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Az Amazonas legkiterjedtebb
erdőirtáson átesett térségeiben nőnek
legkevésbé új erdők
A legkisebb arányban nőnek az új erdők az Amazonas azon
térségeiben, ahol korábban a legnagyobb mértékű volt az erőirtás brit kutatók szerint. Egyes ilyen térségekben húsz évvel az
erdők elpusztítása után sem látszanak az erdők helyreállításának a jelei.
A szakemberek kimutatták, hogy az új
erdők az amazóniai erdőirtással összefüggő
szén-dioxid-kibocsátásnak csak kevesebb
mint tíz százalékát ellensúlyozzák.
Azt is megállapították, hogy az új erdőket
tekintve nagyok a különbségek az Amazonas térségének kilenc állama között a szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozásában.
Brazília, ahol az Amazonas esőerdőinek több mint fele terül el,
a felelős az erdőirtás és a vele kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás
többségéért. Egyetlen szövetségi államában - Pará államban - nagyobb mértékű volt az erdőirtás, mint a nyolc másik Amazonas-térségbeli országban.
Brazíliában az új erdők a korábban kiirtott erdők területeinek
csupán 25 százalékán nőnek, és az erdőirtás miatti szén-dioxidkibocsátásnak csak a 9 százalékát ellensúlyozzák.
Ezzel szemben Ecuadorban a kiirtott térségek mintegy 60 százalékán növekednek új erdők. Guayanában, ahol az új erdők már idősebbek és több szén-dioxidot képesek elnyelni, az erdőirtás miatti
szén-dioxid-kibocsátás majdnem egynegyedét képesek elnyelni.
Az erdők újratelepítése az Amazonas térségében fontos „természetalapú” megoldás a klímaváltozás feltartóztatására környezetkutatók szerint. Az újonnan telepített erdők a korábban kiirtottak
helyén, ahol felhagytak a mezőgazdaság műveléssel is, képesek
gyorsan nagymennyiségű üvegházhatású gázt felfogni a légkörből.
Ez kulcsfontosságú a globális klímaváltozás feltartóztatását célzó
politikák sikeressége érdekében, amelyek célja az üvegházhatású
gázok csökkentése a légkörben, a zéró szénkibocsátás elérése.
„A műholdas adatok létfontosságúak az erdőirtás megfigyelésében
olyan nagy térségekben, mint Amazónia, és ezek jelentik az alapot az
üvegházhatású gázok csökkenésére tett nemzetközi ígéretek teljesülésének megfigyeléséhez. Ez az új tanulmány az első, amely összehasonlítja az erdőveszteséget és az új erdők növekedését az Amazonas térségében elterülő országokban. Műholdas felvétek alapján készítettük
el az erdőirtás, az új erdők növekedése és a szén-kibocsátás térképét
1986-2017- között” - mondta Charlotte Smith, a Lancasteri Egyetem
kutatója, a tanulmány társszerzője.
A tanulmány eredményei három kulcsfontosságú kihívást világítottak meg a térség esetében: a ösztönözni kell a széles körű erdő-helyreállítást, meg kell védeni az új erdőket oly módon, hogy
ne kerüljenek hátrányba a mezőgazdasági terület céljából megtisztított területek kis földtulajdonosai, és meg kell akadályozni a további erdőirtást a térségben.
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Több száz év után visszatértek
a vadmacskák Hollandiába
A vadmacska, amely hosszabb lábbal és más fejformával rendelkezik, mint háziasított rokona, a középkorban tűnt el a mai
holland területekről a vadászata és az erdőtisztítások miatt.
Az ARK nevű természetvédő csoport biológusa, Hettie Meertens
szerint a faj visszatérése azt jelzi, hogy a dél-hollandiai Limburg tartomány erdőségei kezdenek újjáéledni.
A szakember szerint Limburg déli részén 2013 óta nő a vadmacskák száma, mivel az állatok elhagyták a németországi Eifel hegységben és az Ardennek belgiumi részén immár „túltelítődött” élőhelyeiket, hogy új territóriumokat kutassanak fel.
„A populáció kicsi, de növekszik. A helyzet egyelőre törékeny, de bízunk a gyarapodásban” - mondta Meertens, hozzátéve, hogy reményeik szerint nem csupán az állatok száma, hanem a hollandiai élőhelyeik kiterjedése is növekedni fog.
Az ARK jövőre tervez vadmacskaszámlálást, amelynek részeként
kamerákat helyeznek ki a fákra. Meertens macskagyökérolajjal keni
be az ágakat, hogy a kameralencse elé vonzza az állatokat.
A vadmacskák visszatérése Hollandiába a változó - a fakitermelés
helyett a természetnek kedvező - erdőrendezési gyakorlatok eredménye. A kidőlt fákkal és üregekkel teli vadabb erdőségek kedvezőbb körülményeket kínálnak a vadmacskáknak.
A természetvédők továbbá arra buzdítják a gazdákat, hogy olyan
sövényeket alakítsanak ki a földjeiken, amelyek élőhelyül szolgálhatnak a vadmacskák táplálékát jelentő mezei egerek számára.

Egészség

Hogyan legyen erős az immunrendszerünk?
A kérdés aktuálisabb, mint valaha. Vajon elég erős önmagában az immunrendszerünk? Vagy szüksége van
arra, hogy támogassuk? Ha igen, hogyan? Mindenesetre tény, hogy ha megfelelően működik szervezetünk védekezőképessége, akkor hatékonyabban küzdünk meg
a kórokozókkal.
Szervezetünket nap, mint nap folyamatosan támadás éri, az
egészséges immunrendszer észrevétlenül küzd meg a támadókkal. Ám ha immunrendszerünk kimerült, általános gyengeség, fáradékonyság jelentkezik és felütheti a fejét a betegség.
Immunrendszerünk működését nemcsak a járványok idején kell
támogatni. Fontos tudni, hogy a láz, az orrfolyás, az izzadás és a
levertség az immunválasz jelei, ezért kell óvatosan bánni azokkal
a gyógyszerekkel, amelyek a tüneteket csillapítják, de a betegséget nem gyógyítják.

Mi a feladata az immunrendszerünknek?

Immunrendszerünk feladata, hogy védelmet biztosítson a kívülről jövő fertőző mikroorganizmusokkal szemben, megtartsa
szervezetünk integritását úgy is, hogy a szervezetben keletkezett
elfajult sejteket is eliminálja.
A védekezőképességünk immunszerveink pontos és összehangolt és energiaigényes munkájának köszönhető. Immunszerveink: a csecsemőmirigy, a lép, a csontvelő, a máj, a nyirokcsomók és a mandulák. Immunrendszerünk edződik, amint egyre
több kórokozóval kerül szembe. Ezért fontos, hogy tiszta, de ne
steril környezetben nevelkedjünk fel. A nyiroksejtek bölcsője a
csontvelő, majd a csecsemőmirigyben tovább érnek és innen
vándorolnak ki a nyirokcsomókba, a lépbe, ahol aktívan védenek
bennünket. Immunrendszerünk fontos területe a bél és a velünk
közösséget alkotó, együtt élő bélflóra.
Az egyes testtájakon a nyirokcsomók, a garatban a mandulák
védenek bennünket a betolakodóktól. A védelmi rendszer felismeri őket, a falósejtek bekebelezik és elpusztítják a kórokozókat. Más sejtek ellenanyagokat termelnek, ami egy másik útja a
védekező mechanizmusunknak. Az immunválasz elindításában,
szabályozásában fontos szerepet töltenek be a citokineknek nevezett molekulák, melyek a fehérvérsejtekből szabadulnak ki és
ezek felelősek a gyulladásban tapasztalható heves tünetekért is.

Mi az, ami csökkenti a védekezőképességünket?

A helytelen táplálkozás, a főként állati fehérjéből álló étrend,
ami kiválasztó szerveinket, a májat, veséket is leterheli. A tej és
a cukor kifejezetten rontja immunrendszerünk működését. Ha
nem fogyasztunk friss zöldségféléket, akkor a bélflóránkat alkotó
jó baktériumok szó szerint éhen halnak.
Az állandó félelem, stressz leblokkolja immunrendszerünket,
kimeríti mellékvese működésünket, emiatt gyakrabban leszünk
betegek és a rákos betegség is könnyeben felüti a fejét. A mozgásszegény életmód, a dohányzás, az alkohol és a drogok szintén
gyengítik az immunrendszert.
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Hogyan készítsük fel az immunrendszerünket?

Mozogjunk, folytassunk pihentető, örömteli tevékenységet minden nap! Fogyasszunk naponta friss zöldséget
nyersen, főzve, párolva. Gondoskodjunk olyan vitaminok és
étrend-kiegészítők pótlásáról, amelyek támogatják immunrendszerünk egészséges működését.
Új távlatokat nyit az akut és krónikus gyulladások, autoimmun folyamatok megfékezésében a molekuláris hidrogén.
A molekuláris hidrogén megakadályozza, hogy a fehérvérsejtekből hirtelen, nagy mennyiségű citokin és más gyulladáskeltő anyagok áramoljanak ki. Az allergiás folyamatokat is
ezen az elven tereli normális mederbe. Szelektív antioxidáns
hatásával a szabadgyökök által okozott sejtkárosodást fékezi
meg.
A hidrogén javítja a sejtek energiatermelését, így is támogatja az immunrendszert a vírus és bakteriális fertőzések elleni küzdelemben.
Ismerje meg molekuláris hidrogén készítményünket,
a Recovery plus Q10 tablettát, látogasson el honlapunkra
vagy kérjen telefonon tanácsot.
Orvosaink: Dr. József Erika és Dr. Csala Ágnes szívesen
segítenek. Tel: 06 30 337 9280, 06 20 396 7217.
Összeállította:
Dr. József Erika, háziorvos

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

www.healthandyouth.hu

Fűben-fában

Szúnyog- és kullancsriasztó szerek gyakori hatóanyagai
Milyen szert érdemes használni?
Kedves olvasóm! Azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy egész
biztosan csípte meg már életében
sokszor a szúnyog. Nem is volt ezzel
sokáig probléma, legfeljebb viszketett a helye egy darabig. Mostanában azonban egyre gyakrabban olvasni, hogy a trópusokon elterjedt
szúnyogfajok, melyek a malária és
számos más nagyon súlyos fertőző
kór elsődleges terjesztői, megjelentek hazánkban és egyre nagyobb
területeket foglalnak el a melegedő
éghajlat és enyhe telek miatt. Így a
szúnyogok elleni védekezés fontossága egyre nagyobb hangsúlyt kap.
Ma már nem mehetünk el a téma
mellett szótlanul. Összeszedtem,
hogy milyen szerek találhatóak a
különböző kullancs és szúnyogriasztó szerekben, melyiknek milyen
veszélye van az emberre és mit ajánlanék én, mint aromaterapeuta.
Úgy gondolom, hogy mint annyi mindenben, nem árt egy kis tudatosság a választásnál.

N,N-dietil-meta-toluamid – DEET

A hagyományos szúnyog- és kullancsriasztó-szerek többségének hatóanyaga a
N,N-dietil-meta-toluamid, rövidítve DEET.
A vegyület a rovarok számára kellemetlen
szagú és mérgező hatású, ezért elkerülik.
Bár a magasabb (100%-os) koncentráció
a rovarok elleni védelem idejét akár 12 órára
is kitolhatja, de ez esetben megnövekednek
az egészségügyi kockázatok. Emiatt az EUban legfeljebb 35%-os oldata kerülhet kereskedelmi forgalomba.
A DEET az emlősökben is gátolja az idegrendszer működését. 2 éves kor alatt legfeljebb napi 1 használatot engedélyeznek. Hat
hónapos kor alatt nem használható.

Pikaridin

A pikaridin a DEET-hez hasonló, de csak
később kifejlesztett rovarriasztó. Számos
vonatkozásban a DEET-nél kedvezőbbek a
tulajdonságai (szagtalan, fénystabil, nem
károsítja a műanyagokat, kisebb egészségügyi kockázatot jelent). Hatékonysága eltérő az egyes szúnyogfajok esetén. A DEETnél kevésbé kockázatos alternatíva.

Etil-butil-acetil-aminopropionát

Az angol nyelvű szakirodalom gyakran
IR3535-ként használja. Szerkezetileg azonos a béta-alanin aminosavval. Szemirritáló
hatása lehet. A műanyagtárgyakra kerülve
azokat károsíthatja.

P-mentán-3,8-diol

A természetes eredetű rovarriasztók
leggyakoribb összetevője, a vegyület az
eukaliptusz illóolajában található meg.
Számos névváltozatban alkalmazzák: pl.
citriodiol. A kereskedelmi forgalomban lévő
termékekben gyakran nem a természetes
eredetű vegyületet, hanem annak mesterségesen előállított változatát alkalmazzák.
Ez a hatóanyag rövidebb ideig ad megfelelő rovarriasztó hatást, mint a DEET. A gyártók 3 hónapos kor felett már ajánlják.

citronellol, limonene, linalool) tartalmaznak, ezek feltüntetése a termékeken az EUban kötelező.
A Pranarom francia illóolaj gyártó cég
termékeibe csak természetes, 100% tisztaságú orvosi illóolajok kerülnek. Hatásosságuk 7 óra, ami a többi vegyszerrel is
összemérhető, jó hatás. Mivel tiszta olajok
és komplexben vannak, így allergia is csak
nagyon ritkán alakul ki velük szemben. Ez
jellemzően akkor fordul elő, amikor például
valaki mesterséges Linaloolt használ magán töményen. Érdemes használat előtt az
alkaron bőrtesztet végezni. A termékskála nagyon széles, vannak csecsemőknek
használatos, testre, szövetekre fújható, golyós, stick-es, testápoló formájú szerek is a
Pranarom kínálatában. Én évek óta ezt a terméket használom, nagyon eredményesek,
nem irritálnak, illatuk határozottan finom.
Ha pedig már ott a csípés, akkor kitűnő
nyugtató szerek állnak
rendelkezésünkre, melyek enyhítik a viszketés
kellemetlen tüneteit.
Látogasson el weboldalamra
és tekintse meg a választékot!

Növényi illóolajok

A rovarok riasztására alkalmasak egyes
illóolajok is. Ilyen például a citromfű, a
muskátli, a rozmaring vagy a cédrusfa
olaja is; ezek bár természetes eredetűek,
allergén hatású összetevőket (pl.: geraniol,
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Dr. Várnagy Emese
manuálterapeuta, aromaterapeuta
emese.varnagy@aromadoki.hu
www.aromadoki.hu

Fűben-fában

Ismerje meg az eredeti
Maria Treben Svédkeserűt!
Gondolatok a magyarországi forgalmazó, Dobás Éva tollából
A név kötelez!
A történet egy eldugott, varázslatos kis faluban kezdődött, Tirolban, ahová belépve egy új világ nyílt meg előttem. Az első pillanattól fogva tudtam, hogy ami ott történt, az sorsfordító jelentőséggel
bírt és egyben hatalmas feladattal és felelősségtudattal ruházott fel.
Lassan generációk nőnek fel Maria Treben sikerművén, az Egészség Isten patikájából című könyvén, amely örökre összekapcsolta
Treben asszony nevét a gyógynövényekkel és a svédkeserűvel.
A svédkeserű története nagyon régi időkre nyúlik vissza. Ez egy
olyan háziszer, melyen nem fog az idő vasfoga, és amelyről joggal mondhatjuk, hogy Maria Trebennek köszönhető. Nagyon sok
svédkeserű mozog a mai piacon, de amivel akkor ott, Tirolban találkoztam, arról teljes bizonyosságban elmondható, hogy párja nincs.
A feladatom és egyben küldetésem az lett, hogy hazánkban is
minél szélesebb körben megismertessem azt a svédkeserűt, amely
egész Európában egyedülállóan használhatja Maria Treben, arcké- tel feltöltődve térhettem haza. Ez, a ma már szenvedéllyé változott
pével ellátott védjegyét.
hobby alapozta meg bennem azt a gondolatot, hogy olyan szappanokat valósítsak meg, melyekben a svédkeserű és a gyógynövények
karonfogva kiegészítik egymást. Ezek a natúrszappanok segítséget
jelenthetnek a kíméletes bőrápolásban minden korosztálynak, és a
Maria Treben nevéhez azonban
különböző bőrproblémákban szenvedőknek egyaránt.
nemcsak a svédkeserű fűződik…
Az évekig tartó kísérleteknek és a sok segítő visszaigazolásnak
…hanem a mértékletes táplálkozás, az egészséges és környezet- köszönhetően ma már olyan szappanok születhetnek meg, melyek
tudatos életmód, a család szeretete, és legfőképpen rendíthetetlen magukban foglalják az eredeti Maria Treben svédkeserűt, ezzel pedig
hite a gyógynövényekben. Ezt a példamutató utat követve, a gyógy- egyedülállóak – és nem csak a hazai piacon.
növényekre helyezett hangsúllyal és a beléjük vetett bizalommal, A felhasznált gyógynövények hazai termesztésből, kiváló minőségben kerülnek a szappanokba, melyeket egytől-egyig környema már a saját termékeimmel is színesedik a kínálat.
A szappankészítés szeretetét még Ausztriából hoztam magam- zetbarát, lebomló csomagolásba öltöztetünk.
mal, ahol több, mint 10 évet töltöttem el, és ahonnan sok ismeret- Jelenleg a bababarát és antiallergén Svédkeserűs natúrszappan,
valamint a Körömvirág-orbáncfű és a Csalán-citromfű szappan
gondoskodnak a jó közérzetről.
Azonban további natúrszappanok fejlesztésén dolgozva bízom
abban, hogy hamarosan újabb és újabb termékek kerülhetnek a hazai vásárlók kezébe, a megszokott, magas minőségben.
Mert a név kötelez!
Dobás Éva,
az eredeti Maria Treben Svédkeserű
hazai kizárólagos forgalmazója

A Maria Treben termékeket és Terézia
mama gyógyfüves szirupjait keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu
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Forgácsok
„Az élet nem lehet ideiglenes,
ideiglenes csak létezés lehet.”
Rigden Jappo

Forgácsok...

„Midőn a boldogság tőlünk
elenyészett,
Két barátot hagyott velünk a
természet.
Egyik a reménység, a másik az
álom,
Nyugtomat közöttök mindig
feltalálom.”
az ifjú Kazinczy verse

nemes fából...

Kedves Olvasó! Tovább folytatjuk utunkat a tudomány és a mágia határán, s
remélem, bár ismeretlen az út, egyre közelebb fogunk kerülni az élettel és a teremtéssel kapcsolatos alapvető információk megértéséhez.
A technológiai eszközök fejlődése
lehetővé tette a tudomány számára a
nanoméretű részecskék vizsgálatát is. A
nagy nukleáris kutatóhelyeken nemcsak
az atom, de az atom magját alkotó kisebb
részecskék, pl. kvarkok vizsgálatára is sor
kerülhetett.
Ugyanakkor szembe kell néznünk a
puszta valósággal: az életnek csak az
anyagi vetületét kutatjuk, és egyre inkább
feledésbe vagy elnyomásba kerülnek
azok a spirituális részek, melyek az ember teljes lényét meghatározzák. Pedig
erre vonatkozóan a régmúlt ereklyéiben
számtalan információt, gyakorlati tudást
és útmutatást találhatunk.
A genetikus állomány tulajdonságainak vizsgálatakor eljutottunk a „szepton
mezőhöz”. Ezzel a területtel fogunk kicsit
megismerkedni.
Információink forrása az AllatRa Nemzetközi Közéleti Mozgalom tudományos
csoportjának a kutatásaiból származik. (allatra.org). A csoport neve az ókori
Egyiptomból származik. Atum, (Ra-Atum)
az első teremtés legősibb istene. Ő az

egyik első istennő, minden istenek anyja.
Őt azonosították az Élet és Halál szent
fájával. Az ókori egyiptomi művészetben
őt nőként az AllatRa
jelzéssel azonosították.
Ez egy kör és félhold.
A mozgalom politika-mentes, tagjai
arra törekszenek, hogy
jobbá tegyék a világot!
Törekvése, hogy tudásukat a társadalom
érdekében használják fel. Az ősi tudást
boncolgatják! Válaszokat adnak a kortárs fizika fő megoldatlan kérdéseire. Információkat adnak az elemi részecskék
eredetéről és szerkezetéről, az anyagot
alkotó alapvető építőelemekről, az elemi
részecskékről, az elektromágneses és gravitációs kölcsönhatásokról, és az egységes
mezőelméletről.
De itt most csak az átlagos olvasót érdeklő kérdésekkel foglalkozunk!
A világ jobb megértése miatt, „új világot” kell teremtenünk! Ne feledjük, ezt az
antik világ már megtette! Új elemeket, új
kapcsolati rendszereket, új struktúrákat
kell teremtenünk, melyek az általunk ismert világnak új és pontosabb megértését teszik lehetővé!
Már most türelmét kell kérnem a Kedves Olvasónak, mert megint olyan területen folytatjuk a vizsgálatainkat, mely az
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átlagosnál nagyobb odafigyelést igényel!
De ígérem, hogy aki kitart, annak megéri
ez a kaland!
Nos, fogjunk hozzá! Íme a mai útvonalunk: // szepton mező -- fantom Po részecske -- az elektron struktúrája (13 Po részecske) -- atom -- molekula -- anyag //
A szepton mező egy általános univerzális mező, amelyben az anyagi világ minden alapvető kölcsönhatása megtörténik.
Minden jelenség, folyamat, tárgy és összetevőik középpontjában áll. Mind a makrokozmosz, mind a mikrokozmosz objektumai saját szepton mezővel rendelkeznek.
Így ez a közös mező, amely lényegében
egyesíti őket. Ha ezt megértjük, vagy elfogadjuk, akkor a szepton mező ismerete
minden szinten kulcsfontosságú az anyagi világ megértéséhez. Olyan kérdésekre
kaphatunk egyszerű válaszokat, mint pl.
mi az idő, a tér, az elektromágnesesség, a
gravitáció, az elektromos áram természete, stb.? Hogyan zajlik az információátvitel folyamata, kódolása és dekódolása a
különböző rendszerekben? Sőt, ismerve
a különböző tárgyak, köztük az emberek
szepton mezőjének működését, megérthetjük, hogyan zajlik a gondolatok kialakulásának folyamata.
Ismerkedjünk meg néhány új rendszerelemmel, ill. fogalommal. Nézzük,
mit is jelent ez a szepton szó? Eredete a
latin”septem” szóhoz köthető ami „hetet”

Forgácsok
azaz 7-et jelent. Ezt a nevet a szerkezetben levő elemek száma miatt választották. A latin nyelvben azonban a „septum”
szó kerítést jelent, ami a teret, szobát, stb.
részekre bontja. S már itt is vagyunk az
„oszd meg és uralkodj” fogalmánál. A görög „sept” szó pedig romlást és pusztulást
is jelent. Most már minden együtt van.
Ebben a fogalmi körben a legkisebb
oszthatatlan részecske a Po. Ennek van
valós, és fantom változata is. A kettő azonban mind tulajdonságra, mind viselkedésre különbözik egymástól. Az elnevezés bizonyos formában „tisztelgés” az ősismeret
előtt, mert a ókor egyik legendájában azt
mondták, hogy az egész világ Po szemekből épült fel.
A szeptont még a legkisebb Po-nak se
lehet tulajdonítani, mert ő hozza létre a
Po-t, mivel a valódi Po részecske és a fantom Po részecske ennek a mezőnek az
elemeiből - szeptonokból áll. Ez az univerzális mező határozza meg a komplex
rendszerek viselkedését.
A mi háromdimenziós világunkban azt
mondhatjuk, hogy a szepton egy olyan
„mini-gép” amelyik lehetővé teszi a világ létezését.
A fantom Po részecske egy energia
csoport, mely szeptonokból áll, rendezett
szerkezet, mely állandó spirális mozgásban van. Ez a fantom Po részecske, bár
nem anyagi képződmény, egyedülálló
funkciói miatt egyfajta fantom, szellem
az anyagi világ számára. Soros kapcsolódásaikban, mely a megfelelő információs
program szerint épül fel, adott mennyiségben, egymástól meghatározott távolságban, bármely anyag szerkezetének
alapját képezik, meghatározva annak bel-

Az ezoozmikus sejt felépítése:
ezoozmikus membrán (a kocka
oldalai), és valódi Po részecske).

