zörgőn szárazok, felaprítva csavaros tetejű üvegbe tegyük el. Ha csak egyes leveleket szárítunk meg, akkor
tiszta kendőn, meleg, árnyékos helyen végezzük.
Sütőben csak akkor szárítsunk, ha nem áll rendelkezésre alkalmas
hely ahhoz, hogy a levegőn szárítsunk. Azoknál a növényeknél is alkalmas ez a szárítási mód, amelyeket a nagy légszennyezettség miatt meg kellett mosnunk.
Helyezzük a fűszernövényeket egy alufóliával befedett rostélyra
és 50C-on szárítsuk meg. A sütő ajtaját egy résnyire hagyjuk nyitva.
Szárítóberendezésben egyszerűbb a szárítás. Az idő és a hőmérséklet szabályozott, a szárítás úgymond automatikusan történik.
Ügyeljünk arra, hogy a fűszernövények ne váljanak túl szárazzá.
Fontos: Valamennyi szárított növény zöld maradjon. A szürke vagy
barna száraz növényeket túl forrón vagy túl sokáig szárítottuk – ezek
aromájuk nagy részét elvesztik.

Fűszernövények besózása:

Egész sor fűszernövényt tartósíthatunk sóban, például a lestyánt
és a petrezselymet. A leveleket és a szárat mossuk tisztára, és vágjuk
durva darabokra. Széles sötét üvegbe vagy zárható kőedénybe rétegezzük ezután a sót és a növényeket 1:5 arányban és a rétegeket
egy főzőkanál nyelével döngöljük tömörre. A besózott növények
ezután két évig elállnak.
Ezek a fűszerek nagyon sósak. Főzéskor óvatosan a sóval.

Fűszernövények fagyasztása

A legtöbb fűszernövényt gond nélkül tartósíthatjuk a mélyhűtő
ládában. Kis adagot fagyasszunk le, így mindig pontosan annyi lesz
kéznél, amennyi egy ételhez szükséges. Fűszernövény keveréket is
lefagyaszthatunk.
A jégkockatartóban adagolhatjuk legjobban a mélyfagyasztott
fűszernövényeket. Nagyon apróra vágjuk ezeket és kevés vízzel a
jégkockatartóban fagyasszuk keményre, majd vegyük ki a növénykockákat és tegyük feliratozott zacskókba, s így tároljuk a mélyhűtőben. Zacskókban a leggyorsabb a lefagyasztás. A növényeket
szárastul és levelestül tegyük mélyhűtő zacskókba és gyorsan lefagyasztjuk. Majd ismét vegyük ki azokat a mélyhűtő ládából és tenyerünkkel a zacskóban apró darabokra nyomjuk szét. Ezeket a darabokat most vagy a zacskóban hagyjuk, vagy – még jobb – kis mélyhűtő
dobozokba rakjuk át. Mivel a növényeket fagyott állapotban aprítottuk fel, nem tapadnak össze és gond nélkül a kívánt mennyiségben
vehetünk belőlük.

Jó tanács:

A mélyfagyasztott fűszernövényeket közvetlenül ételekhez adjuk,
salátaöntetekhez vegyük ki a hűtőből mintegy 20 perccel a tálalás
előtt, hogy aromájukat kifejthessék.