Két fantom Po részecske ütközésének sémája az ezoozmikus
sejtekben
ső tulajdonságait, változatosságát, belső
energiáit, pl. foton, elektron, neutrínó,
stb. Így ez az alapja az anyag elsődleges
megnyilvánulásának a három dimenziós
világunkban.
Egy fantom Po részecske csak más fantom Po részecskékkel együtt létezik, és
szerkezetét különböző szinteken alkotja
együtt. A fantom Po részecske nem létezik külön. Ha eltávolítunk akár egy fantom
Po részecskét egy elemi részecske szerkezetéből, akkor ez vagy az elemi részecske megsemmisülését vagy átalakulását
eredményezi.
A valódi Po részecskék alkotják az
anyagi világ láthatatlan részének alapját. Szemben a fantom Po-val, a valódi
Po nem mozog. A valódi Po kiolvassa a
fantom Po elhaladásakor az információkat, kivon némi energiát azokból, és egy
sejten keresztül a kapott anyagot a valós
rendszerben újra elosztja a szepton mező
keretein belül. Így az egységes szepton
mező pedig nagy hatással van a látható
világra és az anyagi világ ellenőrzésére.
Érdekes módon jelenik itt meg a dualitás,
mert a fantom Po az anyag valós, fogható
részeit, belső energiáját potenciálját és
információját határozza meg, a valós Po
pedig a láthatatlant, de mindez a szepton
mezőben történik! A valódi Po részecskék
mennyisége állandó és változatlan, szemben a fantom Po részecskékkel, melynek
mennyisége változó, de számuk jóval kevesebb, mint a valódi Po részecskéké.
Még egy új fogalommal kell megismerkednünk, az „ezoozmikus ráccsal”.
Nézzük meg először az alapszó jelentését:
ezoosmos = ezo + ozmos. Az „ezo” görög
szó, a mindennapi jelentése: „belül; belülről; a határokon belül”. Spirituális vonatkozásban pedig: a belső személy, azaz a
„lélek” és a „belső én” fogalma. Az „osmos”
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ugyancsak görög szó, és lökést, impulzust, nyomást jelent. Az ókori görögben a
„tolni” szóhoz kapcsolódott. De a szanszkrit „vadhati” szóhoz is kapcsolódik, aminek
ugyancsak „lök, üt” jelentése van.
Az ezoozmikus membrán: Az
ezoozmikus sejt térbeli kocka „oldalait”
ábrázolja, egyedül álló, de nem anyagi szerkezet. Minden anyagi rendszer
fő cselekvési folyamata az ezoozmikus
membránon keresztül történik meg. Itt a
dimenzió paradoxonával állunk szemben,
mert a mi háromdimenziós világunkban
az ezoozmikus membránnak nincsen
vastagsága, ugyanakkor a benne levő tér
végtelen! Az egy egyenes vonalban elhelyezkedő ezoozmikus membránok, méretük szerint mindig abszolút távolságra
helyezkednek el egymástól.
Az ezoozmosz az az alapvető folyamat, melynek köszönhetően az anyagi világ létezik! Az ezoozmosz egy belső energia, lendület, amely magában hordozza
az anyagi világban minden cselekvésben
rejlő lehetőségeket, azaz az erőt és információs programot, beleértve az életet is.
Mennyisége és gyors feltöltési folyamata
meghatározza a látható és a láthatatlan
világ bármelyik tárgyának, részecskéjének, mezejének, jelenségének minőségét,
és létezésének mennyiségét.
A valódi Po részecske az ezoozmikus
rács szintjén - bár mindegyik az
ezoozmikus sejtjében létezik -, a közös
szeptonmezőn keresztül kapcsolódik
egymáshoz. Azaz, a valódi Po részecskék
a szepton mezőben állandó és azonnali
információs kapcsolatban vannak! (Meg
kell jegyezni, hogy itt elhagyjuk a háromdimenziós világunkat és az AllatRa hatása
hat-dimenzióra korlátozódik.) Ez azt jelenti, hogy ezen a területen az informáci-

Forgácsok
ók azonnal átkerülnek az egyik valódi Po
részecskéből a másikba, függetlenül attól, hogy milyen messze helyezkednek el
egymástól az ezoozmikus rácsban. Ezen a
területen nincs idő!
Most már össze tudjuk rakni az atomokat, a molekulákat és az anyagot...
Ezzel eljutottunk az Univerzum létrehozásának és megértésének egy fontos
aspektusához, ahhoz, amit ma képvisel az
Univerzum. Az Allat beállította az Univerzum mozgását „belülről kifelé”, és elkezdte forgatni a jobb spirálban, azaz a tágulás
felé. Ezzel párhuzamosan, miközben az
Univerzumot a jobb spirálban forgatta,
az Allat ereje megszülte az ellenkező erőt,
amely fordított spirálban kezdett forogni
az Univerzum belsejében.
Így tehát az Univerzumban két, egymással ellentétes erő jelent meg: a nagyobb erő, amely kifelé forgatja az Univerzumot, és a kisebb erő, amely vele
szemben áll az Univerzumban. Miután
ez a két erő megnyilvánult, az Univerzum
elvesztette gömb alakját, és befolyásuk
alatt ellaposodott, azaz összenyomódott,
laposabb lett. Ezt a pontot a világ nem-

Az elektron felülnézete
zeteinek kozmikus legendáiban megtaláljuk, akár tojás repedés formájában,
amiből az ég és a föld keletkezett, akár két
ellenséges istenségre való felosztással. Az
egyik isteni tulajdonságokkal rendelkezik,
a másik pedig démonival.
S tovább tudnánk folytatni a sort.
Ennek az egésznek az a lényege, hogy
a modern emberek elvesztették a téma
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Az elektron oldalnézete
szellemi oldalának megértését, és minden az ősi történetek anyagi felfogásának
szintjére redukálódott.
A szepton mező alapjait megismertük.
De a teljes lehetőségek kibontásától még
messze vagyunk. Nyilván folytatnunk kell
a munkát, mert céljaink vannak!
Erdei István

Életmód

Iskolakezdés - amitől a szülő stresszel, nem a gyerkőc
A legtöbb gyerek alig várja, hogy
kezdődjön az iskola. Az első pár
nap mindenképp izgalmas: újra lehet találkozni régi és új pajtásokkal. Az iskola indulása hasonlít a
tavaszi megújuláshoz: új táska, új
füzetek, új asztal, új tanterem, új
kalandok várnak.
Nagyban hozzájárul a gyerek újdonságélményeihez, hogy a szülők milyen módon
készítik fel a kis utódot az őszi indulásra.
A mostani helyzetben még az az eset is
fennállhat, hogy elkezdődik ugyan az iskola,
de rövidesen otthoni tanulásra kényszerülnek a gyerekek. Sajnos, ez most sem hagyható ki a számításból.
A legfontosabb, hogy legyünk rugalmasak. Várjuk ki, mi történik, csak azokat a nélkülözhetetlen dolgokat szerezzük be, ami
mindenképp szükséges, akár az iskolai, akár
az otthoni tanuláshoz.
Ha online oktatásra kényszerül a gyermek, a legfontosabb, hogy az iskolai napirendet igyekezzünk számára fenntartani.
Ez nagymértékű fegyelmet, szervezést és
koncentrációt igényel mindenkitől. Viszont
kevesebb fennakadást eredményez, ha
pontosan várja az órakezdést, nem jut eszébe percenként valami sürgős elintéznivaló.
Járjunk úgy el az otthoni tanulásnál, mint
az otthoni munkavégzésnél: az asztal a gyereknél is mindig legyen rendben, kézközelben minden, ami kellhet. A szobában legyen
kikapcsolva a tévé, minél kevesebb zavaró
körülmény. Ha megszokja, hogy nincs lazsálás és ugyanúgy tanulni kell, eredményesebb lesz az online oktatás.
Persze a legideálisabb, ha zavartalanul jár
iskolába a gyerek. Ekkor mindenképp kialakul a szokásos napirend: reggel elmegy otthonról, délután hazajön, a felnőttek pedig
munkában töltik a napot.
A szülőknek ilyenkor is fontos feladatuk
van: egészséges reggeli nélkül ne engedjük el az iskolába!

Mi lehet tápláló számukra?

Teljes kiőrlésű péksütemény, zsemle,
kifli. Saláta, tojás, szezonális zöldségek
és gyümölcsök, zabpehely, cukormentes
müzli, granola.

Könnyebben kezdődhet a hétköznap egy
közös reggelivel. Ekkor lehetünk kreatívabbak, süthetünk is meleg reggelit, ha időnk
engedi.
Ugyanilyen fontos, hogy az órák közti szünetekben legyen esély rágcsálásra.
Készíthetünk a táskájába egészséges
nassolnivalót. Például a Gullon kekszek
nagy része diétás, cukormentes, általában
gluténmentes, mindezek ellenére finomak
és táplálóak. Pár szem mandula, tökmag,
mogyoró a bennük lévő olajnak köszönhetően segíti az agyműködést, fenntartja a
figyelmet
Meg kell szerveznünk azt is, hogy a gyermekünk ebédhez jusson, ne éhesen vágjon
bele a délutánba. Természetesen minél táplálóbb ételt kell(ene) kapnia ekkor is, amely
tele van színes és sötét színű zöldségekkel.
Kíséreljük meg az iskolai büfé vagy menza
legegészségesebb oldalát keresni.
Ha a hűtőben hagyunk melegítendő ebédet, törekedjünk arra, hogy minél kevesebb
feladat legyen vele, lehetőleg tényleg csak
melegíteni kelljen. Ne vonjuk el az ebédkészítéssel a gyermek figyelmét a tanulásról,
ne tudja húzni az időt a konyhában.
A vacsora pedig akkor a legjobb és a legideálisabb, amikor már mindenki hazatért,
és együtt tud leülni a család.
És természetesen egész napra nagyon
fontos a folyadékfogyasztás. Ezen a téren
is legyünk válogatósak, mert nem feltétle-
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nül szükséges az energiaital és a kóla. Fedezze fel webáruházunk kínálatában a cukormentes üdítő italok széles választékát.
Nálunk nem kapható egészségtelen élelmiszer vagy ital, sem felnőttek, sem gyerekek
számára.
És ha szeretnénk extra segítséget kapni
a gyermek egészséges táplálkozásához,
egészítsük ki a vitamin fogyasztását a
Vitaking Omega 3 Kids kapszulával, vagy
Vitaking Omega 3 olajjal. A halolajban
lévő zsírsavak serkentik az agyműködést,
segítik a koncentrációt. A látásromlás megállításában is szerepet játszanak, ami leginkább a számítógép előtt töltött óráknál
igen előnyös.
Ha odafigyelünk az iskolakezdésre, kevesebb fejfájást fog okozni a későbbiek folyamán az oda-vissza átállás.
A Vitaking termékeket (is) keresse
webáruházunkban:

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

Fűben-fában

Könnyeztetően egészséges!
Ismerjük meg alaposabban a vöröshagymát, mint gyógynövényt!

A fokhagymától eltekintve nincs a vöröshagymánál
egészségesebb étel. Évezredek óta ismert gyógyhatását
már híres ókori orvosok feljegyzései is dicsérik. A vöröshagymát, amely gyógyhatását legerőteljesebben nyers
állapotban fejti ki, manapság már túl ritkán fogyasztjuk.
A hagyma illata a fokhagymaszaghoz hasonlóan túlságosan zavarja civilizált orrunkat. Ez nagy kár, mert ismert, hogy olyan országokban, ahol részben a szegénység miatt, részben a helyi szokások alapján még ma is
sok fokhagymát és vöröshagymát fogyasztanak, lényegesen ritkább a rák, a cukorbetegség és az arterioszklerózis és a hozzá kapcsolódó, rettegett szívinfarktus
előfordulása, mint nálunk. Ez nem is meglepő, ha figyelembe vesszük e növény gyógyhatásait.
A nyári hagyma nagy valószínűséggel
Ázsia nyugati területéről származik, és a római csapatok hozták Európába, ahol azután
hamar meghonosodott. Téltűrő rokona, a téli
hagyma pedig Szibériából származik, ez kicsit enyhébb ízű, mint a nyári hagyma. Szinte
minden hagymafajta gyógyításra alkalmas,
még a zsengee zöldhagyma, a tojás alakú
olasz vöröshagyma és a kerek, nagy vöröshagyma is.
A hagyma a benne található, allicénné és
cikloalliinné alakuló erős kéntartalmú vegyületeknek és természetesen a hidrogénrodanidnak köszönheti kiváló antibiotikus
hatását. Az illóolaja, amely a hagyma szeletelésénél távozik, és amelynek oly sok színésznő köszönheti mesterséges könnyeit,
szintén ként tartalmaz, és szintén erős baktériumölő hatása van.
A hagyma azonban nemcsak erős természetes antibiotikum, hanem kiváló vitaminforrás is. A gyökérgumójában A-, B1, B2-, C-,
E-vitamin és nikotinsav, ezenkívül ásványi
anyagok, például kalcium, magnézium,
mangán, foszfor és vas, valamint fehérjék és
szívre ható anyagok találhatók.

A hagyma gyógyhatásai

Az egész szervezetnek javára válhat az az
erőteljes irritáló hatás, amit a hagyma gőze
okoz a szemben, mert ezzel az emésztőrend-

szer aktiválódik, a
szervezet mirigyeivel
együtt, a felesleges
felgyűlt víz eltűnik, és
ezzel a szív terhelése
csökken. A koleszterinszint csökken,
és így megelőzhető
az arterioszklerózis
és a szívinfarktus. A
növényi hormonok
szabályozzák a vércukorszintet, tehát a hagyma megakadályozza
a cukorbetegség kialakulását, a kezelését pedig jól kiegészíti.
Ha a hagymát melegítjük, gyógyhatású
anyagainak nagy részét elveszíti, de érzékeny gyomrúak számára elviselhetőbbé
válik. Aki nem szenved gyomorsavtúltengésben vagy gyomorégésben, annak ajánlatos
minél több nyers hagymát fogyasztani. Aki
azonban hiperaciditásban szenved, ami azt
jelenti, hogy a szervezete túl sok gyomorsavat termel, annak csak mértékkel szabad
nyers hagymát fogyasztania. Sok embernél
azonban a sav felszökését és a gyomorégést
éppen a túl alacsony savszint okozza. Ez ellentmondásosnak tűnhet, de a magyarázat
igen egyszerű: Ha egy érzékeny gyomor
nem termel elég savat, akkor nem képes a
táplálékot elég gyorsan és elég alaposan
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megemészteni, ami után ott marad a gyomorban, és erjedése közben sav termelődik.
Ez irritálja a nyálkahártyát, és savfelszökést
okoz. Ebből az következik, hogy érdemes a
nyers hagyma fogyasztását annak is megpróbálnia, akinek túl sok a gyomorsava, mert
lehet, hogy ezzel megerősíti és aktiválja az
emésztőmirigyeket. A nyers hagyma megöli
a gyomorban és bélben található kórokozókat, erősíti a természetes bélflórát, és az
epefunkció aktiválásával javítja az általános
emésztést.

Vesénk és húgyhólyagunk
is hálás lesz…

A hagyma jótékony hatást fejt ki a vese
és a húgyhólyag területén is. Megsemmisíti
vagy gátolja azokat a kórokozókat, amelyek
a húgyhólyaggyulladást és különböző vese-

Fűben-fában
gyulladásokat okoznak, a vizeletképződést
elősegíti, és ezáltal a vizeletképző szervek
átmosódnak. Ennek a folyamatnak a vértisztításban is nagy szerepe van. Ezért érdemes
a friss, ropogós tavaszi hagymát fogyasztani,
amely kb. áprilistól kapható a piacon és a
zöldség- és gyümölcsboltokban. A hagymakúra eltünteti a szervezetből az ödémákat,
azaz a feleslegesen felgyülemlett vízmennyiséget. Egyes természetgyógyászok állatják,
hogy hagymakúrával sikerült vesehomokot
és kisebb veseköveket feloldaniuk. Még vizeletretenciónál, azaz vizeleteltávolítás hiányánál is kiváló segítséget nyújt a hagyma.
A férfi olvasók számára érdekes lehet, hogy
prosztatagyulladásban is kiváló segítséget
nyújt a hagymakúra.

Szívünk barátja

Kettőt már említettünk a hagymafogyasztás szív- és érrendszerre kifejtett pozitív hatásai közül: a szívet terhelő felgyülemlett
folyadékmennyiség eltávozik a lábból és
has tájról (vízkór), és megelőzhető az arterioszklerózis. A szív ereinek beszűkülése és a
vér pangása különös kockázatot jelent a szívizomzatra, és előrehaladott esetekben csak
veszélyes bypass műtéttel kezelhető, mielőtt még a szívinfarktus utolérné a beteget.
Ebben a műtétben a szívizom tönkrement
ereit mesterséges erekkel vagy a szervezet
más területeiről származó vénákkal helyettesítik. A hagyma szívre ható anyagai javítják a
szívizom keringését, és növelik a szívizom rugalmasságát. A hagyma antibakteriális tulajdonságai is valószínűleg szerepet játszanak
az arterioszklerózis kialakulásának megakadályozásában, amelynek kialakulásában lehetséges, hogy baktériumok is részt vesznek.

Köhögés, nátha, rekedtség

Végül nem szabad megfeledkeznünk a
mindenhol kapható vöröshagymának arról a
felhasználási területéről, amiről a népi gyógyászatban híres lett: a légzőrendszerre kifejtett
hatásáról. A vöröshagyma leve felszakítja a
köhögést és oldja a váladékot. Enyhíti a hörghurutot, az erős köhögést és a rekedtséget. A
vöröshagyma éppen a légzőrendszer gyulladásainál fejti ki legnagyobb mértékben a hatását. Az antibiotikum-korszak előtti időkben élő
orvosok feljegyzéseiből tudjuk, hogy még a tüdőgyulladás is sikeresen kezelhető hagymával.
Ezenkívül megfázás, influenza, torok- és garatgyulladás és orrmelléküreg-gyulladás esetén is
jótékony hatású. Természetesen megelőzésre
is alkalmazható megfázásos megbetegedések
és fertőzés ellen. A hideg éghajlat közeledtével
jusson eszébe a hagyma!

A hagyma gyakorlati
alkalmazása

Külsőleg alkalmazva a hagyma hatékony
rovarcsípések, szemölcs, kelések, furunkulusok, égések és fülfájás ellen. A hagymát
vágjuk fel, és egy-egy szeletet tegyünk a kezelendő felületre. Fülfájás esetén egy szelet
hagymát ruhával erősítsünk a beteg fülre.
Megfázás megelőzésére és kezelésére éjszakára tegyünk egy szelet hagymát egy kis
tányéron az ágy mellé, és így az illóolajat be
tudjuk lélegezni. Esetleg kis szövetzsákba
csomagolt friss hagymadarabkákat is magunk mellé tehetünk a fejtámaszra.
Vizelettartási zavarok esetére egy régi füveskönyv azt javasolja, hogy egy-két hagymát vágjunk apróra, és tegyük a húgyhólyag
és a belek fölé a hasra. A borogatást legkésőbb akkor távolítsuk el, amikor a bőr elkezd
pirosodni.
Zúzódásoknál, rándulásoknál és izom- és
ínhúzódásoknál a következő hagymaborogatás lehet a segítségünkre. Egy hagymát
vágjunk apróra, egy kis vízzel és egy csipet
sóval készítsünk belőle pépet, és tegyük a
fájó területre. Ennek a keveréknek különösen
jó fájdalomcsillapító hatása van.
Vizelethajtó hatású hagymabor
A hagymabor alkalmas a vizeletképző
szervek átmosására és a felgyülemlett víz
eltávolítására. Egy apróra vágott hagymát
10-14 napig hagyjunk 1 liter jó minőségű,
fehérborban ázni. Ezután szűrjük le a bort, és

13

a hagymadarabkákat lenvásznon passzírozzuk át. Ezt a levet adjuk a borhoz, majd sötét,
hűvös helyen tároljuk. Napi 2-3 likőröspohárnyi mennyiség elősegíti a vizeletképzést, de
köhögés és hörghurut esetén is hatásos.
Az antiödémás hatást fokozni lehet, ha a
borhoz 2-3 evőkanálnyi rozmaringot adunk.
Ettől erősebb íze lesz, de keringésjavító hatása által elősegíti a vizelet kiválasztást.
Hagymaszirup köhögés
és hörghurut ellen
Egy apróra vágott hagymát 3 evőkanál
mézzel és 1/8 liter vízzel keverjük össze. Ezt
a keveréket melegítsük meg, amíg felforr,
néhány órán át hagyjuk állni, majd passzírozzuk át. A szirupból naponta háromszor
egy evőkanálnyit vegyünk be. Gyermekek is
fogyaszthatják. Erősebb hatást érhetünk el,
ha egy teáskanál tormát vagy kakukkfüvet is
teszünk a keverékhez. Az előbbi asztmások
számára kiváló, a kakukkfű pedig segít felszakítani a köhögést.
Alkoholos hagymatinktúra
Intenzív hagymakúrát végezhetünk, ha
a hatóanyagokat alkohollal vonjuk ki a gumóból. Egy friss hagymát vágjunk nagyon
apróra, és öntsük fel ¼ liter 70%-os alkohollal. 10-14 napig hagyjuk állni, öntsük le róla
a levet, és a hagymadarabkákat passzírozzuk
át. Ezután kávészűrőn átszűrhetjük a folyadékot, hogy a maradék hagymadarabkákat
eltávolítsuk.