Fűszernövények tartósítása ecetben, olajban

Ha ecetben vagy olajban tesszük el a fűszernövényeket, tulajdonképpen nem a növényeket, hanem az aromájukat tartósítjuk. A folyadékok gyorsan átveszik a növények ízét. Így ízesíthetjük a salátát
és más ételeket. Fűszernövényeket egymagukban vagy keverékekben tehetünk el. Eltevéshez a fűszernövényeket feltétlenül mossuk
meg. Tetszetős hajtásokat válasszunk ki, mert így az ecettel vagy az
olajjal megtöltött fűszernövényes üveg egyben szép látvány is.
Ecetben eltevés: A fűszernövény hajtásait és leveleit dugjuk bele
egy világos, formás üvegbe, majd töltsük fel bor- vagy almaecettel.
Az ecet ne legyen túl friss, különben a növények között ecetsav baktériumok képződnek. Helyezzük az üveget két hétre napos ablakba,
ezután a növényeket kivehetjük. Ha az ecetben maradnak, rendszeresen töltsük fel, mert ami a folyadékból kilóg, hamar megromlik.
Olajban eltevés: A fűszernövényeket kissé daraboljuk fel, így az
olaj az aromát hamarabb felveszi. A feldarabolt növényeket rakjuk
sötét színű üvegbe és töltsük fel olajjal. A fűszernövényes olajat négy
hétre állítsuk melegre. Az olívaolaj nem avasodik, a többi olaj érzékenyebb.
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Mihez mi illik?

Burgonya: babér, csombor, kakukkfű, majoránna, petrezselyem
Édességek: borágóvirág, borsosmenta, muskotályzsálya.
Hal: babér, kerti zsálya, tárkony.
Hirtelensült bárány: borsosmenta, kerti zsálya, rozmaring.
Káposzta: babér.
Levesek: kapor, metélőhagyma, petrezselyem, turbulya.
Paradicsom: bazsalikom, kapor, majoránna, metélőhagyma.
Pizza: kakukkfű, kerti zsálya, szurokfű.
Sajt: borágó, metélőhagyma, petrezselyem.
Saláta: bazsalikom, borágó, citromfű, kapor, kerti zsázsa, metélőhagyma, petrezselyem, sarkantyúka, tárkony, turbolya, vérfű.
Sárgarépa: petrezselyem.
Sültek: babér, kakukkfű, kerti zsálya, lestyán, rozmaring.
Tészta: bazsalikom, kakukkfű, kerti zsálya, rozmaring, szurokfű.
Tojásételek: bazsalikom, kapor, kerti zsázsa, metélőhagyma.
Uborka: babér, borágó, kapos kapormag.
Üdítőitalok: citromfű, borsosmenta.
Vad: babér, kakukkfű, kerti zsálya.
Virslisaláta: lestyán, metélőhagyma, petrezselyem.
Zöldségköretek: bazsalikom, metélőhagyma, petrezselyem, tárkony, turbolya.

Kertészkedjünk!

Környezettudatos kertészkedési tippek
3. Vízpazarlás nélkül a kertben
Íme 4 trükk, hogy még több vized
legyen a kertészkedéshez:
Talajtakarás (mulcsolás) a növények
körül
Egy réteg lehullott (egészséges) levél
vagy levágott fű képes megőrizni a talaj
nedvességtartalmát, megelőzni a gazképződést, egyensúlyban tartani a talaj
hőháztartását és ásványi anyagokkal táplálni a növényt, hiszen lebomlanak.

1. Kezdj el komposztálni!
Minden komposzttal, amit magad készítesz közelebb kerülsz a teljesen hulladékmentes és önellátó kertészkedéshez.
Tudom, csak magamat ismétlem, de amikor hulladékmentes kertészkedés (és
életforma) kialakítása a cél, akkor a házi
komposztálás egy alaptétel, már csak
azért is, mert a komposztálóba kerülő
dolgok egyetlen molekulája sem megy
veszendőbe.
A komposztálás csodájának hála, a tavalyi zöldség és gyümölcs maradékok és
nyesedékek zöld hulladéka biztosítják az
idei év gazdag és egészséges termőtalaját.
A saját komposzttal csökkentjük a műanyag hulladék zsákok számát is, amiben
ezeket a kertészeti áruházakból hazaszállítjuk. Tanulmányok igazolják, hogy a házi
komposzt akár 20%-al is megnövelheti talajunk termőképességét.

2. A jó vetőmag elengedhetetlen
Az előnevelt palánták ára a kertészetekben meglehetősen borsos is lehet és bizony fogalmunk sincs róla, hogy az adott
növény milyen magból csírázott ki. Az a
mag genetikai módosításoktól mentes,
biomag volt vajon?