Novella

Irma néni listája
Kocsis Irma már rég elfeledte, hogy
cukros. Ezért nagyon boldog volt,
mikor kihalászta a dobostortát a kukából. Igaz, lapos volt a szalaggal
átkötött díszcsomag, mert valaki ráülhetett a villamoson; - talán azért
is került ide a méltatlan társaságba.
De jobban örült neki, mintha egy kisméretű csirkemell lett volna benne.
A nénike már babakora óta édesszájú volt, de mióta az utcáról étkezett,
nem igen volt szerencséje ínyenc falatokban. Nagyon unta már az olasz
pizzát, meg az amerikai gyorsmoslék gyár termékeit. Még aztán, hogy
éhen ne vesszen, még azért is rengeteget kellett talpalnia. Na azért nem
kell arra gondolni, hogy Irma néni
hajléktalan volt. A mosókonyhányi
otthont, ahová minden este hazatérhetett, és kulcsra zárhatta az ajtaját,
még az édesapja hagyta rá örökbe;
– meg azt a mondást is, hogy a rendszeres testmozgás és a spártai életmód a hosszú élet titka. Ő maga szegény nem tudta bizonyítani igazát,
mert negyvennégy telén agyonlőtték a nemzetvédők, mint katonaszökevényt. De azért ha ma látná a
lányát, meg lehetne elégedve a spártai életmódjával.

Kocsis néni úgy kezdte a napját, hogy
megmosdott a csapnál, az egészséges,
tiszta hidegvízzel. A melegvizes csap már
harminc éve nem is csöpögött, mióta a házat lebontásra ítélték. Aztán rá egy évre a
villanyt is kikapcsolták, mert a szigetelés

szétrohadt a falban. Agyon is vágott négy
patkányt, és egy vadászgörényt, akik a falhoz értek. Pedig ők se fizettek számlát. A
lakók közül senki sem reklamált, csak egy
idős zongoratanárnő, aki az egyik patkányban felismerni vélte az elveszett cir-
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mosát. Hogy a görény hogy került a házba, senki sem tudta. Lehet, hogy az mégis
a tanárnő macskája lehetett?
Mielőtt Irma néni reggelizni indult,
mindig az utcai ruháját vette fel, s így

Novella
semmiben sem különbözött egy átlagos,
hasonló korú hölgytől, legfeljebb abban,
hogy a válláról egy előkelő divatszalon
reklámzsákja csüngött. A Kelenföldi pályaudvaron aztán elfogyasztott egy fél
zsemlét; - néha kettőt is, ha még nem lakott jól. Aztán megivott egy langyos kávét,
hidegkólát, vagy éppen narancslét. Ahogy
éppen megkívánta; - meg hogy mikor rámolta le a papírpoharakat a konyhalány.
Reggeli után szép komótosan elindult a
Nyugati felé, hogy odaérjen ebédre. Addig
is sok eledelt találhat a szeméttárolókban,
amihez nem kell hűtőszekrény. A Vásárcsarnokba még beugrott Zajcsek Bözsihez
egy kis gyümölcsért, ami közt volt még
néha teljesen egészséges is. A kenyérre,
amit odahaza tartogatott rossz idő esetére, mindig tudott egy kis zsírt kenni, mert
szerdánként kapott a bögréjébe egy-két
kanállal Kohlbauer hentestől.
Mire kiért a Nyugatiig, legtöbbször már
megtelt az előkelő válltáska – hiába is szégyenkezett - a kukából mentett ennivalóval. Addigra már éppen ebédidő volt.
Irma néni általában a Jászai Mari tér közelében étkezett, egy finom állóbüfében.
Ott majd mindig vegyes húst evett, vegyes
salátával. De ha csak Jolika, a kisegítőlány
volt ott a főnökasszony helyett, akkor ehetett egy igazi nagyadag főzeléket, feltéttel.
Ebéd után, ha jó idő volt, a néni kiült néha
egy padra, hadd süsse a langyos nap. – Az
sem került pénzbe.
Utóbbi időben egyre gyakrabban foglalkoztatta a jövője. - Mi lesz vele, ha megöregszik?
Már a gyaloglást sem bírja úgy, mint
hetvenéves korában. Most már nyolcvan
is elmúlt, s bizony kifárad, míg kiér a Nyugatiig. Mi lesz vele, ha már nem tudja a
mindennapi kenyerét sem megkeresni?
Ahogy így sopánkodott, hirtelen, mint egy
áldott villám, eszébe jutott egy életmentő
ötlet. Ezt rögtön közölnie kell a Béres Lacival – gondolta. Hiszen ő a szociális előadó
a hivatalban, akihez ő is tartozik. Ráadásul
a Béres még valami környezetvédő társaságnak is a tagja, akik idén főképp a barna
ásóbékát, meg a borzas görényt mentik.
Még egy újságban is olvasott róla.
Irma néninek szerencséje volt, mert az
ügyintéző egyedül volt az irodájában.
Nem, nem, ő nem kér semmit - szabadkozott a néni, miközben helyet foglalt a
hivatalnokkal szemben. Hiszen neki mindene megvan. Azt is tudja, hogy nehéz
manapság az élet. Nemrég olvasta, hogy
télen nem csak a hajléktalanok fagynak

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
meg a szabadban, hanem sok öreg is
otthon egymagában. Csak az nem olyan
feltűnő. Azért is jött most ide, mert hát
őfelette is elszállnak az évek. Éppen ezért
kéri Béres urat, hogy vegye fel őt is a védett állatok listájára. Akkor már nem félne
az öregségtől.
Az előadó majdnem lefordult a székről,
mikor a néni előadta a kérését. Ilyet még
nem hallott!
Aztán erőt vett magán, hogy kitaláljon valami értelmes, elfogadható választ.
Nem akarta kiábrándítani a szegény as�szonyt, hiszen már régóta ismerte. - Tényleg, Kocsis néni sose kért semmi támogatást. Ezért minden mellébeszélés nélkül,
elmondta az idevaló rendelkezéseket.
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- Sajnos, Irma néni, a védett állatok közé
csak a ritka, kihalófélben lévő példányokat lehet felvenni. Ezért, a törvény szerint
ezt nem tehetjük meg, mert sokan tetszenek lenni ebből a fajtából. – Majd Béres
zavartan felállt és a fali csapnál megtöltötte a kancsót.
Mivel a néni nem kért a felkínált vízből,
az előadó ivott egy nagy pohárral és közelebb hajolt az idős asszonyhoz.
- A szó köztünk maradjon Irma néni,
azért én is remélem, hogy a homo sapiens
is felkerül egyszer arra a bizonyos vörös
listára. Ugyanis tetszik tudni, tegnapelőtt
megszületett az első unokám.
Kisslaki László

Életmód

Tudta, hogy a CBD az ételeinkre is jótékony
hatással lehet?
A CBD tartalmú termékeket alapjában véve annak érdekében forgalmazzák, hogy segítsenek az ember
jólétét korlátozó problémák szédületes sokaságán, viszont egy nem
olyan régi tanulmány szerint a gyümölcsök frissességének megőrzését
is lassan felvehetjük erre a listába.
Igen, a nem bódító kannabinoid láthatóan segít az eper frissességének megtartásában - állapították meg a Dél-Floridai Egyetem kutatói.
A tanulmány - amit a Postharvest Biology
and Technology folyóiratban fognak közzétenni - a CBD antimikrobiális hatásait tesztelte oly módon, hogy betakarítást követően az epret CBD olajjal vonták be. A kutatók
azt szerették volna tudni, hogy ez „csökkenti-e a mikrobák szaporodását és meghosszabbítja-e az eltarthatósági időt”.

A nagy eper-teszt

Amire rájöttek - „Az eper bevonása CBD
olajjal meghosszabbítja az eltarthatóságát és
csökkenti a mikrobák mennyiségét.”
„Az eper kinézetét és a rajta szaporodó
mikróbák mennyiségét értékelték a tárolás
előtt és alatt” - állítja a tanulmány. „A tanulmány eredményei rámutattak, hogy a CBD olaj
hatékonyan őrizte meg az eper friss kinézetét ...
a kezeletlen gyümölcshöz képest.”
Miután CBD-vel kezelték az epret, jelentősen csökkent rajta a mikrobák jelenléte is,
amik a gyümölcsökön természetesen vannak jelen - szemben azokkal az eprekkel,
amiket nem kezeltek. Ez csökkentett penészilletve élesztőképződéshez vezetett.
„A CBD olaj gátolta az élesztő és a penész
szaporodását az epren. A CBD olajjal kezelt
eprek általános minősége jobb volt, mint a
nemkezelt gyümölcsöké.”

Friss termékek antimikrobiális
kezelése

Míg a tanulmány az eperre összpontosított, az eredmények azt mutatják, hogy
„a CBD olaj ígéretes lehet általában a friss
termékek antimikrobiális kezelésére” - ál-

lapították meg a szerzők.
A meghosszabbított frissesség elérése
érdekében a kutatók a kannabinoidokkal
kezelt gyümölcsöt 1 Celsius fokon 8 napig
és 10 Celsius fokon még további 8 napig
tárolták. Az eredmények azt mutatják, hogy
„a CBD olajat potenciálisan otthon is használhatják a fogyasztók hatékony antimikrobiális
kezelésként és meghosszabbíthatják ezáltal
az eper eltarthatóságát” - írták.
A kannabiszt már az ókori gyógyászatban
is számos egészségügyi probléma kezelésére használták. Pontosabban, a kannabidiolt
(CBD), a kannabisz nem pszichoaktív összetevőjét kapcsolják össze az antimikrobiális
tulajdonságokkal. A CBD antimikrobiális
szerként való lehetséges felhasználásával
kapcsolatos kutatások azonban még folyamatban vannak.

A CBD hatása a fogkőre

A kannabidiol másik váratlan előnyét a
múlt év során korábban közzétett külön kutatás emelte ki, nevezetesen a CBD-vel dúsított szájvíz hatékonyságát.
„A kannabinoidokkal (CBD/CBG) dúsított
szájvíz egyéb természetes kulcsösszetevőkkel
együtt ígéretes baktériumölő hatást mutatott
in vitro a dentális plakk teljes tenyészthető ae-
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rob baktériumtartalmával szemben” - állítja
a tanulmány. „A kannabinoidokkal dúsított
szájvíz hatékonysága egyenlő vagy jobb, mint
a standardnak számító 0,2% klórhexidin tartalmú termékeké.”

Továbbra is folynak a vizsgálatok

Az új eper-tanulmány kimondja, hogy
„a kannabisz vegyületre vonatkozó szövetségi előírások jelenlegi hiányosságai miatt
„még mindig sok a bizonytalanság a CBD
élelmiszer-adalékanyagként történő felhasználása, valamint a CBD élelmiszer-készítményekben történő felhasználásának
tudománya és előnyei területén.”
Ez hamarosan megváltozhat, mivel az
Élelmiszer és gyógyszerfelügyelet (FDA)
folytatja a vegyületre vonatkozó szabályok
véglegesítését.
forrás: Kendertér - minden ami kannabisz,
CBD - természetesen, egészségesen

További információ:
https://kenderter.eu

Életmód

Három alga együttes ereje:

AlgaVit – Táplál, tisztít és véd! (I. rész.)
A spirulina, a chlorella és a haematococcus algákkal töltött AlgaVit kapszulái koncentrált formában tartalmazzák
a szervezet számára elengedhetetlenül fontos tápanyagokat. Ez a magas fehérjetartalmú, könnyen emészthető
táplálék-kiegészítő nagyban hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez, segítheti szervezetünket az optimális cukor- és koleszterinszint megőrzésében, jótékony hatással lehet az emésztésre és az anyagcsere működésére.
De milyen algákról van szó? Mik ezek, mit tudnak? Vegyük
őket sorra, részletesen. Kezdjük a spirulinával.

A spirulina alga

Tudományos nevén a Spirulina platensis egy olyan fonalas
cianobaktérium-faj, mely nagy mennyiségben fordul elő trópusi
és szubtrópusi vizekben. A cianobaktérium besorolás, senkit ne tévesszen meg, nem holmi mérgező mikroorganizmusról van szó. A
spirulina alga cianobaktérium rendszertani besorolása csupán an�nyit takar, hogy megjelenése és életmódja alapján baktériumtörzse
a kékmoszatok, vagyis a cianofiták (Cyanophyta) országába tartozik.
Maga a spirulina elnevezés onnan ered, hogy a soksejtű fonal spirálszerűen feltekeredik.
A spirulina algának nincs erős sejthártyája, ezért a szervezet kön�nyen, nehéz emésztés nélkül, rövid idő alatt hozzá juthat a benne
lévő létfontosságú vegyületekhez. Több nyugati ország és kontinens
államaiban vélekednek úgy a spirulina algáról, hogy nincs még egy
olyan növény, amely ennyire gazdag lenne mikrotápanyagokban,
miután szinte minden vitaminnak forrása, emellett, több mint negyven ásványi anyagot hordoz.
Többek között tartalmaz B-vitaminokat (magas mennyiségben
B-12-vitamint), K-vitamint, természetesen gazdag jód- és ásványi
anyag-forrás (kálcium, vas, magnézium, szelén, mangán, kálium, cink). Az egyik legjobb ismert gamma-linolénsav forrás (GLA
- fontos zsírsav a szív és az ízületek számára). Nyolcféle esszenciális aminosavat tartalmaz, vagyis olyanokat, amelyeket a szervezet
önállóan nem tud előállítani, azt külső forrásból kell biztosítanunk
számára. A spirulina alga mintegy kétezer enzimet is tartalmaz. A
jelenleg érvényes tudományos megállapítások szerint, az összes eddig vizsgált élelmiszer közül a spirulina tartalmazza grammonként a
legtöbb tápanyagot.
Lúgos hatásának köszönhetően pedig, segítséget nyújthat a szervezet elsavasodásával szemben is. Méregtelenítő tulajdonsága
révén a méregtelenítő kúra kiegészítésére tökéletes, mert akadályozhatja a nehézfém tartalmú mérgek felszívódását, segíthet megtisztítani a vért az ártalmas anyagoktól és a salakoktól.
Mindezek mellett lenyűgözően magas fehérje tartalommal
rendelkezik, átlagosan 60%-kal, többel, mint a vörös hús, melyben
mindössze 27% körüli a fehérje mennyiség. A spirulinában található fehérjék ráadásul teljesek, tartalmazzák valamennyi esszenciális
aminosavat. A spirulina szárazsúlyának nagyjából 60%-a fehérje,
mely létfontosságú a növekedéshez és a sejtregenerálódáshoz.
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További információt az AlgaVit étrend-kiegészítőről
a www.vitalvar.hu oldalon talál, ahol meg
is vásárolhatja a terméket!
A fentiek alapján talán nem meglepő, hogy a spirulina alga egyike
a világ legtáplálóbb és legkoncentráltabb szuperételeinek, vagyis
úgynevezett superfood minősítéssel bír.

Próbálja ki az AlgaVitet!
Kinek ajánljuk?
• sportolóknak és fizikai munkát végzőknek
• stresszes életmód esetén
• intenzív szellemi munkát végzőknek
• gyakori fáradtság érzet esetén
• fogyókúra, diéta során
• az immunrendszer erősítésére
• szem- és bőrproblémákkal küzdőknek

Melyek az AlgaVit jótékony hatásai?

• segíthet legyőzni a fáradtságot
• segítheti a szervezet méregtelenítési folyamatait
• serkentheti az anyagcserét és az emésztőrendszer működését
• előnyösen befolyásolhatja a cukor- és koleszterinszint alakulását
• az éhségérzet csökkentésével támogathatja a fogyókúrát, diétát.

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

Ajánló
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Életmód

Készíts otthon tejmentes fagyit!
Sokan úgy vagyunk vele, hogy a nagy melegben szinte állandóan csak fagylaltot ennénk! Hogy otthon is bármikor legyen erre
lehetőségünk, alternatívaként egy házilag elkészített saját fagyi
a tökéletes megoldás!

Kis adag fagyitörténet

Már 5000 évvel ezelőtt létezett fagylalt és meglepő módon Kínában
kezdődött a fagyasztott vízből, cukorból, fűszerekből álló keverék nyalogatása. Hippokratész már orvosságként is ajánlotta betegeinek a hűsítő édességet. Marco Polo vitte aztán útjára a fagylaltot és annak hírét,
ő maga is rajongott ezért a csemegéért, általa a fagyi meghódította
Itáliát, ahol már komolyabb cukrásztechnológiát alkalmaztak; a tárolóedényt hűtötték ahelyett, hogy az elkészült fagylalt alapot keverjék
jéggel újra és újra. Egy olasz polihisztor, Bernardo Buontalenti aztán
megalkotta az első, tejjel, tojással, mézzel készült és már sokkal krémesebb, a mai állagához hasonló minőségű fagylaltot. Innentől a fagyi
útja megállíthatatlan volt. A hűtéstechnológia fejlődésével Párizsban
1672-ben megnyílt az első fagylaltozó. Később belépett a tejszín is
mint alapanyag, és a fagylalt elérte ma ismert formáját. Magyarországra a fagyi csak 1837-re érkezett meg,„hideg nyalat” volt a neve, és mindössze egy helyen árulták Pest-Budán. És végül, az 1900-as évek elején
megjelentek az első tölcsérek is, innentől lehetett sétálgatni a fagyikkal.

A tejérzékenység és a fagyi - nagy adag gond

A fagylaltot tehát majdnem mindenki szereti. Igen ám, de mi a helyzet azokkal, akik nem tudnak, vagy nem akarnak tejet és tejtermékeket
fogyasztani? Vagy akiknek fontos szempont, hogy a fagyizás ne jelentsen felesleges cukorbevitelt sem?
Most egy valódi tejmentes, ráadásul cukormentes fagyi receptet
hoztunk Nektek, kipróbáltuk, szerintünk mindenkinek ízleni fog!

HOZZÁVALÓK:
Fagyialap:
144 g kókuszreszelék
40 g rizs
3 evőkanál kókuszvirágcukor /vagy eritrit
1 evőkanál Olajessimo / vagy tetszés szerinti olaj
1 csipetnyi Himalája só
víz a maximum jelzésig
Utólag turmixoljuk:
340 g ananász (friss, vagy konzerv)
65 ml kókuszkrém (Karát használtunk)

ELKÉSZÍTÉS
• A fagyialap hozzávalóit a Vegital növényi italkészítő tartályába
tesszük. Ráillesztjük a gép fejét és először összeturmixoljuk a Blend
Hogy miért készítsd el otthon a fagyit?
vagy Juice funkcióval. Ezután elindítjuk Soymilk/Szárazmag/Dry bean
• nincs benne hozzáadott adalékanyag, színezék, cukor
programot.
• csak az lesz benne, amit te szeretsz,
• A program lejárta után a kész alapot beleöntjük a géphez tartozó
• büntetlenül eheted,
szűrőkancsóba.
• környezetbarát, nem termelsz vele hulladékot,
• A szűrleményt spatulával kinyomkodjuk.
• elkészítése jó program a gyerekekkel,
• Ezután visszaöntjük a tartályba és hozzáadjuk a gyümölcsöt és a
• tápláló, minőségi és egészséges
A tejmentes fagyi alapjának krémes tejszín-helyettesítőket választot- kókuszkrémet.
• Elindítjuk a Juice programot.
tunk. Úgy is elkészíthető, ha lefőzünk egy növényi tejhelyettesítő italt
(pl. kókusztejet, vagy mandula italt) majd
A kész gyümölcsös fagyialapot 3 módszerrel dolgozhatjuk
gyümölcsökkel együtt megfagyasztjuk. Ez
az egyszerűbb megoldás, azonban érde- tovább:
1. Fagylatkészítő géppel (1-2 óra, készülékfüggő).
mes kipróbálni a „tejszínes”vagy növényi
2. Mélyhűtőben hűtve. Ebben az esetben dermedésig óránként jól
joghurt alapú fagyit is, amely még különlegesebb ízélményt ad, ráadásul a „joghurt” át kell keverni. (kb. 8 óra)
3. Jégkrémkészítő formában fagyasztva. (kb. 8 óra)
tele van jótékony baktériumokkal.

Ananászos kókuszfagyi
Vegital növényi italkészítőben
Előkészítés: 10 perc
Program idő/főzés: 30 perc
Pihentetés: 8 óra fagyasztás

További tippek:
www.tejmentesreceptek.hu oldalon.
Alapanyagok és készülékválaszték
a www.vegital.hu oldalon!
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Fűben-fában

Küzdd le a stresszt természetesen!

Segítenek a gyógynövények!

„Ami a testben lejátszódik, nem
a legfontosabb; ezért a gyógyítás
képessége több, mint csupán a
testről szerzett tudás.”
THUNDER ROLLING Indián orvos

Napjainkban sokkal nagyobb szükségünk van természetes gyógyszerekre az évente több milliós tételben fogyasztott kémiai
eredetű erős nyugtatók helyettesítésére, mint bármikor azelőtt. A
stresszérzékenység, túlhajszoltság
és ingerlékenység ugyanis hosszú
távon nem szüntethető meg nyugtatókkal. A nyugalmat és az alvást
nem lehet narkotikummal helyettesíteni. Ma már senki sem vitatja,
hogy a szintetikus nyugtatók felelőtlen használatával totális zsákutcába jutottunk.
A természetgyógyászat ezekre a problémákra is megtalálta a választ: a stressz, az
idegi eredetű nyugtalanság, ingerlékenység és az alvászavarok többnyire együtt
jelentkeznek, és más betegségeknél nyilvánvalóbban lelki és szellemi okokra vezethetők vissza.