!

Webshopunkból bátran válogathatsz, ha genetikai módosításoktól és vegyszeres kezelésektől mentes növényeket
szeretnél termeszteni!

Akkor milyen magokkal kezdjek kertészkedni?
Költségkímélő megoldás lehet, ha az
első év után mindig elteszel pár magot a
következő évre.
Amikor saját növényeidet termeszted
magról, legyél kreatív a műanyagmentesség terén.
Wc papír gurigák, tojástartók, újságpapírból készített tárolók, komposztálható
papír poharak, üres tojáshéjak…ezek
mind nagyszerű szolgálatot tehetnek,
amíg a növénykéid akkorára nőnek, hogy
átültetheted őket végleges helyükre.
Készíts miniüvegházat a csíráztatáshoz
úgy, hogy egy üres ásványvizes flakonnal
takarod a földet, így akár a végleges helyére is vetheted a magokat (pl. salátát) és
a kártevő csigáktól is megóvhatod a termésedet.
Extra tipp: Megmaradt pár zacskó magod az előző évekből, de már lejártak?
Tedd őket a hűtőbe 1-2 hétre és úgy ültesd el!
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Vásárolj egy esővíz tárolót
Ha családi házban élsz érdemes az
eresszel összekötni, de még a teraszon
is érdemes ezeket elhelyezni, mert ha jól
eltaláljuk a pozícióját, a tetőről lezúduló
vízsugár is képes pillanatok alatt feltölteni
egy ilyen edényt.
Légy kreatív
Meglepődnél, hogy olyan helyen is
találhatsz felhasználható vizet, ahol nem
hitted volna. Ha van szárítógéped és természetes mosószert és öblítőket használsz, nyugodsz szívvel felhasználhatod
a kondenzvizet locsolásra. A pincében
elhelyezett páramentesítő készülékekben (ellenőrizd a leírását) összegyűlt víz is
ugyanígy hasznosítható.
A műanyagok új élete
Vágj lyukakat a műanyag palack aljára
és állítsd bele a földbe úgy, hogy vízelvezető csatornaként pont a gyökerekhez
vezesse a vizet. Így pontosan oda kapja a
növény a vizet, ahol szüksége van rá!
Hasznosítsd a szürke vizet
Zuhanyozáskor vagy kádfürdő után is
felhasználhatod a fürdővizedet, ha természetes alapú tisztálkodószereket használsz.

www.nowastehome.hu
Tel.: +36 30/913 7782
E-mail: info@nowastehome.hu
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Gyepápolás a kánikulában
A klímaváltozás hatásait nagyon közelről érezhetjük idén a bőrünkön.
Ez a rekkenő hőség nem csak az embereket és az állatokat teszi próbára, hanem a kerteket is!
Sorra jelennek meg a szárazságfoltok,
a gombás sárgulások, az érthetetlennek
tűnő állománypusztulás. Persze mindennek
megvan az oka:
A talaj víz- és tápanyag pufferképessége
kimerül és teret enged a különböző problémáknak. Kondíció nélkül a gyep nem
tud hatékonyan ellenállni a hőség okozta
stressznek. (És ezt nagyon könnyű még tetézni is pl. a helytelen öntözéssel…)
A megelőzéshez ismernie kell a kánikulai
gyepápolás technikáját.

Vágási magasság a hőségben:

Az év nagy részében ideális 4 cm-en
tartani a gyepet, a kánikulában viszont felengedhető 5-6 cm-re is, hogy árnyékolja a
földet a levélzet. Ezzel csökkenthető a forró
talajon a kipárolgás, és a fűszálak töve is
védve marad az erős UV sugárzástól.
A kánikula időszakában kifejezetten fontos a rendszeres késélezés. Az elcsorbult
penge rojtosan tépi a fűszálat, ami visszaszáradást okoz. Száraz gyepet, éles késsel
kell fűnyírózni!