Lelki okok:
Minél tartósabban hatnak a lélekre a
rossz hangulatok, kisebbrendűségi érzések
és szorongások, illetve minél állandóbban
„termeli ki” ezeket a lélek, annál inkább
megerősödnek a testben a feszültségek.
Fiatal, középkorú és öreg embereknek
egyaránt vannak neurotikus panaszai,
még a gyermekek és csecsemők sem képeznek kivételt. A fiatal ember, aki úgy
érzi, hogy munkahelyén túl sokat követelnek tőle, folyton visszatérő heves fejfájásról panaszkodik. Az egyedülálló anya

pénzügyi „rágódásai” folytán teljesen
elveszti étvágyát, és minden étkezésnél
összeszorul a gyomra. A nagypapánál,
aki rendszeresen felizgatja magát a szomszédék kutyája miatt, ideges szívpanaszok
jelentkeznek. Az iskolás gyereknek, aki a
dolgozatok teher alatt sínylődik, megfájdul a hasa, a csecsemő pedig, ha úgy érzi,
hogy nem figyelnek rá és nem veszik föl,
minden elalvás előtt görcsös sírással mutatja ki nemtetszését. Noha természetesen, egyetlen gyógyszer sem pótolhatja a
lelki konfliktusok feloldását, a feszültségoldó és nyugtató hatású gyógynövények
segítségével mégis van rá mód, hogy természetes úton enyhítsük azokat. Ebben a
citromfű, a macskagyökér és az orbáncfű
a legcélravezetőbb, de közkedveltségnek
örvend még a komló, a golgotavirág, a
zab és a levendula is.

Citromfű (Melissa officinalis)
A citromfű nemcsak jótékony hatású,
hanem kellemes illatú és jóízű növény is.
Illata miatt nevezik citromfűnek. Vadon is
terem, de kerti növényként is termesztik
napos helyen és tápdús talajon. A virágzó
citromfű hatalmas rajokban vonzza a mé-
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heket. Ha magunk gyűjtjük, fontos, hogy
virágzás előtt szedjük le a leveleit, mert
virágzás után már nincs olyan kellemes
illata. Friss levele kiváló ízesítő salátákhoz,
mártásokhoz, levesekhez és zöldfőzelékekhez, s már csak ezért is érdemes a kertben ennek a sokoldalú növénynek helyet
biztosítani. A gyógyászatban a leveleit
használják fel. Elsősorban illóolajat, cserés keserűanyagokat, valamint kávésavat
tartalmaznak.
A citromfűből teát, tinktúrát és fürdőt
készíthetünk. Ideggyengeség és idegi
eredetű alvászavarok esetén a citromfűtea
segít, amelyet kivételesen, a többi gyógynövénynél nagyobb mértékben kell adagolni. Egy csészéhez három teáskanál
citromfűlevelet használunk fel. Ne feledjék,
hogy míg a teát öt percig állni hagyják, a
csészét vagy a teáskannát fedjék le, aztán a
fedőn lecsapódott cseppeket öntsék vissza
a teába! A nyugtató és görcsoldó hatást
ugyanis elsősorban az illóolaj biztosítja,
amely túlforrázás esetén azonnal kivonódik, így azonnal el is párologhat.
Különösen hatásos a citromfűtea, ha
a stressz a gyomorra vagy az emésztőszervekre hat. Oldja a szorító érzést és az
esetenkénti görcsös fájdalmakat, serkenti

Fűben-fában
az étvágyat. Ezért ilyen panaszok esetén
naponta többször 1-2 csésze citromfűteát
ajánlott inni. Levelei nagyon jól kombinálhatók más nyugtató növényekkel, ezért
egyetlen nyugtató- vagy altatóteából
sem hiányozhatnak. Gyermekeknél gyakran már egy csészényi is elegendő elalvás
előtt ahhoz, hogy a nyugtalanság vagy a
vizsgadrukk könnyű álommá oldódjék.

Macskagyökér
(Valeriana officinalis)
Még erősebb hatású nyugtató a macskagyökér. Ha az ember túl sokat dolgozott vagy stresszállapotban érzi magát, a
macskagyökér úgy nyújt testi és szellemi
enyhülést, hogy közben nem okoz fáradtságot és kábaságot. Nem kelt mesterséges, eufóriás érzést, drogfüggőséget sem
okoz, ellentétben a szintetikus pszichikai
gyógyszerekkel. Könnyen ingerelhető és
túl izgulékony emberek a nap folyamán
többször szedhetnek idegnyugtatóként
macskagyökeret, nem lépnek fel káros
mellékhatások!
A Valeriana officinalis botanikai elnevezés a latin valere „jól érzi magát, erős,

egészséges” jelentésű szóból származik, és arról a nagyrabecsülésről tanúskodik, amellyel mindig is viseltettek e
gyógynövény iránt; ezt jelzi angol neve
is: allheal – „mindent gyógyító” (csodaszer). A macskagyökér másfél méterre is
megnőhet, levelei szárnyasan összetettek, fehér vagy halványrózsaszín virágai
ernyőszerűek. A nedves talajt kedveli,
mezőkön, patak- és folyópartokon, ritka lombos erdőkben terem. Kertben
is termeszthető; ilyenkor a gyökereit
csak a második vagy harmadik évben
ássuk ki. Tapasztalt kertészek tudják,
hogy a zöldségfélék jobban nőnek, ha
macskagyökeret ültetünk közéjük. Sajátos jelenség, hogy intenzív szaga erősen vonzza, és erős izgalomba hozza a
macskákat.
Manapság a macskagyökértea kissé
háttérbe szorult, mivel elkészítésekor
a növény gyökerei olyan extrém illatot
árasztanak, hogy a szag még sokáig
megmarad a lakásban. Az íze is nagyon
sajátságos, és az embernek már jó tapasztalatokat kell szerezni a teával kapcsolatban, hogy ebbe beletörődjön.
A macskagyökér ízét jelentősen fino-
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mító teakeverék összeállítása a következő: macskagyökér 40g, komlóvirág („komlótoboz”) 30g, mentalevél 15g, hibiszkuszvirág
15g.
Legjobb, ha a növényeket egy éjszakán
át langymeleg vízben ázni hagyjuk. Reggel iható hőmérsékletű állapotba hozzuk,
végül pedig leszűrjük. Hatása kitűnő, különösen idősebbek esetében, akiknek idegi
eredetű szívbántalmaik orvoslására nyugtatóra van szükségük.

A komló (Humulus lupulus)
A komlótobozokat mind a népi gyógyászat, mind a tudomány általános nyugtatónak tartja, és idegi eredetű nyugtalanság, valamint alvászavarok esetére ajánlja.
Iskolai problémákkal küszködő gyermekeknél az ún. vegetatív dystónia (az izomtónus rendellenessége), valamint a változás éveiben jelentkező panaszok esetén
különösen jól bevált a citromfűlevélből,
komlóvirágból („komlótobozból”) és
golgotavirágból készült teakeverék:
citromfűlevél 40g, komlóvirág („komlótoboz”) 30g, golgotavirág 30g.

Életmód

Az enyhébb cukorbetegség kezelése gyógynövényekkel
A cukorbetegség hazánkban sokakat
érint, melyre az orvosok a diéta mellett többnyire gyógyszeres terápiákat
ajánlanak. Elsősorban életmódváltásra ösztökélnek cukorbetegség esetén,
azonban jó néhány gyógynövénnyel is
könnyedén stabilizálható a vércukorszint. Akár megelőzésképp vagy tünetek mérséklése céljából is érdemes
ezeket a csodafüveket fogyasztani.
Ha elolvasod cikkünket, akkor kiderül,
hogy melyek a leghasznosabb gyógynövények cukorbetegség esetén.

Mit tudunk a cukorbetegségről?

Akkor beszélünk cukorbetegségről,
amikor a vércukorszint kiugróan megemelkedik és ez állandósul. Számos tünet
jelezheti a betegséget, mint például a
szomjúság, bőrszárazság, viszketés, nehezen gyógyuló sebek, fáradékonyság,
fogyás, bőrgyulladások, vagy az aceton
szagú izzadság, vizelet, lehelet. Ha nincs
kezelve a cukorbetegség, akkor a későbbiekben érrendszeri és idegrendszeri szövődmények is kialakulhatnak. Két fajtája
létezik: az elsődleges és a másodlagos
diabétesz.
Elsődleges diabétesz: Két típus különböztethető meg itt is, az egyik fiatal korban jelentkezik és injekcióval, valamint
diétával normalizálható a vércukorszint.
A másik típus 50 éves kor felett jellemző,
amely gyógyszerrel és diétával kezelhető.
Másodlagos diabétesz: Hormonális
problémák, hasnyálmirigy betegségek
vagy gyógyszerek miatt alakul ki.
A várandósság alatt is felléphet magas
vércukorszint, azonban ez a szülés után
többnyire megszűnik.

Milyen gyógynövények
nyújtanak segítséget?

A megfelelő életmód mellett gyógynövények alkalmazásával is kiválóan lehet
a cukorbetegség tüneteit csökkenteni.
Számos tanulmány bizonyította az egyes
gyógynövények vércukorszint csökkentő
hatását. Jótékonyan hatnak a koleszterinszintre és a vérnyomásra, valamint jelentős szerepet játszanak a cukorbetegség
megelőzésében. Az alábbi gyógynövé-

nyeket érdemes kipróbálni a cukorbetegség megelőzése vagy tüneteinek enyhítése érdekében:
• gyermekláncfű: Gyomnövényként
van számon tartva, azonban egy nagyon
értékes gyógynövény. A gyökere magas
inulin tartalmú, ezáltal szabályozza a
szénhidrát- és a cukoranyagcserét, valamint nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet.
• görögszénamag: Késlelteti a cukor
felszívódását, amellyel így csökkenthető a vércukorszint. Ezen kívül trigonellin,
kumarin és 4-hidroxi-izoleucin nevű aminosav tartalma révén a cukorbetegség
okozta szövődmények ellen is hatásos.
• erdei szederlevél: Hatékonyan mérsékli a vércukorszintet, illetve kiváló megoldás a cukorbetegség megelőzésére.
• gymnema sylvestre: Az ájurvédikus
gyógyászatban a cukorbetegség kezelésére használják. Számos kísérlet bizonyította, hogy a gyógynövény alkalmazásával jelentősen javult a betegek állapota.
• kurkuma: Főként fűszerként ismert,
azonban pozitív hatással van a vércukorés koleszterinszintre.
• fekete áfonya levél: Levelének alkalmazásával eredményesen kezelhető a cukorbetegség. Csökkenti a triglicerid szintet, amely az érelmeszesedésért felelős.
A fent említett gyógynövények többsége megtalálható termékeinkben. A
gyermekláncfű például a Tromboserin
kapszulákban, amelyet elsősorban a szív
és a vérkeringés támogatására fejlesztet-
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tünk ki. Nagymértékben járul hozzá az
egészséges vérnyomás fenntartásához,
jótékony hatással van a vércukorszintre,
támogatja az érfalakat és például a paradicsom mag kivonatnak köszönhetően
segíti a vér áramlását (nem engedi összetapadni a vérlemezkéket).
A cukorbetegség tüneteit nem csak
gyógyszerrel, hanem természetes hatóanyagokkal is lehet enyhíteni. Ha
enyhe cukorbetegséggel küzdesz,
vagy esetleg a cukorbetegség kialakulását szeretnéd megelőzni, akkor
a fentebb említett gyógynövényeken
kívül érdemes kipróbálnod valamelyik
termékünket is.

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

Ayurvéda

Fogmosás az egészség szolgálatában
Volt idő, mikor nem tulajdonítottam jelentőséget a fogmosás közben jelentkező száraz, irritáló érzetnek, időnként öklendezési ingernek. Úgy véltem, érzékeny vagyok általában a fogkrémekre, nem gondoltam tovább.
Annyi változtatást tettem a „túlélés” érdekében, hogy
lecseréltem a fogkrémem. Adalékmentes, gyógynövényes alternatívát választottam, ami a problémát meg is
oldotta.

Fogkrém érzékenység, allergia

De hogy jön ez ide? Úgy, hogy nemrégiben egy beszélgetésben
felmerült a téma. Kiderült számomra, hogy nem vagyok egyedül az
élménnyel. Hogy másnak is van negatív tapasztalata. Hogy a fogkrém érzékenység, allergia létező jelenség.
Sok ok állhat a háttérben, de gondoljunk a fogkrémünkre is, ha
fekélyt, sebesedést tapasztalunk a szájüregben vagy az ajkak körül.
Égő, viszkető érzés a területen, netán kis, piros dudorok szintén jelzés
értékű. Ha az ajkak gyulladtak, a száj száraz, repedezett, esetleg duzzanat, gennyes szivárgás jelenik meg a száj sarkában, mindenképp
derítsük ki az okát.
Nem szükséges a tünetekkel együtt élni, van megoldás.
Természetesen mielőbb forduljunk szakemberhez erős tünetek
esetén. Amit rögtön megtehetünk, hogy lecseréljük fogkrémünket
természetes változatra.

Fogápolás ayurvedikus szemmel

Indiában egyébként gyakran használnak gyógynövény ágacskákat a fogak tisztítására fogkefe helyett. Legjobb, ha az ágacska a kisujj
hegyéhez hasonló vastagságú, tizenkét ujjnyi hosszúságú, egyenes,
a vége olyan, mint egy puha kefe (rágással készül). Anyaga: arka,
nyagrodh, khadira, karanj vagy kakubha növények vesszője – ezek
fanyar, csípős és keserű ízűek. A fogakat úgy ajánlott tisztítani, hogy
a fogíny ne sérüljön.
Ayurvedikus ajánlás: ne használjunk fogkefét a fogtisztításhoz az
alábbi esetekben: nem megfelelő az emésztés, hányás, légzési rendellenesség, köhögés, láz, arcbénulás, szomjúság, fekély a szájban,
szív-, szem-, fej- és fülbetegségek.
Házilag is készíthető fogtisztító keverék, krém. A mustármag, szódabikarbóna igazán jó segítők lehetnek a fogápolásban.
A szájhigiénia gondozása bétel rágásával is kiegészíthető, többféle
összetétel létezik. Rossz lehelet, jobb emésztésért, emésztési zavarok
esetén, gyomorhurut, fogfájás esetén segít.
Alkalmazhatunk még gyógynövényes olajos öblögetést. A folyamat során addig tartsuk az olajat a szájban, míg az orr s szemek
nedvedzeni kezdenek.

féle gyógynövényes fogkrémünk kapható: Aloe Vera, Aktív szenes,
Szegfűszeges, Bazsalikomos, Neem, Miswak. Egyikük sem tartalmaz
tartósítószert, mesterséges színező- illetve ízesítő anyagot, így az
irritáció elkerülhető. Részletes leírásuk, összetételük megtalálható a
honlapon: www.garuda.hu

Dabur Herbal Ayurvedikus fogkrém
26 gyógynövénnyel

Legújabb, régóta várt, impozáns fogkrémünk frissen érkezett.
A fent említett beszélgetés apropóját is ez adta. A DABUR Herbal
AYURVEDIKUS fogkrém már elérhető webáruházunkban s
nagykereskedőknél, gyógynövény-boltokban. Különleges termék, 26 ayurvedikus gyógynövényt tartalmaz, többek között
neem-et, szegfűszeget.
A neem és szegfűszeg alapvető összetevők az antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatás eléréséért. Szájszag, fogínyvérzés,
ételfertőzés esetén is hasznosak. Már 4-5 nap után segítenek a
lepedék csökkentésében, a száj frissességének visszaállításában.
E gyógynövények 5-10 napos használat után a káros baktériumok
nagy részét elpusztítják. A jávai bors megnyugtatja az íny gyulladását. A bibhitaki természetes összehúzó hatásával erősíti a fogakat és az ínyt. Szájszárazság ellen a fahéj, fogfehérítés céljára a dió
az alkotó. A vajradanti elősegíti a fogak erősségét, és érzékenységüket megakadályozza.
EGÉSZSÉGÜNKRE!
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp.
www.aryan.hu

Hagyományos ayurvedikus fogkrémek

Ha egyszerű, elérhető, élhető, természetes alternatívát keresünk
fogápolásra, szájhigiénia fenntartására, többféle ayurvedikus gyógynövényeket tartalmazó fogkrém elérhető Magyarországon is.
A Garuda Trade-nél jelenleg a több mint 30 éve klasszikus termék, a Dabur gyógynövénytartalmú fogkrém mellett még hat-
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www.garuda.hu www.ayurveda.hu
1136 Budapest, Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu Facebook: Garuda Ayurveda
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Az epekő gyógyítása: epekőoldás és epekőzúzás
Epekőoldás
Milyen epekövek alkalmasak epekőoldásra?
Döntően koleszterint tartalmazó kövek oldhatók fel. Ezek arról
ismerhetők fel, hogy jól láthatók ultrahangvizsgálat során, viszont
kontrasztanyag nélkül készített röntgenfelvételen nem láthatók (a
röntgensugarat áteresztik). A mészárnyékos, márványos epekövek,
melyek röntgen felvételen láthatók, nem oldhatók fel jelenleg.
Számos további előírás is van a kémiai kőoldás szabályaiban:
• a kő mérete ne haladja meg az 1-2 cm-t;
• a kő az epehólyag felénél kisebb legyen;
• jól működő epehólyag: étkezésre erőteljesen képes legyen összehúzódni;
• az epeutak legyenek kőmentesek, szabadon átjárhatók;
• kőoldás esetén a kőoldást felügyelő orvossal egyeztetni kell, hogy
milyen gyógyszereket szedhet a kőoldás alatt
Mire kell figyelemmel lenni a kőoldás alatt?
Elsősorban türelem szükséges, mivel a kőképződés hónapok alatt
történik, feloldása sem lehetséges azonnal. A kezelés időtartama függ
a kövek nagyságától, típusától és számától. A várható terápiás időtartam néhány hónaptól akár egy évig is tarthat.

Mely kövek alkalmasak lökéshullám-kezelésre?
• Egyedüli, meszet nem tartalmazó epekő, mely 3 cm-nél kiAz epekőoldás előnyei
sebb, vagy több, de összesen 3 cm-t nem meghaladó kő;
Az epesavakkal történő kőoldás számottevő mellékhatás nélküli,
• panaszt okozó epekő;
biztonságát és hatásosságát számos nemzetközi klinikai tanulmány• összehúzódásra képes epehólyag; – normális véralvadási viban igazolták, több mint tízezer betegben.
szonyok;
• ne legyen gyulladásos reakció az epehólyagban vagy a hasnyálmirigyben;
E kezelés során
• terhesség kizárható legyen.
• megmarad az epehólyag, elkerülhető a műtét;
• nem kell tartani a műtéti kockázattól és szövődményektől;
• fájdalommentes a kezelés és a beteg folytathatja mindennapi
A litotripszia előnyei: a lökéshullám-kezelés mellett megtartható
munkáját.
az epehólyag, elkerülhető a műtét. Viszonylag gyors és nincs különö• az epekő tünetei enyhülnek az epesavak szedése alatt: puffadás, sebben nagy rizikója.
jobb bordaív alatti sajgás, hátba kisugárzó fájdalom, székrekedés stb.
Mintegy 10 éves klinikai tapasztalat alapján mondható, hogy a keA kezelés eredményessége: az esetek 60-70%-ában eredményes le- zelésre alkalmas esetekben az eredményesség 70-90%-os. A finom kőhet. A kőnagyság csökkenésének ellenőrzésére az ultrahangvizsgálat, darabkák oldására epesav-kezelést kell alkalmazni. A kezelést követő
esetleg kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal kiegészítve alkalmas. napokban és hetekben a távozó apró kőtörmelékek epegörcsöt okozAz ellenőrző vizsgálatokat 3-6 havonta ajánlatos elvégezni. Ezen pe- hatnak; nagyobb fragmentum az epevezetéket elzárhatja.
riódus alatt terhesség vállalása kerülendő.

GALLMET-M és GALLMET-N kapszulák

Epekőzúzás (litotripszia)

A két GALLMET étrend-kiegészítő hasonló mennyiségben tartalmaz
epesavakat, de a GALLMET-M gyógynövényeket is tartalmaz, melyek
Ezt a módszert elsőként Németországban alkalmazták, 1985-ben. kiegészítik az epesavak emésztést támogató hatását. A termékek 30,
A beavatkozás célja, hogy a köveket darabokra törje műtéti beavat- 60 és 90 kapszulás flakonokban minden gyógyszertárban kaphatók
kozás nélkül. A speciális lökéshullámokat a testen kívüli generátor vagy megrendelhetők honlapunkon.
hozza létre.
Alapelv: A lökéshullámok, melyeket az epekőre koncentrálnak, az Látogassa meg a következő honlapot, ahol még többet megtudhat:
epekövet finom részecskékre törik össze. A fentebb ismertetett epesawww.gallmet.hu
vas kezelés ezeket az apróbb köveket feloldja.
A kezelés: A lökéshullám-kezelés mintegy 30-60 percig tart: a beGALLMED Kft., 6500 Baja,
teg a kezelés során állandó ellenőrzés alatt van, a kő feldarabolódását
Szarvas G. u. 3., +36-79-326581,
ultrahangvizsgálattal ellenőrzik. A kövek típusa, nagysága és száma
gallmed@gallmed.hu
szabja meg, hogy a kezelést egy vagy több ülésben kell-e elvégezni,
hogy a kövek teljesen elporladjanak.
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A jó közérzet és a jó egészség kulcsa
az egészséges bélflóra
A tápcsatornánkban élő mikroorganizmusok sokoldalú szerepet töltenek be belső környezetünk, egészségünk fenntartásában.
A megváltozott táplálkozási szokások, toxikus ártalmak, stressz,
gyógyszerek hatására azonban
gyakran borul fel a mikrobiom
egyensúlya. A bélflóra egészséges összetételének fenntartása, a
diszbiózis megszüntetése komplex
megközelítést és megfelelő összetételű probiotikus kezelést igényel.
Tudásunk a mikrobiom, azaz a velünk
együtt élő mikroorganizmusok összetételéről, szerepéről az elmúlt 20 évben sokat gyarapodott. A molekuláris genetikai
vizsgálatok feltárták, hogy az egészséges
bélflóra jellemzően széles spektrumú és a
különböző törzsek számos funkciót töltenek be szervezetünkben. Minél több szereplője van ennek a közösségnek, annál
egészségesebbek vagyunk. Legdúsabban
a vastagbél kolonizált, 500 faj ezer milliárd
élőflóra sejtje él egy gramm béltartalomban. Jó baktériumaink a Lactobacillusok,
a Bifidobaktériumok, az Enterococcusok,
stb. meggátolják a kórokozó baktériumok (pl. a fertőzést okozó Salmonellák,
E. Coli, vagy a gyomorfekély, gyomorrák
kialakulásáért felelős Helicobacter pylori)
megtapadását és elszaporodását a
bélfalban. Immunsejteink 70%-a a bélfalban „teljesít szolgálatot” – melyek jelentős támogatást kapnak a jó bélflórától.
Vannak törzsek, melyek segítenek a fehérjeemésztésben, vagy szénhidrát rostokat
bontanak, ami azért fontos, mert az így
képződő rövid szénláncú zsírsavak (acetát,
propionát, butirát) táplálják, védik a bélhámsejteket, csökkentik a gyulladást és a
bélrák kockázatát. A kiegyensúlyozott,
prebiotikumokkal is ellátott bélflóra bizonyítottan csökkenti az étvágyat és segít
kialakítani az egészséges teltségérzetet.
Segíti a zsírok lebontását, ezzel hátráltatja

a felszívódásukat és mérsékeli a vérkoleszterin szintet. Állatkísérletek mutattak rá,
hogy Lactobacillusok és Bifidobacteriumok
csökkentik a bél gyulladásos állapotát,
saját gyulladásgátló anyagok termelése
által. Sőt a kannabinoid receptorokon
keresztül fájdalomcsillapító hatással is
rendelkeznek.

Milyen esetben szükséges
probiotikus étrend-kiegészítőt
szedni?
A mikrobiom eltolódásának előjele
lehet a puffadás, fokozott gázképződés,
hasi görcsök, hasmenés, rendszertelen
székelés. Ezen tünetek esetén már érdemes probiotikus készítményt segítségül
hívni.
Humán vizsgálatok eredményei is alátámasztják, hogy az irritábilis bélszindróma
estén, Crohn-betegségben a megfelelő
probiotikumok alkalmazásával sikerült a
panaszmentes időszakokat megnyújtani. Mindenképpen ajánlott probiotikum
szedése antibiotikus kezelés, gyomorsavcsökkentő protonpumpagátló kezelés, továbbá kemoterápia, sugárkezelés
mellett és az azt követő időszakban. A
diszbiózis megszüntetése az egész szervezet egészségére pozitívan hat. Csökken
az elhízás, inzulin rezisztencia, 2. típusú
diabétesz, pajzsmirigy- és autoimmun-,
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valamint kardiovaszkuláris betegségek és
egyes daganatos betegségek kialakulásának lehetősége.

Miért jó választás és hogyan
hat a Béky Flora Komplex
étrendkiegészítő kapszula?

A Béky Flora Komplex élőflórás
probiotikus étrendkiegészítő kapszula
a bélflóra normalizálása révén hat. Tartalmaz értékes prebiotikus rostokat, melyek
táplálják az élő flórát, az arginin pedig javítja a bélnyálkahártya mikrokeringését.
Szedése indokolt antibiotikus, hasi
kemo- vagy sugárterápia mellett és azt
követően. Enyhülést hozhat hasi panaszokkal járó gyulladásos és nem gyulladásos állapotokban a hagyományos
terápia mellett. Javítja a fogyókúra hatékonyságát mind az anyagcsere hatásai,
mind az éhségérzet csökkentése által.
Komplex hatása révén támogatja az immunitást, hozzájárul a jó közérzethez és
az általános jó egészség fenntartásához.
Látogasson el a www.vitalitasbolt.hu
honlapra és vásárolja meg a Béky Flora
Komplex étrend-kiegészítő kapszulát.
Összeállította: Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász

www.vitalitasbolt.hu
Tel: 06 30 927 7089

Mert „az Élet él és élni akar”!

Konrad Lorenz: A civilizált
emberiség nyolc halálos bűne

Gondolatok a könyvről, és a könyv gondolatai...
II. rész
„Van szerelem
bevallhatatlan,
vállalt nyugalmad
őrződ abban,
te döntöttél ekként
magadban:
titok legyen.
Bevallhatatlan.”
Baranyi Ferenc

V. Az érzelmek fagyhalála

Ahhoz, hogy megértsük az érzelmek
fagyhalálának kialakulását, először meg
kell ismerkednünk olyan fiziológiai mechanizmusokkal, melyekkel a modern ember környezete a profitszerzés érdekében
visszaél, nem számolva annak az egész
társadalomra vonatkozó káros következményeivel. Nos, lássuk a belénk égetett
mechanizmusok működését.
Az élőlényeknél egy reflex kialakítását
két ellentétes ingerrel tudjuk kiváltani: az
egyik a kívánt magatartást erősíti, azaz
rászoktató, a másik pedig gyengíti, azaz
leszoktató jellegű. Az embereknél az első
inger örömet, a második pedig bosszúságot vált ki. Lehet azon filozofálni és magyarázatot találni, hogy ez miért így alakult ki,
de a lényeg, hogy ez így működik!
A jutalmazás a legegyszerűbb módszer arra, hogy egy állatot egy meghatározott viselkedésre szoktassunk. A jutalmazás
és büntetés elve elég jól érthető és magyarázható. Az öröm és a bosszúság elvének
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vizsgálata azt mutatja, hogy gyakran ez
csak akkor válik észrevehetővé, ha kiesésének következményei valamilyen betegség
formájában jelentkeznek. Ismert az orvostudományban, hogy sok fiziológiai mechanizmus létezésére csak a megbetegedés
következményeiből jönnek rá.
A jutalmazás arra készteti az élőlényt,
hogy a jövőbeni jutalom reményében eltűrjön bizonyos büntetéseket is! Ennek
a funkciónak nagy szerepe van a fajfenntartásban, mert arra késztet, hogy nehogy
nagy árat fizessen a várható nyerségért. Pl.
Egy sarki farkas nem indul el vadászatra a
sarki tél dermesztő viharában, mert nem
engedheti meg magának azt a kockázatot,
hogy egyetlen étkezésért mancsa lefagyásával fizessen. Tehát tűri az átmeneti éhségét. Persze, ha már az éhhalál szélén van,
akkor ezt a rizikót bevállalja!
„Az, hogy a jutalom és büntetés, az öröm
és bosszúság egymással ellentétes hatása
ténylegesen a fizetendő ár és az elérhető nyereség mérlegelését szolgálja, egyértelműen
következik abból, hogy mindkettő intenzitá-

Mert „az Élet él és élni akar”!

A jutalmazás a legegyszerűbb módszer arra, hogy egy állatot egy
meghatározott viselkedésre szoktassunk.
sa az organizmus ökonómiai környezetétől
függően változik.”
Ezek a „beégetett” mechanizmusok jelennek meg az emberekben a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás során. De
itt megjelenik a megszokás és az értelmi
adaptáció is. Ebből következik, hogy egyes
ingerkombinációk elveszítik hatásukat,
megváltoznak az ingerküszöbök, és megjelenhet jelentős reakció-tehetetlenség is.
Például egy erős inger után nem áll vissza
az eredeti kiindulási állapot, mert a kellemetlen inger végét örömként érzékeli. Az
ősrégi osztrák anekdota igen találó: „Ma
örömet szerzek a kutyámnak, nekiállok ellátni a baját, és abbahagyom.” Belátható, hogy
a mai viszonyok és életfeltételek mellett az
emberek öröm-bosszúság egyensúlya
különös zavarokhoz vezethet.
A korábbi időkben a vadászó emberek
élete küzdelmes és veszélyes volt. Ehhez a
mai értelemben véve, két „bűn” is tartozott,
ha elejtettek egy vadat, „mértéktelenül”
teleették magukat, majd a „lustaság” bűne
következett, kipihenték a vadászat fáradalmait. Mivel a vadászat veszélye igen nagy
volt, csak az óvatossággal határos gyávaság indította őket az újabb vadászatra. Az
öröm-bosszúság mechanizmusának vezérelve tehát az volt, hogy minden elkerülhető veszélytől és felesleges energialeadástól
tartózkodni kell, ami akkor teljesen helyes
álláspont volt! A „mértékkel” kifejezést a
régmúlt idők bölcsei is felismerték, mert

látták, nem jó az embernek, ha az örömök
szerzése, és a kellemetlenségek elkerülése
túlságosan is eredményes. Ez az elpuhulás
könnyen a kultúra hanyatlásához vezethet,
ezért különböző kompenzációs módszereket találtak ki, ami a szenvedély kialakulásához vezetett. Úgy tűnik, ez jobb megoldás, mint az elpuhulás! Mindenesetre ezek

szintje időszak és kultúra függvénye.
Azzal, hogy az ember egyre inkább uralma alá vonta környezetét, a mai ember
szükségszerűen megváltoztatta örömbosszúság háztartásának egyensúlyát: a
bosszúsággal szemben túlérzékeny, az
örömmel szemben inkább fásult! Ez oda
vezet, hogy azonnali örömöt akar, és nem
képes munkát fektetni olyan tevékenységbe, amely az örömöket csak később
biztosítja. A vágyak ilyen irányú igénye és
megközelítése alapozta meg a kereskedők
részletfizetési akcióit. A fogyasztók pedig
megdöbbentő módon nem veszik észre a
csapdát: a rabszolgaságot!
A vágyak azonnali kielégítésének igénye a tragédiák sokaságát hozza létre a
szexuális magatartás területén, mert eltűnik az udvarlás, és a párválasztás kultúrája!
A filmekben sugallt „azonnali nászt” nem
nevezhetjük „állatinak”, mert ez a magasabb
rendű állatoknál nem, vagy csak nagyon
ritkán fordul elő. A tenyésztéssel kiirtotta az
ember az állatokból a kifinomult párválasztási magatartás formáit. Pl. ha a gúnár egy
adott párzási időben nem talál magának
megfelelő párt, „kihagyja” azt az évet!
Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé tűrjük el, oda vezet, hogy az emberi
életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit elegyengetve, síksággá
változtatjuk azokat, ami szürkeséget és
halálos unalmat teremt. Ez az érzelmi fagy-

Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé tűrjük el, oda vezet,
hogy az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és
mélységeit elegyengetve, síksággá változtatjuk azokat...
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gesek pedig nem hatásosak.
Megoldást a nevelés területén lehet
keresni: El kellene érni a problémakör széleskörű megismertetési lehetőségét, és be
kellene illeszteni az általános nevelési feladatok közé.

VI. Genetikai összeomlás

Van egy tévhit a fiatalok között, hogy a szerelem csak boldog
lehet. Pedig, ahogy a költő mondja: „Van szerelem bevallhatatlan.”
halál elsősorban a társas kapcsolatokat,
házastársainkat, gyermekeinket, szüleinket, barátainkat érinti, azokhoz való kötődésünket változtatja meg. A szenvedés
mindenáron való elkerülésével az emberi
élet jelentős részétől megfosztjuk magunkat. Van egy tévhit a fiatalok között, hogy a
szerelem csak boldog lehet. Pedig, ahogy
a költő mondja: „Van szerelem bevallhatatlan.” A szenvedés minden áron való elkerülése jelenik meg egyes helyeken (például
Észak-Amerikában): a gyász során: „szépen
kisminkelik a holttestet és dicsérik, hogy milyen jól néz ki” mert ez hozzátartozik a jó
modorhoz. (ld. E.Waugh: A szeretett lény)
Az öröm átélésének képessége az erős
és egyre erősödő ingerekhez való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van.
Ezért a fásult emberek mindig újabb és
újabb inger helyzeteket keresnek. Ennek
kapcsán ugyanúgy unnak rá szeretteikre, barátaikra, vagy akár hazájukra,
mint használt cipőjükre vagy autójukra.
De ez alól a kedvenc kutya sem kivétel: „...
aztán beköltöztünk a városba, és túl kellett adni rajta”. Ebbe a folyamatba bekapcsolódik, és igen jelentős szerepet kap a
„beépített elavulás” fogalma és gyakorlata!
„Nyilvánvalóan az a természet adta akadály
hiányzik, melynek legyőzése az embert megkeményíti, a nehézségek elviselésére kényszeríti, és ha leküzdi az akadályt, jutalma a siker öröme lesz. A nagy baj azonban az, hogy
ennek az akadálynak természetesnek kell

lennie. Mesterségesen kreált megpróbáltatások leküzdése nem okoz igazi sikerélményt.”
Mit mondhatunk a gyógyulásról? Vannak kísérletek! Komoly sikereket értek el
azzal, hogy életunt fiatalokkal tengerparti
fuldokolókat mentettek meg. Hasonlóan
sikeres, ha az ilyen „betegeket” éles veszélyhelyzetbe hozzák. De nehéz elegendő természetes helyzetet teremteni, a mestersé-

Nagyon rossz életkilátásaink lennének,
ha testünk immunrendszere nem szervezett volna meg egy „sejtrendőrséget”, mely
idejekorán megakadályozza az aszociálisan burjánzó sejtek kialakulását. Valószínű,
enélkül a rosszindulatú daganatok miatt
mindannyian fiatalon elmennénk.
A társadalom tagjai rendre elutasítják az
aszociális magatartásformákat. (pl. gyermekek verése, nők megerőszakolása). Mi
ennek az alapja? - tehetjük fel a kérdést.
A különböző kultúrák jogrendszerének
összehasonlító vizsgálata olyan egyezést
mutat, hogy azt nem magyarázhatjuk
kultúrtörténeti okokkal. Ősidők óta él az
emberekben egy olyan hit, hogy a jogalkotástól függetlenül természeti jog is létezik! Ennek magyarázataként háromféle
jog felosztást is megfogalmazhatunk: egy
metafizikai-természeti jogot, egy történetit, és egy ökológiait. Mégis úgy tűnik,
hogy ez a jog természetfeletti, isteni adomány. Goethe erre azt mondja, hogy: „arról
a jogról, amely velünk születik, sajnos nem
esik szó”. A további vizsgálatok pedig azt mutatták meg, hogy létezik egy egyénhez kötött

Az öröm átélésének képessége az erős és egyre erősödő ingerekhez
való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van.
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„Az ember csak játék közben mutatkozik meg igazán”.
„jogérzék”, amelynek forrását egyéni struktúrákra vezetik vissza.
A mutáció az örökítő anyag spontán,
maradandó megváltozása. Mutációk mindig várhatók, és előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül be is következnek. Ezek a
közösség számára általában előnyösek,
míg az egyén számára általában nem.
Azt gondoljuk, hogy a szervezet védőmechanizmusa elsősorban a hosszú életű
egyedeknél alakult ki, a szelekció nyomására. Hiszen a hosszú élet alatt számtalan
osztódás következik be, ami a mutáns
egyedek számának növekedésével járhat.
Ez pedig veszélyes, aszociális körülményeket hozhat létre.
Az emberi jogérzéknek, az antitest képződés mintájára gondolva, az a szerepe,
hogy kivesse magából a közösséget károsító élősködőket!
A joghoz alkalmazkodni kell, függetlenül attól, hogy az törzsfejlődés vagy kulturális fejlődés útján alakult-e ki. A beprogramozott tulajdonságaink tanulás és nevelés
által befolyásolhatóak. Ha nem így lenne,
akkor az ember csak saját ösztöneinek játékszere lenne! Az önuralom, az értelem,
és a felelősség ereje és határa azonban
nem végtelen. Ebben vakon hinni balgaság. A kriminológiából tudjuk, hogy az
érzelemszegény embereknek milyen kis
esélyük van arra, hogy beilleszkedjenek a
társadalomba.
Az ember természeténél fogva
kultúrlény, és ösztönös vágyai felett kultú-

rája segítségével, annak erejével gyakorol
uralmat, ami egy rendszert alkot. Ez alatt
pedig megfér a két alrendszer, az ösztönös
és a kulturális, mely illeszkedik egymáshoz
és beilleszkedik a társadalmi rendszerbe
is. Az érzelemszegénység, akár veleszületett, akár nevelésből ered, óriási társadalmi
problémát jelent. Nem állíthatjuk, hogy a
szerzett zavarok mindegyike gyógyítható,
minthogy azt sem, hogy a születettek gyógyíthatatlanok. Nem állja meg a helyét az
a szinte vallásos hitté vált felfogás, hogy
minden ember ártatlannak születik, és a
bűnözők erkölcsi és lelki torzulásaiért a
nevelés is felelős! Sok, döbbenetes példát
tudunk ezekre felhozni!
A közvélemény csak hosszabb „holt” idő
után, nagy tehetetlenséggel reagál a tragikus eseményekre, és sokszor nem is érti
annak lényegét. A szélsőséges, patologikus
estek pedig csak akkor lennének érthetőek, ha tudnánk, hogy ezek egy kilengésre
hajlamos szabályozó rendszer funkcióiból
következnek. A közvélemény gyakran leegyszerűsít, és sokszor olyan szélsőséges
álláspontot képvisel, amit maga sem tud
megmagyarázni. Majd, amikor összeomlik
az uralkodó nézet, ami váratlanul és hirtelen szokott bekövetkezni, akkor mint az
inga, ellentétes, még szélsőségesebb álláspont felé mozdul el.
A mai eltorzult liberális demokrácia egy
lengés holtpontjának felel meg. Az igazi
értékeket az inga nyugalmi állapotának
két oldalán lelhetnénk fel: „bal” oldalon az
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egyéniség szabad kibontakozását, jobb
oldalon az egészséges társadalmat és kultúrát. Emberellenessé csak mindkét oldal
szélsőségei válnak. „A civilizált emberiség
saját maga által okozott gondjainak egyike,
hogy az egyénnel szembeni emberiesség követelményei ellentétben állnak az emberiség
érdekeivel.”
„Az az áldemokratikus dogma, amely
szerint minden emberi magatartásforma
tanulás útján alakul ki, egyre inkább elhallgattatja a természetes jogérzéket és táplálja
a parttalan tolerancia veszélyes irányzatát.” A „gyerekesség” az emberi lét egyik
legfontosabb, legnélkülözhetetlenebb és
legnemesebb értelemben vett humánus
jegye. „Az ember csak játék közben mutatkozik meg igazán”. Akinek társadalmi
magatartásnormái megrekednek a gyermekkorban, szükségszerűen a társadalom
parazitája lesz. Magától értetődően várja a
felnőttek további gondoskodását, jóllehet
az csak a gyermekeknek jár.
„Ha a civilizált emberiség fokozódó infantilizmusa és a fiatalkori bűnözés növekedése - mint ahogy attól tartok - genetikai hanyatlás miatt következik be, akkor a lehető
legnagyobb veszélyben vagyunk. Az, hogy
érzelmileg nagyra értékeljük a jóságot és
a tisztességet, minden valószínűséggel az
egyetlen tényező, amely aszociális magatartás összeomlásával szemben valamennyire
hatékony ellenirányú szelekciót fejt ki.”
A túlnépesedés, a gazdasági konkurenciaharc, természetes környezetünk
lerombolása és annak nagyszerű harmóniájától való elidegenedésünk, az, hogy
elpuhultságunk folytán képtelenek vagyunk mélyebb érzelmekre, azt eredményezik, hogy nem tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Meg kell tanulnunk,
hogyan lehet összekapcsolni az egyénnel
szembeni belátó humanitást a társadalom
érdekeinek figyelembevételével.
Az erkölcsi magatartás zavara nagyon
gyakran mindannak a hiányához vezet,
amit jónak és tisztességesnek nevezünk.
Ha nyitott szemmel figyeljük mindazt, ami
a világban történik, mindezt megtapasztalhatjuk!
Folytatjuk
Barátsággal,
Eredei István

Ajánló
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Vegán

A szejtán a legjobb vegán húspótló?
A szejtán egy búzahús készítmény,
amely népszerű húspótló, amit a
vegánok és vegetáriánusok is bátran ehetnek. Bár régóta ismert, de
mostanában kezdett népszerűvé
válni az alternatív, egészséges és
tudatos vevők között.
Az internetnek hála pillanatok alatt
hatalmas népszerűségre tett szert.
A vegetáriánus és vegán étrend
iránti növekvő érdeklődésnek köszönhetően, egyre többen keresnek
húsmentes fehérje alternatívákat.

Mi az a szejtán és hol kapható?

A szejtán kifejezést a búzagluténre George
Ohsawa, a makrobiotikus étrend japán szószólója alkotta meg az 1960-as évek elején.
A búzaglutén ugyanakkor sokkal régebb
óta része a keleti konyhának: évszázadok óta
használják a hús helyettesítésére az ázsiai országokban, különösen a buddhisták.
A TENERÉ - Egészségtudatos Boltban,
illetve a TENERÉ webáruházban többféle
szejtán is megtalálható, a natúrtól a különféle fűszerekkel ízesített változatokig, sőt grillezhető szejtánszeletek is. Mivel friss áru, így
egyszerre csak annyit érdemes venni belőle,
amely hamar elfogy. Hűtőben kell tartani.

Ehetnek-e szejtánt
gluténérzékenyek? - NEM!

A szejtán tisztított búzaglutén alapú
húspótló. Azzal, hogy a lisztből kimossák
a keményítőt, főleg glutén marad. Ez az az
anyag, ami elképesztő mértékben tartalmaz
fehérjét, és egészen olyan állagú, mint a hús.
Mivel búzagluténről beszélünk, ezért
akiknél cöliákiát diagnosztizáltak, vagy
gluténérzékeny, inkább maradjon a tofunál.
Ha viszont minden rendben az emésztéseddel, a szejtánt szeretni fogod!

Miből készül a szejtán?

A búzasikérből készült szejtán a sokoldalúsága és „húsossága” miatt válhatott világszerte népszerűvé: mindazok, akik vegán
életmódra tértek át, de hiányzik nekik a hús
íze, textúrája, a szejtánban találták meg a tökéletes húspótlót.

Ha tehát úgy véled, vegán akarsz lenni,
vagy csak egyszerűen kevesebb állati eredetű, kíméletes, etikus étrendet követsz,
de egyszerűen hiányzik a hús, akkor egy jól
átsült steak helyett inkább próbálkozz ezzel.

Mi a szejtán összetétele?
Jöjjön egy kis biokémia

A szejtán azért hasonlíthat annyira a húsra, mert az összetétele is eléggé közel áll
hozzá. Elsősorban fehérjét, szénhidrátot és
vasat tartalmaz.

Magas a fehérje- és vastartalma

Amellett, hogy a szejtán ízletes és a húsra emlékeztet, a más vegetáriánus fehérjetartalmú ételekhez képest még a fehérje
tartalma és a nem-hem vastartalma is jóval
magasabb.
Számokkal kifejezve egy tenyérnyi adag
szejtán körülbelül 75 gramm fehérjét tartalmaz, ami a legtöbb felnőtt számára egy
napra elegendő. Grammra vetítve ez körülbelül háromszor annyi fehérje, mint ami
azzal azonos mennyiségű marha- vagy bárányhúsban megtalálható.
A 100 grammonként körülbelül 5 milligramm vasat tartalmazó szejtánban így
annyi vas van, mint a marhahúsban.

ellentétben a tofuval, így jó választás a szójaallergiások számára.