Öntözés a kánikulában:

Tavasztól őszig hőmérséklet és időjárás
függvényében heti 2-3 öntözés javasolt a
reggeli órákban. Csak a hőségriadó idején
érdemes ezt napi rendszerességűre sűríteni.
Ha hozzá van szoktatva a gyep, hogy
minden nap kap vizet, nem nyúl mélyre, és
a hőstressz károsíthatja a felszín közelében
található gyökérzetet.
Fontos: SOHA NE ÖNTÖZZÖN ESTE! A
forró talajra kijuttatott víz párát képez, ami a
lehűlő levegőben a fű felett lebegve ragad.
A meleg, párás környezet ideális a gombás
sárgulások kialakulásának.

A vízhiány első jelei:

- a fű mindig sötétedik első lépésként,
majd
- fakó, szürkés árnyalatot ölt mielőtt
- elkezdene teljesen kiszáradva megsárgulni.

Plusz egy tipp a kánikulára: használjon
Vízőrt már tavasz végén, hogy a víz nagy részét eltartalékoljuk nyárra. Ez egy organikus
talajkondicionáló, amivel a talajba be tudja
zárni a vizet, ezért sokkal kevesebb vízre
lesz szükségük ahhoz, hogy a növényeket el
tudjuk látni.

Mit tegyen a szárazságfoltok
megjelenésekor?

Növelje meg az öntözés mennyiségét
és gyakoriságát (maximum napi 1 locsolás
reggel!)
Szükség esetén mérőpoharakkal ellenőrizze a terület vízborítottságát, mert lehet,
hogy egyes területek jelentősen kevesebb
vizet kapnak. Ilyenkor a rendszer módosítása is szükségessé válhat.

Tartsa jó kondícióban a füvet:

Permetezzen a Nyári erősítő koktéllal, ami Amalgerolt és Smaragd Turbo
Kalciumot tartalmaz. Az azonnal hasznosuló tápanyagok segítenek a gyepnek a
hőstresszt leküzdeni. Szórjon ki Humin
Garden Plus granulátumot évi 3 alkalommal a területre, hogy a humusztartalmat
növeljük a talajban, mert annak vízmegkötő képessége van.
Fordítson nagyobb figyelmet a talajjavításra. A terület szerves tápanyagokkal és talajjavítókkal való rendszeres kezelése segíti
az egészséges talajmikrobiom kialakulását,
ami megteremti a stresszkezeléshez szükséges pufferképességet. Csak így tudja a föld
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víz-, tápanyag- és levegőháztartását ideális
állapotban tartani.
Fontos megjegyezni, hogy a talajjavítás
egy folyamat. Akár 1-3 szezon is elmehet
rá, de a végeredmény egy erős, szép gyep
lesz, aminek holmi hőségrekord meg se fog
kottyanni!

Tervezzen előre!

Az elmúlt években is tapasztalható volt,
hogy egyre forróbbak és aszályosabbak a
nyarak. Készüljön fel rá.
Ennek egyik módja az előrelátó fajtaválasztás. A klasszikus és sport változatok
mellett megjelentek a kifejezetten alacsony
vízigényű fajták is, mint a Barenbrug Water
Saver fűmagja. Gyökere akár 60 cm mélyre is lenyúlhat, ahol már szinte mindig van
nedvesség.
A másik lehetősége pedig a megfontolt
vízgazdálkodás. A jövőben nagyon megnő a szerepe a drénezésnek és az esővízgyűjtésnek. Ha van lehetősége, szikkassza
el a kertjében az égi áldást ahelyett, hogy
hagyja elfolyni a csatornában!
A klímaváltozás szélsőségeihez alkalmazkodnunk kell. Itt az ideje, hogy Ön is elkezdjen rá felkészülni!
Szép zöld gyepet kíván:
Molnár Gábor Éva

www.kertfuvesites.hu
www.evakert.hu