Szejtán készítése házilag
- nem igazán éri meg

A szejtán házilag is elkészíthető – ehhez
azonban időre lesz szükséged és sok piszokkal jár. Ha konditerem helyett inkább
odahaza dagasztanád a tésztát és aztán
még a konyhát is szeretnéd kitakarítani, a
szejtánod magad is elkészítheted.
Ha viszont úgy döntesz, hogy nem éri
meg a sok vesződség, így inkább készen
vennéd meg, akkor jó hírünk van! Szejtánt
egyre több boltban kaphatsz most már idehaza is, de ha jó áron keresel és többféle ízesítést is kipróbálnál, akkor a TENERÉ - Egészségtudatos Boltban mindig többféléből
tudsz válogatni.

A szejtán fogyasztása
– mintha húst ennél!

A szejtánt tálalhatod steakpótlóként,
szeletenként lassan sütve, hosszan párolva,
konfitálva, mint a sertéshúst, vagy morzsázva és vegán szeletet készítve. A szejtán ételeket, finom fűszerezéssel elkészítve, még a
meglehetősen elkötelezett húsevők is ös�szetévesztik a hússal!

A szejtán szójamentes és elegendő szénhidrátot tartalmaz

Egy kis adag, 100 grammnyi szejtán
körülbelül 14 gramm szénhidrátot tartalmaz, ami egy szelet kenyérnek felel meg. A
szejtán ugyanakkor nem tartalmaz szóját,
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Az Astragalus (Baktövis) csodája
A Hagyományos Kínai Orvoslás
az Astragalus növény gyökerét
használja különböző formákban
általános erősítésre, testi-lelki
adaptogén szerként, a csí erősítésére, immunerősítésre, a máj és a
vesék erősítésére, a szív védelmére, magasvérnyomásban, vérszegénység okozta gyengeség ellen,
öregedés lassítására, kenőcsként
helyi vérbőség létrehozására.

Az Astragalust Kínában a pecsétviaszgombához hasonló jelzővel, a „tízezer
évet adó gyógyfű” névvel illetik egészségvédő-, hosszú életet biztosító tulajdonságára utalva.
A nyugati tudományos kutatás érdeklődésébe kerülve számos hatóanyagot
izoláltak és azonosítottak: a triterpének
csoportjába tartozó astragalozid I-II-III-at,
kumatakenin, kalikozin és formononetin
(izoflavonoidok) glikozilált és malonát
vegyületeit, valamint flavonoid antioxidánsokat. A 4 éves példányok gyökérzete
(Astragalii radix) ma már sok ország (Japán, Kína, Dél-Korea, Tajwan, Nagy Britannia, Amerikai Egyesült államok, Európai
Unió) hivatalos gyógyszerkönyvében elismert gyógyhatású drog. Több gyógyszer,
köztük intravénásan, kórházi gyakorlatban alkalmazott gyógyszer összetevője.

Az Astragalus gyógyító
hatásairól

A tudományos igényű kutatások
eredményei arra utalnak, hogy a Távolkeleti népek hiedelmei az Astragalust
illetően nem megalapozatlanok! Bár klinikai szintű humán vizsgálat kevés áll
rendelkezésünkre, farmakológiai vizsgálatok és állatkísérletek is kellő mértékben igazolják az Astragalus növény
gyökérzetének gyulladásgátló hatását,
immunfunkciót erősítő hatásait, védő
hatását fertőző májgyulladásban és vírusos szívbelhártyagyulladásban. Az
Astragalus, az érelmeszesedés kockázatának csökkentésével globálisan is védi

a szív-érrendszert, intravénás gyógyszere
szívelégtelenség tüneteinek kezelésében
is hatásos. Ahogy eredményesen használták magasvérnyomás szövődményeként
jelentkező vesekárosodás csökkentésére
is. Egy összefoglaló elemzés szerint, kemoterápiához társítva jelentősen csökkentette annak mellékhatásait. II. típusú cukorbetegségben az Astragalus gyökerének
kivonata az inzulinérzékenység javításával
segít mérsékelni a vércukoringadozást, illetve csökkenti a vércukrot.
További ígéretes eredmények születtek
gyermekkori asztmás rohamok, anginás
mellkasi fájdalom ritkítását illetően, szívinfarktust követő rehabilitáció felgyorsításában, aplasztikus és béta-thalassemia
vérszegénység tüneteinek enyhítésében.
Bíztató a krónikus fáradtság szindróma
enyhítésében. Egy vizsgálat szerint két
hónapon át szájon át szedve jelentősen
javította atléták állóképességét. Intenzíven kutatják hatását fibromyalgiában.

Astragalus és telomeráz:
az öregedés lassításának kulcsa?

Mikor pedig úgy gondoltuk, hogy a fentiek megmagyarázzák az élet meghos�szabbítására való hírnevét, valódi meglepetés jött ezen a téren! Kiderült, hogy
az Astragalus tartalmaz egy telomeráz
enzim aktivitását fokozó hatóanyagot, a
cikloasztragenolt. A sejtek öregedésének
egyik mechanizmusa, hogy az osztódás
során a sejtekben kromoszómákba feltekert DNS láncok végrésze sérüléseknek,
károsodásoknak van kitéve. Egymást
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Life Spirit Astragalus kivonat
- a Magyar Természetgyógyászok
Szövetségének ajánlásával!
A Life Spirit Astragalus kivonat kétfázisú extrakcióval készült
étrendkiegészítő. Az Astragalusban
lévő hatóanyagokat kétféle kivonatolási eljárással vonják ki: alkoholos és
meleg vizes eljárással. A kétféle kivonatolási eljárásnak köszönhetően maximálisan kivonják a hatóanyagokat,
így az emésztőrendszerbe már kész,
feldolgozható formában érkeznek a
hasznos anyagok.
A Life Spirit Astragalus kivonatot
megtalálja webáruházunkban:
www.vitalitaswebaruhaz.hu

követő osztódások során elszenvedett
károsodások összeadódó hatásai a sejt
fokozatos hanyatlásához, kellő számú
osztódás után a sejt pusztulásához vezetnek. A telomeráz enzim javítgatja ki a
kromoszómában így jelentkező apró károsodásokat.
Várjuk szeretettel, látogasson el
áruházunkba!

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

Életmód

Kapcsolódás-variációk VI.
Csontváz - „hangvillánk” a teremtő erőhöz
Csontszerkezetünk adja meg belső szerveink részére a viszonylagosan stabil pozíciót, azt a „keretet”, amely lehetővé teszi számukra az „egyhelyben
maradást”. A csontváz határozza meg a test fromáját és védi azt a külső
behatásokkal szemben.
kapcsol össze. A csakrákon átáramló életerő szabályozza a test összes életfunkcióját.”...- (forrás: wikipedia)
A Korona csakra spirituális szerepe az
Univerzummal való kapcsolattartást biztosítása.
E csakra, elhelyezkedése végett, közvetlen kapcsolatban van a koponyacsonttal, s mivel a csontok egymáshoz
kapcsolódnak, így az egész csontvázzal.
Nem véletlen a „Csontjaimban érzem…”
kifejezésünk sem.
A közvetlen energetikai kapcsolat miatt csontszerkezetünk így válik az univerzális energiára hangolódás közvetett
eszközévé.
„A csontváz felépítésében mintegy 206
csont vesz részt. Szerkezetét tekintve a szervezetben az ízületek, szalagok és egyéb
járulékos elemek rendszerei egyesítik csontvázzá. A csontok annak ellenére, hogy hihetetlenül kemények, szilárdak, mégis egyúttal rugalmas képletek. A csontokat, illetve
a csontszövet 40%-át víz teszi ki. A száraz
anyagban szervetlen és szerves alkotórészek egyaránt szerepelnek. A szerves rész:
osteokollagén rostok (I-es típusú kollagén),
osteocalcin (glikoprotein) és sialoprotein;
míg a szervetlen rész 85%-a hidroxilapatit,
kalcium-karbonát, magnézium-karbonát,
kova (szilícium-dioxid), alkáli sók stb.”…
(forrás: wikipedia)
Csontjaink és porcaink fontosak számunkra, ugyanúgy, mint az őket mozgató
izmaink, amelyek egymással harmóniában
működve támogatják mindennapi létezésünket és a térben történő mozgásunkat.

A koponyacsont „tetején”
található a Korona csakra

„Az ősi hindu iratok alapján hét fő csakra
létezik, amiket az életerőt (prána) szállító
vezeték vagy csatorna, a szusumna (nádi)

A csontok átvitt értelemben
a „támogatás és a bizalom”
témaköréhez kapcsolhatók

Amikor csontjainkkal, porcainkkal,
inakkal kapcsolatos problémáink akadnak, mindig érdemes elgondolkodni a
„támogatás” témaköréhez való viszonyunkon. Nézzük meg mennyire támogatunk másokat és mennyire hagyjuk, hogy
támogassanak minket, illetve hogyan támogatjuk mi magunkat?
A „bizalom” témakörében is érdemes
széttekinteni, hogy vajon mennyire bízunk a külvilágban, vagy akár saját magunkban. Mert, ha nem bízunk, hogyan
fogadjunk támogatást mi, vagy hogyan
fogadjanak támogatást tőlünk mások?

Mindig érdemes rendszerekben
gondolkodni

Minden mindennel kapcsolódik valamilyen módon, formában. Amennyiben
egy tényezőben változás áll be, az minden további tényezőre (kisebb-nagyobb
mértékben) hatással van, s azokban is
elmozdulást eredményez, beszéljünk
akár szellemi, akár fizikai irányú „elmozdulásról”.
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A ThétaHealing® spirituális filozófiai
rendszer mélyreható támogatást nyújt az
önmegismerés (hitrendszereink és a hozzájuk kacsolódó érzések) folyamatában
olyan módszertan mentén, amely kön�nyedén elsajátítható azok számára, akik
elhívást érzenek annak megismerésére.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válasszunk önmagunk számára, hogy figyelembe vesszük a test, mint egész működését, valamint az esetleges gyógyszeres
kezelések vonatkozó hatásait.

OSTEO-PROSYN Vitamin
K2, Vitamin D3, Calcium,
Magnesium, Zinc 3

Az OSTEO-PROSYN® tartalmazza azon
alapvető vitaminok és ásványi anyagok
keverékét, amelyek az egészséges csontok és fogak támogatására szolgálnak.
A kalcium, magnézium, cink, K2-vitamin
biztosítja a csontok normális fenntartását, valamint a D3-vitamin magas szintje
hozzájárul a kalcium hatékony felszívódásához.

Termékrendelés:

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

elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Peresident Pálinka Szalon:
csak minőségi gyümölcsből
A President Pálinka Szalont egy testvérpár hozta létre,
Anna megálmodta, János pedig támogatta. Egymást
inspirálva nem kisebb célt tűztek ki maguknak, mint
hogy a hazai pálinkakészítés meghatározó tényezőjévé
váljanak. A President Pálinka Szalon Komárom- Esztergom megyében, Vértessomlón található. Magyarország
első és jelenleg egyetlen pálinkafőzdéje szalon jelleggel,
ahol kulturált, kellemes, arisztokratikus környezetben,
a legmagasabb színvonalon folyik a hungarikumnak
számító pálinka készítése.
A President Pálinka szalon megtervezésénél nagy gondot fordítottak az energia-felhasználás optimalizálására és a környezet
védelmére, hogy a technológiai megoldásaik hosszú távra meghatározzák tevékenységük ökológiai lábnyomát.
Termékeik előállításánál modern cefréző és pálinkafőzési
technológiák alkalmazásával biztosítják termelésük erőforráshatékonyságát és a főzetek minőség-garanciáját.
Világszínvonalú lepárló-berendezésük a főzést és finomítást
egy folyamatban végzi el, ezt erősítő feltétes és oszlopos eljárásnak is nevezhetjük. A főzést követően a prémium pálinkáik szintén a szalonba kerülnek címkézett palackokban.
A President Szalonban nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók
szaktudására. Nem bízzák magukat vakon a számítógép-vezérelt technikára, szükségük van a pálinkamesterük nagy tapasztalatára, munkatársaik szakértelmére. A lepárlókészülékek is
befolyásolják a minőséget, de a pálinka harmóniájának az íz és
zamatosság vonatkozásában az alapanyag minősége és a főzőmester szaktudása a döntő.
A gyümölcsöket optimális érettségben, kizárólag kézzel szedik,
egyetlen rothadt vagy sérült gyümölcs sem kerülhet a cefrébe.
Minőségi pálinkát csak 100%-ban minőségi gyümölcsből lehet készíteni. A pálinka előállítását a gyümölcs felvásárlástól a
palackba töltött ital értékesítéséig saját maguk végezik, tudásukat pedig folyamatosan fejlesztik.
President Pálinka Szalonként saját termékskálát alakítottak
ki, a tradícionális ízek mellett újdonságokkal is bővítik a termékpalettájukat: pálinka-házasításokkal, sörpárlatokkal, borpárlatokkal. Új ízélményeket, új harmóniákat hoztak létre, hogy
mindenki megtalálja a kedvencét.
Különböző gyümölcsfajtákat házasítanak, mit pl. furmit szőlő
és kökény, furmint szőlő és málna. A választékot folyamatosan
bővítik, elsősorban a magas minőséget képviselő, egyedi különlegességekkel, mint az aszúágyon érlelt Barrique furmint szőlő
pálinka vagy a kuriózumnak számító Ananász párlatuk.
President Pálinka Szalon szakított a tradíciókkal, mind megjelenésében, mind kiszerelésében. Azt szeretnék, hogy a termékeik
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Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálat: 06-70/292-74-60 vagy
06-70/45-75-265
E-mail: natural.dog.world18@gmail.com
www.termeszeteskutyavilag.hu

a megjelenésükben is hordoznák az általuk megálmodott, megcélozott vásárlói kör igényeit. Filozófiájuk alapja, hogy a pálinkáik
fogyasztásakor a gyümölcs ízét, zamatát adják át e nemes, előkelő párlatból.
A Szalon nagyon sok energiát fektet a versenyzésbe, megmérettetésbe. Fontosak a visszajelzések, az elismerések. Így tudják,
hogy jó úton haladnak.
Térjen be President Pálinka szalonba, és nézze meg a pálinkakészítés állomásait, amit Anna, a főzőmester hölgy mutat
be az érdeklődőknek. A szalonban kóstolóterem és mintabolt
is működik.
Természetesen gondoltak azokra is, akik nem tudják a szalont
személyesen felkeresni. Webáruházukban nemcsak a nemes pálinkákat vásárolhatják meg, megtalálhatóak a szalon különleges
kézműves lekvárjai, kompótjai, szörpjei, különböző magolajok és
mézek is.
Kizárólag vegyszermentes alapanyagokból, tartósítószer
mentesen készülnek.
Kiskereskedőknek, viszonteladóknak is!

www.presidentpalinka.hu
2823 Vértessomló, Gesztesi út 1.
webáruház: www.gyumolcsbol.hu

Hajápolás

Gyönyörű haj egész nyáron
Ragyogó hajkorona, egészséges hajvégek, fejünk éke,
mindez nem csupán álom. Lehet, hogy eddig még nem
találtad meg a neked megfelelő hajápoló termékeket?
Nyáron jobban kell ügyelni a helyes, személyre szabott
hajápoló készítmények kiválasztására, hiszen a káros
sugárzások, a víz még inkább roncsolja, kiszárítja, töredezetté teszi a hajszálakat. A Napvirág Manufaktúra most segít a választásban, hogy természetes módon,
egyszerűen, ki-ki megtalálja a magának való hajápoló
natúrkozmetikumot.
A drogériák polcain végeérhetetlen a választék a hajápoló termékek között is. Az nagyon jó, ha natúrkozmetikumot választunk,
de sajnos a termékek mennyisége így sem csökken látványosan.
Az elveszett vásárló próbál a dizájn vagy az illat, a tudatosabbak
a felsorolt összetevők listája alapján választani. A természetes
hajápolók ügyes kiválasztásakor az egyik legfőbb szabály, hogy a
sampon, balzsam, hajvégápolók és így tovább ne tartalmazzanak
szintetikus összetevőket, mint amilyen a „mű” ragyogásért felelős
szilikon, a habzást elősegítő szulfátok vagy a gomba- és baktériumölő parabének például. Ezek az anyagok felhalmozódhatnak
a szervezetünkben, nehezen ürülnek csak ki, sőt beleszólhatnak
a hormonháztartásba is. Fizikailag hozzáragadnak a haj legkülső
rétegéhez, és roncsolják azt. Helyettük válasszunk olyan hajápoló sampont, kondicionálót, melyek összetevői a hidegen sajtolt
növényi olajok, a bioaktív összetevők és hatóanyagok. Ezek hos�szantartó rendszeres alkalmazása gyönyörű egészséges hajat
eredményez.

Gazdaságosabb, praktikusabb, tudatosabb
Sokan nem ismerik a szilárd sampont, pedig alkalmazása sokkal
gazdaságosabb, praktikusabb és környezettudatosabb, mint műanyag palackba zárt, szintetikus hatóanyagokat tartalmazó folyékony társainak. A Napvirág Manufaktúra a kezdetektől készített

szilárd hajmosószappant, mely nem csak tisztít, de természetes
összetevőinek hála - mint amilyen a csalánporos vagy éppen a
dióolajos samponszappan -, ápolja a fejbőrt és a hajszálakat egészen a végükig. Újdonságnak számít az öreg kontinensen, így
hazánkban is a shikakai por, melyet a Napvirág az egyik hajmosószappanjában mint összetevőt alkalmaz. Csodájára lehet járni,
hiszen a hajhullás ellen kiváló megoldást jelent.
A Napvirág szilárd samponszappanjai kizárólag növényi ös�szetevőket, értékes olajokat és természetes illóolajokat tartalmaznak, így egészséges, okos és praktikus hajápolási rutint tudhatunk
velük magunkénak. Most egy két termékből álló hajápoló csomag
is elérhető a Manufaktúra polcain, mely egy hajmosószappant, és
egy csillogást biztosító hársfa aromavíz hajpermetet tartalmaz.

Olajat a hajra
A hajápolásban nemcsak a samponok, hanem a kondicionálók, a hajvégápolók, sőt a hajpakolások is egyre nagyobb szerepet kapnak. A Napvirág hajpakolásai értékes hidegen sajtolt
növényi olajokat tartalmaznak, mint amilyen az avokádó, a sárgabarackmag vagy akár a görögdinnye magjaiból kisajtolt ápoló
és kényeztető olajok. A hajvégápoló olajuk pedig szinte maga
a folyékony gyógyír a töredezett hajvégekre.
A Napvirágnál a tégelyek újrahaszosíthatóak, visszaveszik
azokat, hogy fertőtlenítve és feltöltve újból lehessen használni
őket. Ehhez a csomagolásmentes boltok a partnereik, ahol le lehet adni a kiürült tégelyeket és flakonokat.
Ha Napvirág hajápoló terméket választ, akkor környezetünk,
bolygónk védelméhez is hozzájárul.

Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu
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Az öngyógyítás abc-je 168. rész

J

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

A jód hatása az egészségre 2. rész
A cikk első részében bemutattuk, hogy
a jódnak központi szerepe van a pajzsmirigyhormonok előállításában, ezen
keresztül a növekedés szabályozásában,
a sérült sejtek helyreállításában és az
egészséges anyagcserében. Most vegyük
sorra a jódpótlás természetes módjait, valamint annak lehetőségét, hogyan támogathatjuk a felvett jód hasznosulását!

Természetes források

Hazánk területének több mint 75 százalékán a talaj – így az ott megtermő
táplálékok jódtartalma – képtelen fedezni a lakosság jódszükségletét, ezért ma
Magyarországon a jódhiány komoly
közegészségügyi problémának számít.
Korábban népbetegség volt a jódhiány
okozta pajzsmirigy-megnagyobbodás, a
golyva, a szervezet ugyanis a jód hiányából adódó alulműködést a pajzsmirigy
méretének megnövelésével igyekszik ellensúlyozni.
Sokat tehetünk azért, hogy megfelelő
mennyiségű szerves kötésű, organikus

jód kerüljön a szervezetünkbe. Ennek
érdekében érdemes minél több tengeri
eredetű táplálékot fogyasztanunk, hiszen
a tengeri flóra és fauna azt a fajta természetes jódot tartalmazza, melyet szervezetünk a legjobban tud hasznosítani.
Amellett, hogy a tengeri algák, moszatok
jelentik a legjobb természetes jódforrást,
nagy mennyiségben tartalmaznak vasat,
kalciumot, foszfort, mangánt, rezet, cinket, valamint B-vitaminokat is.
Jódpótlásra tehát kiválóan alkalmasak
a tengeri moszatokból – barna, vörös és
zöld algák – készült élelmiszerek (sushi,
norilap), illetve különböző algakészítmények, például a Chlorella tabletta,
a Spirulina por és kapszula, a Bioaktív
Kékjód cseppek stb. A Jódaqua nevű,
természetes jódos sóshartyáni gyógyvíz
gyógyhatása nemcsak annak magas jódtartalmának köszönhető, hanem a benne
lévő mikro- és nyomelemek kedvező arányának is, ami elősegíti a jód jobb beépülését a szervezetbe, valamint aktiválja a
hormon- és az enzimrendszert is.
Fontos kiemelni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a jódozott só több
szempontból sem megfelelő megoldás
a jód pótlására! Napjainkban a jódozott
só a nyugati világ legfőbb jódforrása,
azonban a sófogyasztás megítélése, valamint javasolt mérséklése eleve csökkenti
a bevitel mértékét. Ám ez csak a kisebbik
probléma. Nagyobb gond, hogy a sóban található magas kloridkoncentráció
gátolja a szintén a halogén elemek közé
tartozó jód felszívódását, így a jódozott
sóban található jódnak mindössze 10 százaléka szívódik fel!
Japán lakosságának jódfogyasztása átlagos mennyiségben naponta 1–3
mg, ami jóval meghaladja a nyugati világban ajánlott napi 0,15–0,2 mg-ot. A
jódfogyasztás biztonságos felső limitje a
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nyugati orvoslás szerint 1 mg. A japánok
esetében a mell- és pajzsmirigybetegségekkel szembeni védettség feltehetően a
jódfogyasztás emelt mértékének köszönhető.
A tudományos vizsgálatok és az évezredes tapasztalatok viszont egyértelműen azt igazolják, hogy az élő szervezetek
számára az 1 vegyértékű pozitív kötésben
lévő jódion a legfontosabb, a legaktívabb,
a legkedvezőbb élettani hatású. Ez a jódnak az emberi és állati szervezet számára
legtermészetesebb állapota, amely a tengeri flórában és faunában évmilliók óta
biotranszformált állapotban fordul elő.

Mi segíti és mi akadályozza
a jód hasznosulást?

A jód pótlása mellett segíthetjük annak
szervezetünkbe történő minél hatékonyabb beépülését és hasznosulását C-vitamin (2-3 g), szelén (200 µg), B3-vitamin
(500 mg), B2-vitamin (100 mg), valamint
magnézium (3–600 mg) naponta történő
bevitelével is, de egy átfogó, jól átgondolt
ásványianyag- és vitaminpótlás-protokoll
is ajánlott.
Az úgynevezett goitrogén élelmiszerek
nagyban gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét, ám ez a hatás hőkezelés (sütés, főzés, párolás) hatására jelentősen gyengül,
vagy akár meg is szűnik. Pajzsmirigy-alulműködés, golyva, illetve a pajzsmirigyen
megjelenő göbök esetén a goitrogén
zöldségek (káposzta, kelbimbó, brokkoli,
karfiol, karalábé, kínai kel, retek, repce,
spenót, fehérrépa) fogyasztása kerülendő
(legalábbis nyers formában), túlműködésnél azonban minél többet érdemes
fogyasztani belőlük.
Jódhiányt sok esetben a szervezetben
található brómterhelés is okozhat. Ha túl
nagy mennyiségben kerül szervezetünkbe bróm, az meggátolhatja a jód anyag-
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cseréjét. Környezetünkben számtalan
anyag tartalmazhat brómot, ez az egyik
adalékanyaga többek között az égésgátlóknak is, melyek megtalálhatók otthonunkban például a szőnyegekben, kárpitokban, matracokban, lakástextíliákban,
gyermekruházatban stb. Élelmiszerek is
tartalmazhatnak nagyobb mennyiségben
brómot, például bizonyos lisztek, olajok.
A klór is problémát jelenthet: a perklorát
nevű klórvegyület, ami főleg vegyi folyamatok mellékterméke, a testbe kerülve
szintén megterhelheti a szervezetet (kimutatták már anyatejben is), továbbá gátolja a jódfelvételt, ezáltal csökkenti a T3
és a T4 hormonok termelődését.

Schüssler-sók

Egészségi állapotunk és betegségeink
szoros kapcsolatban állnak a szervezetünkben található ásványi sókkal, mikroelemekkel, illetve azok eloszlásával. Ha ez
az arány kiegyensúlyozott, egészségesek
vagyunk, ha pedig zavar alakul ki eloszlásukban, megbetegszünk. A Schüsslerterápia igénybe vehető a jód anyagcseréjének helyreállításánál is. Figyelembe
vehetjük továbbá az egyedi tüneteket és

jelzéseket is, melyek alapján személyre
szabott kezelést alkalmazhatunk, de általánosan a jódpótlás elveinek megfelelően
jódot tartalmazó, valamint a pajzsmirigy
hormontermelését segítő szereket vihetünk be.
Az alábbi Schüssler-sók alkalmazhatók:
a Calcium phosphoricum táplálja, erősíti a testet; a Magnesium phosphoricum
ellazít és aktivizál; az Arsenicum iodatum
kifejezetten a pajzsmirigyre ható szer, támogatja annak anyagcseréjét; a Kalium
iodatum pedig támogatja a jód bevitelét,
felszívódását, hasznosulását és elosztását.
Az adott sókból kúraként naponta 3-3
tablettát szükséges bevenni, legalább 6–8
héten át.

Lelki aspektusok

A jód (iodatum) homeopátiás szer vizsgálata kapcsán figyelték meg a jód és
annak hiánya emberre gyakorolt hatásának lelki aspektusait. Központi téma a
létezéshez való jog, amely a munkához,
az evéshez való jogon túl az élet-halál
témáját is felszínre hozza. Ilyen élet-halál
kérdés lehet, amikor természeti katasztrófa történik, esetleg háború tör ki, az

ember elveszíti otthonát, vagyonát, alig
jut élelemhez, vagyis a megélhetése nem
biztosított. Hasonlóképpen a menekültek
és idegen földön letelepedők is gyakran
mutatnak hasonló tüneteket.
Ezeket a helyzeteket akár magunkban
is átélhetjük bizonyos helyzetek túlreagálása révén. Ha például elveszítünk egy
örökösödési pert vagy megszűnik az addig jól fizető állásunk, vagyontalannak,
földönfutónak érezhetjük magunkat, aki
számára még a mindennapi kenyér biztosítása is nehézségbe ütközik. Ilyenkor az
ember belső valósága, a helyzetre adott
nem adekvát reakciója az, ami megbetegíti. Megfigyelték, hogy az ilyen emberek
gyógyulását gyakran homeopátiás jód
adásával lehet sikeresen támogatni. E folyamatba azonban mindenképpen szükséges szakembert bevonni, egyedül ne
vágjunk bele!
Jódhiányos tünetek esetén a pótlás
mellett az alábbi pozitív megerősítés
segíti a gyógyulást: „Legyőzöm belső
korlátaimat, és szabadon cselekszem,
mindig újat teremtve.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

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

napfenyes . hu • webaruhaz.napfenyes.hu

Szeretettel várjuk WORKSHOPJAINKON!
A magas vérnyomás okai és szelíd gyógymódjai

2021. aug 28. (szombat), szept. 18. (csütörtök)
1 alkalmas 9:00-17:00

Mondj igent magadra – Az önszeretet művészete

2021. szept. 2., 9., és 16. • 3 alkalmas (csütörtök) 17:00-20:00

VÁRADI TIBOR

Az egészség titkai a sav-bázis egyensúly fényében

2021. szept. 4. (szombat) 9:00-13:00

Találj rá a párodra!

2021. szept. 9., 16. és 23. • 3 alkalmas (csütörtök) 17:00-20:00

A kötődés újraépítése a szülő-gyermek kapcsolatban

2021. szept. 13. és 20. • 2 alkalmas (hétfő) 17:00-20:00

Fess velünk örömmel!

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

ÚJ! A magasvérnyomásbetegség

2021. szept. 18. (szombat) 9:00-16:00

Belső Harcos – Hogyan győzzük le félelmeinket

2021. okt. 2. (szombat) 8:00-14:00

megelőzése és szelíd gyógymódjai

A gerincápolás jelentősége a mindennapjainkban

2021. okt. 9. (szombat) 8:00-12:00

Napfényes egészségkalauz 3.

Célok kitűzése és elérése - Hogyan valósíthatod meg álmaidat?

2021. okt. 9. és 16. (szombat) 9:00-16:00

Keresse
a webaruhaz.napfenyes.hu-n
vagy

Stresszoldás a gyakorlatban

2021. okt. 16. (szombat) 9:00-13:00

a napfenyesgyogykozpont.hu-n

napfenyesgyogykozpont.hu
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Életmód

Diamond Family – életmódtanácsadási program
– az egészség megőrzése a legjobb befektetés
A Diamond Family életmód-tanácsadási program arra
törekszik, hogy lépésről lépésre egészségtudatosabban
tudjunk élni a mindennapjainkat. A fehérje – a szénhidrát, a zsír és a rostok mellett - egyike azon tápanyagfélének, amelyre a szervezetünknek nagy mennyiségben
van szüksége. A fehérje alapvetően fontos a test megfelelő működéséhez, hiszen minden sejtszinten lejátszódó
folyamatban valamilyen módon szerepet játszik. A megfelelő mennyiségű, kiegyensúlyozott fehérje-, rost-és zsírbevitel mellett a test zsírraktárai csökkeni kezdenek, míg
az izomszövet csak kis mértékben vagy nem változik.
A Diamond Family magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalmú termékekből összeállított fehérjediétás programja személyre
szabott, szakértő tanácsadó által összeállított csomagokból áll. A
programok során tanácsadóink egy speciális mérleg segítségével
megmérik a testsúlyt, izom- és zsírösszetételt (zsigeri zsír), majd felmérik az igényeket és meghatározzák a rövid, közép és hosszú távú
célokat. A több mint 100 termékből összeállított portfólió lehetőséget nyújt mindenki számára, hogy megtalálja a megfelelő, napi
rutinba is beilleszthető termékeket. A termékek kiváló alternatívát
nyújtanak nemcsak a fogyni vágyók, hanem a súlymegtartók és az
egészséges életmódot kedvelők számára is.
Ezzel a cikkel az volt a célunk, hogy minél szélesebb körben
bemutassuk, milyen egyszerű módszerekkel tudjuk csökkenteni/
helyettesíteni a napi túlzott szénhidrátbevitelt, illetve növelni a
testünk számára fontos megfelelő mennyiségű fehérjebevitelét. A
weboldalunkon (www.diamondfamily.hu) elérhető blogunkban
bemutatjuk, hogy termékeinkkel minden hagyományos ételnek
elkészíthető a szénhidrátcsökkentett alternatívája.

Hozzávalók

• 2 csomag Diamond Family reggeliző keksz
• 2 zacskó Diamond Family vanília flan
• 450g rögös túró
• 100g áfonya (vagy más bogyós gyümölcs)

Elkészítés

Daráljuk le a Diamond Family reggeliző kekszet, majd készítsük el a zacskón található módon a Diamond Family vanília flant.
Kanalazzunk annyit a flanból a darált kekszhez, hogy könnyen
gyúrható masszát kapjunk. Nyomkodjuk a masszát egy tortaforma aljára. A maradék flanhoz adjuk hozzá a túrót és robotgépben
krémesítsük (ha szeretnénk, hogy túró darabok is maradjanak a
krémben, akkor csak a túró felét krémesítsük a flannal, a többi keverjük hozzá főzőkanállal). A csokis kekszes masszára szórjunk pár
szem áfonyát vagy bogyós gyümölcsöt, majd öntsük rá a túrókrémet, és egy éjszakára tegyük be a hűtőszekrénybe.

Szénhidrátcsökkentett túrótorta
– egyszerű és nagyszerű

A következő recept nagyon könnyen elkészíthető, még sütést
sem igényel. Meleg
nyári napokon hűsítő
finomság, a túrónak
köszönhetően nem túl
édes, a bogyós gyümölcsökkel kiegészítve
kellemesen fanyar. Az
egész család számára
garantáltan népszerű
finomság, amely szeletenként nagyságrendileg 25 gramm szénhidráttal kevesebbet tartalmaz, mint a
hétköznapi receptek alapján elkészíthető legtöbb túrótorta.
(25 gramm szénhidrát 100 kalóriával egyenértékű).
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*egy szelet túrótorta 100 grammnak felel meg
A Diamond Family hozzávalóival elkészített túrótorta a hagyományos változathoz képest 40%-kal kevesebb kalóriát, megközelítőleg 8-szor kevesebb szénhidrátot, valamint 2-szer több fehérjét tartalmaz. Így könnyen beilleszthető az életmódváltásba vagy
diéta alatt is szabadon fogyasztható, fehérjedús finomság.
Az életmódváltás fontos része a megfelelő vitamin és ásványi
anyag ellátottság is, amellyel a következő cikkünkben részletesebben is foglalkozunk majd.
További információkért kérjük, érdeklődjenek a következő telefonszámon: +36 30 014 6325, email címen: info@diamondfamily.hu, illetve látogassanak el honlapunkra, ahol még több érdekes információ
található, ill. ahol beszerezhetőek a hozzávalók a fenti receptünkhöz:

www.diamondfamily.hu.

Zöld megoldások

„Én zöld vagyok. És TE?”
A BS PlasticTM ma Magyarország egyik legnagyobb csomagolóanyag gyártó cége, de mi még ennél is büszkébbek vagyunk arra, hogy a hazai piacon élen járunk a BIO alapanyagú csomagolóanyagok gyártásában.

Cégünk 2012-óta foglalkozik kukorica-keményítő és PLA alapú lebontható, komposztálható környezetbarát termékek gyártásával. Így
mi már felkészülten vártuk a hazai törvényi változás életbelépését az
egyszerhasználatos termékek tekintetében, hiszen mára a folyamatos
fejlesztéseinknek köszönhetően számos új területen sikeresen be tudtuk vezetni ezen alapanyagból készült termékeinket.

Mik azok a BIO alapanyagú csomagolások?

A BIO alapanyagból készült termékek lebonthatóak/komposztálhatóak. Lebomlás során a környezetre semleges anyagok keletkeznek,
komposztálás során viszont értékes, a környezetbe is visszaforgatható
biomassza keletkezik belőlük. Legtöbbször kukoricából, burgonyából
és búzából állítják elő.

Honnan tudom, hogy a termék valóban lebontható?

A lebomlásra való garanciát csak a TÜV Austria – egy független
akkreditáló intézmény – logó és az S-kód együttes használata adja.
A 4 számjegyű kód minden esetben a gyártó cég egyedi azonosítója, amelyet kizárólag a kritériumoknak megfelelő termékein tüntethet fel! Továbbá azt is jelzi, hogy a termék otthoni (HOME) vagy ipari
(INDUSTRIAL) komposztálásra alkalmas. A tudatos vásárlónak érdemes
ezt a jelzést lekiismeretesen figyelni. Sajnos sok olyan termék van a piacon, amin hamisan tüntetik fel a lebontható vagy bio feliratot.

Ha eldobom a BIO terméket, akkor is komposztálódik?

FONTOS! Az eldobás, elásás nem komposztálás! A komposztálható
anyagoknak több kulcsfontosságú tényezőre van szükségük a lebomlásukhoz, úgy,mint
mikróbákra, oxigénre, nedvességre, megfelelő
hőmérsékletre és időre. Az akkreditált termékek esetében az OK compost HOME minősítésűeknél 1 év, az OK compost INDUSTRIAL minősítésűeknél pedig 3 hónapra van szükség. Ez
biztosítja számunkra, hogy csak miután funkcióját veszítette például a reklámtáskánk, utána bomlik le.

Miért környezetbarát választás?

Alapanyaguk természetes, megújuló forrásból származik. Tökéletesen helyettesíti hagyományos társait. A komposztálással viszont a
körforgásos gazdaságba beilleszthető termékek, mellyel nagyban
hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez. Amellett, hogy lebonthatóak/komposztálhatóak, ugyanúgy újrahasznosíthatóak, mint a polietilén alapú csomagolóanyagok. De használhatjuk többször használatos termékként is. Ehhez csak a szándékra és egy kis kreativitásra van
szükségünk, hogy mondjuk egy reklámtáskát többször is elvigyünk a
bevásárlásainkra, majd végül kibéleljük vele a szemetest. Vagy a tasakot, melyben megvásároljuk a kiflit vagy zsemlét, abba utána az iskolába szánt tízórait csomagoljuk a gyermekeknek.
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Akkor, ha eldobjuk „nem szemetelünk” vele?

Természetesen ez nem igaz! Akkor élvezhetjük az előnyöket, ha
megfelelően kezeljük a lebontható/komposztálható csomagolóanyagokat. Bizonyos esetekben, azonban, ha akár véletlenül, akár
szándékosan ezek az anyagok kikerülnek a környezetbe, jóval kisebb
terhelést fognak jelenteni, mint hagyományos társaik. A bomlás idejét ugyan csak fix körülmények között lehet pontosan megmondani,
de belátható időről tudunk beszélni. Cégünk nagy hangsúlyt fektet
a kutatás-fejlesztésre és az egyik teszt alkalmával örökítettük meg,
hogy a környezetben csak lehelyezett (nem komposztált) táska 2 hónap után már a hegesztésnél és a táska oldalán is a bomlás jeleit mutatta, pedig a minősítése az ipari komposztálásra szólt!
Mindennek a kulcsa a tudatos felhasználás. Sem ezt, se más anyagot
se pazaroljunk el. Úgy vélem, az emberek gondolkodásán kell változtatni
abban a tekintetben, hogy ne csak kényelmes megoldásokat keressünk
környezetünk megóvásáért. Fontos, hogy gyermekeinket már az óvodától kezdve edukáljuk a szelektív hulladékgyűjtésről és a pazarló életmód
ártalmairól. Ezzel és a hasonló innovatív megoldásokkal együtt pedig
tényleg tehetünk a körforgásos gazdaság kialakításáért.

- csomagolj tudatosan – gyűjts szelektíven – komposztálj szorgalmasanBüki-Kovács Kitti
kommunikáció
és marketing vezető
BS PlasticTM

www.bsplastic.hu

Zöld megoldások

Mondj nemet az eldobható csomagolóanyagokra!
Összeragadt, elszakadt, újat kell tépni, kicsi lett. Ismerős
ugye? Legyen az folpack vagy alufólia, egyre megy.
Mérgező így is, úgy is.
A legtöbben talán nem is tudják, hogy az alumínium fólia (alufólia) mennyi energiabefektetéssel készül. A gyártás alapjául szolgáló bauxitot először kibányásszák, ebből bonyolult kémiai átalakítás során nyerik a timföldet, majd a tiszta fémet – mindkettő
energia- és erőforrás-igényes folyamat. Az alumíniumból vékony
lapot préselnek, amit kedvünk szerint felhasználhatunk csomagolásra, sütéshez, tárolásra. Csakhogy ennek a drágán előállított
anyagnak sem sokkal több az élettartama, mint egy papírszalvétáé. Megvesszük a boltban, szendvicset csomagolunk bele, majd
pár óra múlva a kukában landol. És jó, ha azt is tudjuk, hogy
nem ajánlott savas vagy sós dolgokat alufóliában tárolni,
mert a fémből kioldódó anyagokat megesszük az étellel.
A folpackkal hasonló a helyzet. Régen PVC-ből gyártották, ami
egészség- és környezetkárosító. Az elmúlt évtizedben már PE
alapanyagú. Tehát műanyag. Rövid ideig használjuk, de sok évtized alatt bomlik le.
Mi akkor a megoldás? Az újraszalvéta. Textil anyagból készült,
újrahasználható, mosható, könnyen tisztítható szalvéta, mellyel
teljes mértékben kiváltható a papírszalvéta. Speciális, élelmiszerbiztonsági béléssel készült, ami megakadályozza, hogy a pékáru
vagy szendvics kiszáradjon vagy bepenészedjen. Nem áztatja át a
zöldség, mint a papírszalvétát. A tépőzárnak köszönhetően pedig
nem nyílik ki, így egész nap frissen és mellesleg egyben marad a
szendvicsed. Kicsomagolva pedig használhatod alátétként vagy
terítőként is. Étkezés után pihenhetsz, hisz a kukáig sem kell elmenned, mert nincs szemeted. És a lelked is megnyugodhat, mert
nem növeled minden nap a szeméthegyeket.
Eldobott egyszer használatos műanyag táskákat nemcsak
a kukák környékén, de a parkokban, az utcákon, vagy a csatornákban is százszámra találhatunk. Azonban a szembántó, kellemetlen látvány csak aprócska gond, ami eltörpül amellett, hogy
mekkora mértékű visszafordíthatatlan kárt okoz az élővilágban.
Minden zacskó, ami a csatornánkba, netán a folyókba kerül, az
előbb-utóbb a tengerben köt ki. Mivel hosszú évtizedekig (akár
több száz évig) tart, amíg lebomlanak, a tengerek egyre jobban
telítődnek műanyaggal. A vízi állatok elpusztulnak, így mondanunk sem kell, hogy milyen végzetes következményei lehetnek a
megszokott, „kényelmes” vásárlásainknak.
Ha te is szeretnél tenni ez ellen a hatalmas pusztítás ellen, használj vászonból készült, újrahasználható, mosható bevásárlótáskát, illetve kenyeres és péksütis zsákot.
Gondold csak végig, hogy egy-egy pékáru megvásárlásánál
mennyi ideig „használod” a nejlon zacskót? Amíg kifizeted a pénztárnál, esetleg hazaérsz vagy beérsz a munkahelyedre? Előfordulhat, hogy néhány perc után ki is dobod. Akkor miért ezt választanád?
Mondj nemet a nejlon zacskókra! A legtöbb boltban magad
teszed a kenyeret vagy bármilyen péksüteményt a zacskóba, így
csak egy döntés, hogy magaddal vidd a saját varrott zsákodat.
Ha olyan üzletben vásárolsz, ahol szeletelik a kenyeret, vagy nem
férsz a pulthoz, csak kérd az eladót, hogy a saját vászontáskáidba
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tegyék a kiválasztott termékeket. Egy próbát megér, és valószínűleg nem fognak nemet mondani.
A Greenyshop kenyeres és péksütis zsákjai vízhatlan, légáteresztő, élelmiszerbiztonsági belső felülettel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a penészedést. Praktikusak, mert többféle méretben kaphatók, egy-egy vásárlás alkalmával minden elfér
benne. Táskában vagy zsebben kicsire összehajtva magadnál
tudod tartani, így bármikor előveheted. Könnyen tisztán tartható, kézzel vagy géppel mosható, vasalható. A textilből készült
termékekből kedvedre válogathatsz méretben a vásárlásaidhoz,
színben és fazonban az egyéniségedhez igazítva.

Greenyshop – Öko drogéria

www.greenyshop.hu

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

A betegség, ami embert és kutyát egyaránt érint
Orrdugulás, tüsszögés, égő szempár, könnyezés vagy
esetleg kiütések. Igen, ezek mind az allergia tünetei, amit
sokan saját magukon is megtapasztalnak. Azt viszont kevesen tudják, hogy a kutyákat is gyötri ez a betegség, ám
az ő esetükben nem mindig ilyen egyértelműek a tünetek.
Kutyaherbológusként ez a leggyakoribb betegség, amivel felkeresnek a gazdik. Amikor hozzám eljutnak, akkor már legtöbbször
minden gyógyszeres kezelésen túl vannak, és az utolsó reménysugár
számukra a természetes vonal. Persze hazudnék, ha azt mondanám,
hogy minden kutyának segítenek a gyógynövények, de kitartó kúrával és életmódváltással szép eredmények - bizonyos esetekben teljes
gyógyulás - érhetőek el.
Életmódváltás a kutyáknál?- merülhet fel sokakban a kérdés.
Igen. Egész egyszerűen azért, mert a legtöbb kutya sajnos elhízott,
nem megfelelő táplálékot kap és keveset mozog.
Éppen ezért én mindig a tudatosságot és a megelőzést szajkózom
mindenhol.

Könnyebb megelőzni,
mint gyógyítani

Hiszen az allergia a kutyák esetében nem mindig egyértelmű és az
allergia tesztek sem megbízhatóak. Nagyon széles skálán mozognak
a tünetek. Mancs nyalogatás, fülgyulladás, hasmenés, kiütések, bedagadt arc, piros szemek, szőrhullás, fakó szőrzet, gyakori bűzmirigy
gyulladás. Ezek egyenként vagy egyszerre is jelezhetik az allergiát
kutyánknál. Éppen ezért sokszor az állatorvosoknak sincs egyszerű
dolguk a diagnózis felállításában.
Van környezeti allergia és van ételallergia vagy -érzékenység kutyák esetében is. Az előbbit könnyebb megállapítani, hiszen leginkább tavasszal jön elő, amikor megindulnak a pollenek a levegőben,
de nehezebb a helyzet, amikor házi poratka allergiával állunk szemben. Az utóbbit nehezebb felismerni és kiküszöbölni, hiszen ha meg
is szüntetjük az allergén etetését, kell idő, mire a szervezet kiürül.

Hogyan előzhetjük meg
az allergiát kutyánknál?

1. Minőségi étrend: kerüljük az olcsó tápokat, válasszunk olyat,
aminek magas a hústartalma és nem tartalmaz gabonát, vagy etessünk nyersen vagy főzzünk kutyánknak.
2. Vegyszermentes ápolás: a bőr a legnagyobb szerv, ami kívülről védi a szervezetet, mint egy pajzs, roppant gyorsan felszív minden káros és jótékony anyagot is. Érdemes minőségi termékekkel
ápolni kutyánkat, hogy a bőr egészségét megőrizzük.
3. Vegyszermentes háztartás: fontos kerülni a vegyszeres mosószereket, tisztítószereket. Ma már nagyon sok vegyszer- és foszfátmentes termék közül lehet választani.
4. Természetes táplálék-kiegészítők: érdemes olyan étrendkiegészítőket választani, amiket nagy arányban tud hasznosítani
kutyánk. A vivőanyagokat tartalmazó vitaminkészítmények nem a
legjobb választás. Helyette gyógynövényekkel, gyümölcsökkel próbáljuk meg erősíteni az immunrendszerét.
5. Természetes jutalmazás: kizárólag olyan nasival jutalmazzuk
kutyánkat, amik nem tartalmaznak gabonát, cukrot és mesterséges
anyagokat.

Mit tegyünk,
ha már allergiás a kutyánk?

Milyen esetekben ajánlom a
My Bulldog Herbs – Allergia Stop csomagot?

Allergia esetén három fontos terület van, amire mindenképpen
figyelned kell: immuntámogatás, méregtelenítés és emésztés
támogatása. A csomagban szereplő gyógynövénykeverékek
ebben fognak természetes úton segíteni.
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Sajnos nincs egy egyetemes megoldás, ami minden kutyát varázsütésre meggyógyít. Lehet segíteni gyógynövényekkel, de a legfontosabb mindig az, hogy életmódot kell váltani, amennyire az élethelyzetünk engedi.
Ha szeretnél más gazdiktól tippeket olvasni vagy esetleg konkrét kérdéseid lennének az allergiával vagy bármilyen kutyás témával kapcsolatban, szívesen látunk Facebook csoportunkban:
Tudatosgazdik My Bulldog Shop közösség
Egészséges napot,
Magyari Detti
kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com

Kertészkedjünk!

Erős, ellenálló növényeket, bőséges
termést szeretne?
Próbálja ki a növényi trágyaleveket a kiskertben!
A növényekből történő trágyalékészítés nem modern találmány, hanem egy régi eredetű, először főleg
a kolostorkertekben elterjedt tápanyag-utánpótlási módszer. Előállításuk még a kezdők számára is
igen egyszerű, se nem idő-, se nem
munkaigényes, csak egy vödörre,
vízre és a megfelelő növényre van
szükség.

A trágyalevekkel ellátott növények teljesen kizöldülnek és szinte új életre kelnek, mivel az egészséges fejlődésükhöz
szükséges összes tápanyagot megkapják.
A legtöbb, kereskedelmi forgalomban
beszerezhető műtrágya csak nitrogént,
káliumot és foszfort tartalmaz. A növények egészséges és erőteljes növekedéséhez azonban sokféle ásványi anyag és
nyomelem szükséges, többek közt vas,
mangán, molibdén, valamint a gyökerek
növekedéséhez és az ellenálló képesség
fokozásához szükséges anyagok. A kön�nyen felvehető trágyalevek gyorsan hatnak, és optimálisan kiegészítik az olyan,
hatásukat lassan kifejtő trágyákat, mint pl.
a komposzt.

A kolostori kertészetek titka

A növényekből készített trágyalevelek
nagy mesterei a fuldai apátság nővérei. A
tapasztalataikat különféle előadásokon és
kis füzetecskékben tetszik közkinccsé, az
egyik címe pl.: „A növényi trágyalé erőt ad
a növényeknek”. Agatha Kirscher nővér, aki
kb. 60 éve vezeti a kolostorkertészetet, a
komposzton kívül csak növényi trágyaleveket használ, „mert azoknál jobb trágya
nem létezik, ráadásul nem kerül semmibe.”
Olyan magas szintre fejlesztette és tökéletesítette a tudását az idők folyamán, hogy
ma már nem elégszik meg a csak csalán és

nadálytő alapanyaggal, hanem legfőbb
specialitása a több növény különféle keverékéből készített trágyalevek.
„A növények is szeretik a változatosságot,
ezenkívül az egyes növények előnyeit igen
jól kombinálhatjuk egymással.” Hosszú
évek során kísérletezte ki, hogy melyik
növénynek melyik növényi trágyalé a legmegfelelőbb. A tapasztalt szerzetesrendi
nővér két edény beszerzését javasolja: az
első, nagyobb méretűbe csalán-, nadálytő, édesköményleveleket, céklát és más
olyan növényeket teszünk, amelyek igen
gazdagok ásványi anyagokban, főleg
nitrogénben. Ezzel a növényi trágyalével
öntözve növényeinket azok szemmel láthatóan erőteljesebben fejlődnek. A másik
edénybe szórjunk kamillavirágot, levendulát, cickafarkot, borsmentát, zsályát,
kakukkfüvet és citromfüvet. Ez a kombináció serkentően hat növényeink különféle betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenálló képességére. Edényként jól
beválnak a fahordók, vödrök, az égetett
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agyag edények és műanyag hordók. A
fémből készült edények trágyalé készítésére nem alkalmasak, mivel a trágyalé
megtámadja az edény falát, és kioldja
belőle a fémeket, így teljesen használhatatlanná válik mindkettő, a vékony falúak
pedig idővel porózussá válnak.

Hogyan készítsük el?

• Durván aprítsuk össze a hozzá való
növényeket, és annyit szórjunk az edénybe, hogy háromnegyedig megteljen.
Töltsük fel esővízzel az edényt, de ne tele,
hanem a peremétől 10 cm-rel lejjebb.
Ügyeljünk rá, hogy a növényeket teljesen
ellepje a víz. Ha nem aprítjuk össze a növényeket, akkor valamivel hosszabb ideig tart az erjedés. Ha fedővel letakarjuk,
akkor megakadályozzuk, hogy madarak
igyanak belőle vagy esetleg más állatok
belepottyanjanak. Az edény és a fedele
közé helyezzünk egy lécet vagy farudat,
hogy az erjedő lé érintkezhessen a levegővel.

Kertészkedjünk!
• Már két-három nap múlva erjedésnek
indul, és habos buborékok képződnek a
felszínen. Mivel a növénydarabok eleinte
a vízfelszínen úsznak, naponta többször
jó alaposan keverjük át az edény tartalmát, hogy egyenletesen oszoljanak el, és
közben jól átlevegőzzön. Az időjárástól és
a hőmérséklettől függően a lé két-három
hét alatt elkészül. Onnan tudjuk, hogy
már használható, ha már nem habzik
és sötétre színeződött. Az esetlegesen
megmaradt növényi részek az edény aljára süllyednek.
• A legtöbb erjesztett növénylé kellemetlen szagot áraszt, ezért az edényeket
tanácsos a háztól kellő távolságra elhelyezni. A léhez kevert kőzetliszt valamennyire
megköti a kellemetlen szagot. A fuldai
apátságban a nővérek kőport és gyógynövényport (Humoflix) oldanak fel vízben,
majd az oldatot az erjedő léhez öntik, ily
módon nyomják el az erős szagát.

Csak hígítva használjuk!

Az erjesztett növényleveket mindig
csak hígítva használjuk. Tömény formában megégethetik a gyökereket, leveleket.
Kéthetenként locsolva, mint azt többnyire a palánták és más fiatal növények
igénylik, 1:20 arányban, három-négy hetenkénti öntözésnél viszont 1:10 arányban keverjük vízzel.
A trágyázás legalkalmasabb időpontja röviddel eső előtt, után vagy eső
közben. Sosem szabad tűző napos időben kijuttatni, hanem csak borult időben.

A hígított trágyalé ne kerüljön a növények lombjára, hanem csak a tövük körüli talajra. A trágyalével történő öntözés
után töltsük fel újra a locsolókannát esővízzel, és járjuk újra végig a kertet. Ezúttal
a növények leveleit locsoljuk, hogy a növényekre került trágyalé lemosódjon, és
a talaj mélyebb rétegébe jusson. Ez főleg
akkor fontos, ha száraz talajra juttattuk ki.
Az erjesztő edény aljára süllyedt növényrészeket gyümölcsfák és bogyós gyümölcsűek mulcsozására használhatjuk, vagy a
komposztba szórhatjuk.

Az edénybe velük

A csalánból és nadálytőből készített
erjesztett trágyalé igencsak tápláló, szinte
az összes kerti növény meghálálja a velük
való öntözést. Emiatt a legtöbb kertész a
legnagyobb méretű erjesztőedényét e két
növény számára tartja fenn. Emellett még
sok más növényből is készíthetünk értékes trágyalevet: pl. borágóból, lestyánból
és édesköményből, valamint egyes kerti
gyomnövényekből. Nitrogénben gazdag
pl. a tyúkhúr, a boglárka és a veronika. Sok
útszéli zöld növény alkalmas erjesztett
trágyalé készítésére, csak arra kell ügyelni,
hogy mag és termés még ne legyen rajtuk, mivel ezek az erjedési folyamat során
nem károsodnak, sőt épp ellenkezőleg,
fokozódik a csírázóképességük.
A nadálytőből készített trágyalé enyhe
határú, káliumban gazdag, alig van kellemetlen szaga, és a legtöbb növény meghálálja. Különösen kedveli a paradicsom,
a zeller, a káposzta és a burgonya. Havon-
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ta egyszer-kétszer alkalmazva 1:50 arányú
hígításban kiválóan alkalmas a növények
leveleire permetezve is.
A csalánból készített erjesztett lé nitrogénban gazdag. A veteményes-, a gyümölcsös- és a virágoskert általános erősítő trágyaleve. A zöldségféléket májustól
a betakarítás előtti negyedik hétig kéthetente öntözzük, a kerti virágokat pedig az
első bimbók megjelenéséig.
Áztassunk egy héten át 1 l esővízben
100 g szárított kamillavirágot, majd
használat előtt 1:5 arányban hígítsuk fel.
Ettől egészségesebbek lesznek kerti növényeink, megvédi a csíranövényeket és a
gyökereket a talajgombáktól. A hígítatlan
erjesztett lével havonta egyszer locsoljuk
meg a komposztot is, felgyorsítja a korhadást és megelőzi a rohadást.
A káposztafélék levelei is alkalmasak.
Ehhez áztassunk be 3-4 kg levelet 10 l esővízbe. A kel- és takarmánykáposzta leveleiből készített trágyalé nitrogénben gazdag. Az összes zöldségfélét trágyázhatjuk
vele, a bokor-és a futóbab, az uborka, a
burgonya, a tök, a paprika, a zeller és a paradicsom különösen meghálálja.
A pongyola pitypang (gyermekláncfű)
leveleiből és virágából 2-3kg-ot kell 10
l esővízhez adni. A belőle erjesztett trágyalével öntözött gyümölcsfák és bogyós
gyümölcsű bokrok növekedését serkenti,
és javítja a termés minőségét; elsősorban
a sárguló levelű körtefáknak tesz jót.
A körömvirág leveleit vagy virágzó
hajtását (magérlelés előtt!) használjuk fel.
1-2 kg mennyiséget adjunk 10 l esővízhez,
majd 1:10-től 1:20-ig hígításban használjuk. Mindegyik kerti növényt öntözhetjük
vele, főleg a tápanyagigényes zöldségeket, mint pl. a paradicsom, a fejes- és
leveleskáposzta-fajták. Serkentőleg hat
növekedésükre és egészségesen fejlődnek tőle.
A céklának a betakarításakor hulladéknak számító leveleiből 1-2kg-ot tegyünk
10 l esővízbe. Erjedés után a spenóthoz
hasonlóan igen gazdag nitrogénben. A
frissen telepített, ill. az erősen igénybe
vett kerti pázsitot új életre kelti. A palántázás után megmaradt felesleges paradicsomot és a fejlődő növények kicsípett oldalhajtásait (fattyúhajtásoknak is hívják)
is felhasználhatjuk trágyalékészítéshez. A
megerjedt levet 1:20 arányban használjuk, főleg paradicsomot, babot, uborkát,
káposztát, tököt, póré- és vöröshagymát,
paprikát, petrezselymet és zellert locsoljunk vele.

Kertészkedjünk!

Miért akar tönkremenni egy nagy ciprus,
amit most vett a faiskolában?
Hamarosan kezdődik a koraőszi ültetési időszak. Ennek a cikknek apropóját
egy ügyfelem adta, akivel 3 éve kezdtünk el együttműködni. Az ő története
onnan indult, hogy a szomszéd telken
megindult az építkezés, és napok alatt
ott termett egy kétszintes ház, amelynek az ablakaiból az új szomszédok
még azt is meg tudják számolni, hogy
Dénes hány cukorral issza a kávéját a
teraszon.
Ezt elkerülendő elment egy közeli árudába, és pénzt nem kímélve, szép nagy,
kifejlett növényeket vásárolt, hogy
gyorsan összezáruljanak egy szép zöld
sövénnyé.
Dénes minden tanácsot megfogadott,
még savanyú földet is vett a növények
számára, hogy ha már ilyen sok pénzt
áldozott rájuk, biztosra menjen.
A több éves, előnevelt növények szép
nagy ültetőgödörbe lettek téve, megkapták
a savanyú földet, de valami mégsem smakkolt velük.
Az életerős, gondosan válogatott leylandi
ciprusok egyre csak fakultak, sárgultak, lekonyultak az öntözés és a jó alapok ellenére
is. Ekkor keresett meg engem az ügyfél. Már
az első hívásnál tudtam, hogy ez bizony
nem lesz egyszerű menet.

Az előnevelt növények hátulütői:

Az ok, amiért nem akar fejlődni annyira
egyszerű, és csalódáskeltő, hogy mindenki
a fejéhez kap, amikor ráeszmél.
A növényiskolában a növényekkel
ÉVEKEN ÁT úgy bánnak, mint a babákkal,
ha hideg van, meleg helyre viszik, ha meleg
van, árnyékot raknak fölé, és folyamatosan
kapja a csodakoktélt, amitől életben tud
maradni abban a pici konténerben…
Ehhez képest, amikor Ön kiülteti a vad
világba, hatalmas stressz éri azt a nagyra
nőtt bébit, aki eddig mindent tálcán kapott az élettől. Meg kell küzdenie a vízért
és a tápanyagokért, és még az időjárás

viszontagságai is marcangolják.
Noha azért veszünk nagy növényeket,
hogy megspóroljuk a felnevelés nehézségeit, sokszor az így elkényeztetett példányokkal többet kell küzdeni, mintha kisebb
korában kikerül a természetbe. Hiszen akkor még nincs annyira elkényelmesedve.

Mit tehet érte, hogy ne menjenek tönkre a frissen ültetett
örökzöldek?

Már az első pillanattól gondoskodnia
kell róla, hogy megfelelő mennyiségű
és minőségű tápanyag álljon a rendelkezésére. A kiültetés után is már javaslom
az Örökzöld Rutint, azaz a huminsavas
talajkondicionálók (Humin Garden Plus,
vagy Prohumin), a Smaragd Extra Mg és
az Amalgerol alkalmazását.
A huminsavak biztosítják a könnyen felvehető tápanyagokat (humusz alkotókat)
és a gyökér erősödéséhez szükséges nyomelemeket. Az Amalgerol a talaj mikroorganizmusait támogatva segíti a növény immunitását és építi ki a talaj ideális levegő- és
vízháztartását. A Smaragd Extra Mg pedig
kettős fronton, egyrészt a klorofilképzést, és
a zöld szín megtartását támogatja, másrészt
pedig foszfortartalma a gyökértömeg növekedését szolgálja.
Ha biztosra akar menni, akkor javaslom,
hogy vesse be az Esstence Ever Green növénykondicionálót is, amelyben mikorrhiza
gomba található. Így a növény gyorsabban
tudja megvetni a gyökerét az új életterében,
javul a vízfelvételi képessége, és könnyen
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szimbiózisba tud lépni a talajélettel. Fontos
tudnia, hogy az Ever Green és a Smaragd
Extra nem juttatható ki egyszerre, legalább
14 napot kell várni a két kezelés között.
Leültetés után, (gondoskodás ellenére)
mégis elkezdenek sárgulni a növények,
Myr Klorózis lombtrágyával kezelje a
stresszhatást. Ez segít a tápanyagfelszívódási
zavart áthidalni, amíg a gyökerek elkezdnek
100%-osan funkcionálni.
+1 lehetőség: válasszon kisebb, 1-2 éves
példányokat, ők még sokkal gyorsabban
tudnak hozzászokni az új környezethez,
mint a fejlettebbek.
Akár kicsi, akár több éves, előnevelt
növényeket választ, fontos, hogy már a
kezdetektől megfelelően tápanyagozza.
Sajnos a talajaink (10 esetből 9-szer még
a hozatott is) annyira el vannak szegényedve nyomelemekben és humuszban,
hogy muszáj folyamatosan pótolni, ha
életerős, szép növényeket akar benne
nevelni.
Az egészséges leylandi ciprus titka egyszerű, nem szabad megijedni a kezdeti nehézségektől és kitartóan kell támogatni az
erőnléte megőrzésében!
Egészséges, szép nagyra növő
leylandikat kíván:
Molnár Gábor Éva

www.kertfuvesites.hu
www.evakert.hu

Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db féléves
Zöld Újság előfizetést sorsolunk ki.
Beküldési határidő:

2021. szeptember 22.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2021/6. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Hol itt a legközelebbi villamos
megálló?
A beküldők közül
Gardil Antal (Baja)
Mogyorósi András (Pécs)
Virág Ibolya (Mikepércs)
fél éves előfizetést nyert!
Gratulálunk!

DOSZTO- ÁZSIAI
JEVSZKIJ FOLYÓ
REGÉNYE
HÍRLAPÍRÓ
...
AHRAM (MÁTYÁS)

HEKTÁR
ELŐD

FADERÉK

JÁTSZMA

TUSA
EGYN.

NEVES
KÖZÉLET!
SZEMÉLYISÉG
(GYULA)

ÁRNYJÁTÉK
JAPÁN
BAKT. US

FIGYEL
V.MINEK
ELŐNYTELEN
MEGVALÓSÍTÁSA
KÉPZŐ
EGYESÜLETHEZ
TARTOZIK

ATTILA
NÉVVÁLTOZATA
HÍM
ÁLLAT

CSÍK
REMEGÉS
RÖVID
SOR!

VALÓS
SZÁM
JEGYEZ
FRISSÍTŐ

SZENYNYEZETT
A VICC
POÉNJA
1.

AM
CSUKLÓS
ZÁR
KLÓR

K

A VICC
POÉNJA
2.

GABONYANÖVÉNY

SZILÍCIUM
KÖLTŐ

IN
MEDIAS
...

TÁG
NYOM

A Zöld Újság megrendelhető
a kiadó címén:
4401 Nyíregyháza,
Pf.: 355
E-mailben:
megrendel@zoldujsag.hu
illetve telefonon:
06 20 366 6500
Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető
az ország bármely postáján,
a hírlapot kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen,
telefonon 06-1-767-8262 számon,
levélben a MP Zrt. 1900 Budapest
címen.

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

GROTESZK
DÉL-JEMENHEZ
TARTOZÓ VÁROS
ÍZ GÖRÖG BETŰ

MELYIK
HELYRE
Ő SzÁMÁRA

ÜRES
TÁL!
NITROGÉN
TALAJT
FORGAT
ŐRLEMÉNY

IDEGVÉGZŐDÉS
KEDVENC

FINOM
GIPSZ

VÉGE
VÉGE!

SZIGORÚ
ERBIUM

Ő ÉS Ő

FESTŐ
TÖBB
(BÉLA) IRÁNYBÓL
KÖZTE- CSACSIHANG.
RÜLET

BIZMUT

CAPEK
ALKOTTA
EZT A
SZÓT
ZOLA
SZEMÉLYNEVE
LÉTEZIK

ALADÁR
BECENEVE
FÉRFINÉV
NÉMET
ÍRÓ

DECIMÉTER
BÉR

ÉVFOLYAM
ElŐDÖNTŐ

A LÉTRA
HANGZÓI!
SZŐLŐSÖRFAJTA
TÍPUS

KIEJTETT
BETŰ
BARÁTI
NÉP
ZUHANY
SZOBRÁSZ
(EDE)

ESZTERHÉJ
CÉGFORMA
PÁROS
SZERV

LANTOT
MEGSZÓLALTAT

JÁTÉKPÉNZ

GLÉDA
PUND
AM. KÖLTŐ
ELŐNEVE

OLYAN
MINT A
TÜKÖR

TIBERIS
FABULA

MÉLYBE
HOSSZÚ
IDŐ
MÚLVA

NÉMÁN
NÁLA!

LEÉGET

TOVA

FÉLPERC!

ROLÁD

...
NYOMÁBAN
(RAJZFILM)

MISTER

MELYIK
HELYEN?

?

ERDEI
FA

JUTTAT

TÉTEL

Fizessen elő most egy évre 4200 Ft helyett 3500 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 355., Email: info@zoldujsag.hu, zoldujsag@zoldujsag.hu
Internetes elérhetőség: www.zoldujsag.hu Telefon: 06 20 366 6500, 06 42 786 785
Hirdetésfelvétel: zoldujsag@zoldujsag.hu
Terjesztés: LAPKER Rt. országos hálózatán keresztül
Előfizethető, megrendelhető: a szerkesztőség címén, illetve a megrendel@zoldujsag.hu e-mail címen.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. hirlapelofizetes@posta.hu

Nyomdai kivitelezés: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: A Kft. ügyvezetője
ISSN: 1785-4911
Hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A cikkek, grafikai megoldások utánközlése a kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos!
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Ajánló!
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