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Aktuális

A kutyák segíthetnek az emberi
demencia kutatásában

Két évtizeden belül jégfoltokká
olvadhatnak a Pireneusok gleccserei

A kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában, mivel az emberhez hasonlóan náluk is összefügg
az elbutulás a béta-amiloid peptid nevű anyag agyi
felhalmozódásával.

A Spanyolország és Franciaország természetes határán húzódó Pireneusokban három gleccser tűnt el vagy
vált mozdulatlan jégsávvá 2011 óta. A fennmaradó kéttucatnyi gleccserből 17-nél átlagosan 6,3 méterrel csökkent a jég vastagsága. Tömegük 23 %-kal csökkent 10
év alatt a klímaváltozás miatt.

Az ELTE Etológia Tanszék Szenior
Családi Kutya Programjának az amerikai Dog Aging Projecttel közösen elért
új kutatási eredményei a GeroScience
szaklap friss számában jelentek meg.
Magyar és amerikai kutatók szerint
minél több jelét mutatja egy kutya a
kognitív hanyatlásnak, annál magasabb az agyában az Alzheimer-kórhoz
kapcsolódó béta-amiloid 42 nevű
peptid (Abeta-42) szintje. A vizsgálat alátámasztja, hogy a „kutyademencia” jól modellezi az emberi
demencia számos kulcsfontosságú elemét. A kutyák osztoznak a
környezetükön az emberrel, hasonló kockázati tényezők hatnak rájuk, genetikailag változatosak és akár tízszer gyorsabban megöregednek, mint az ember. A kutyák egy részénél időskorban spontán „demencia” alakul ki.
„Arra voltunk kíváncsiak, hogy az Abeta-42 szintje kapcsolatban
van-e a kutya kognitív állapotával és az életkorával. Laboratóriumunk
Martin Darvassal együttműködve kifejlesztett egy új vizsgálatot az
Abeta-42 mérésére az agyban, valamint az agy-gerincvelői folyadékban, de kezdetben nem jutottunk elegendő állati mintához” - idézi a
tájékoztató Matt Kaeberleint, az amerikai Dog Aging Project egyik
alapítóját.
Ekkor fordultak az amerikai kutatók Kubinyi Enikő etológushoz, az
ELTE kutatójához, aki Czeibert Kálmán állatorvossal és Sára Sándor
genetikussal közösen 2017-ben létrehozta a Kutya Agy és Szövetbankot az Etológia Tanszéken.
Ez a rendszer lehetővé tette, hogy az amerikai-magyar kutatócsoport összefüggésbe hozza a szövettani és molekuláris adatokat a viselkedési jellemzőkkel. Ennek eredményeként mindhárom vizsgált
agyi régióban (prefrontális kéreg, temporális kéreg, hippokampusz/
entorhinális kéreg) jelentős összefüggést találtak az Abeta-42 és az
életkor között, tehát minél idősebb volt az állat, annál magasabb
volt az agyában a peptid szintje.
A demencia mértékével is összefüggött az agy Abeta-42 szintje. A
kognitív károsodás és az Abeta-42-szint közötti kapcsolat arra utal,
hogy az emberekéhez hasonló mechanizmus áll a kognitív hanyatlás hátterében a kutyákban is.
A kutyaagy Abeta-42 szintje és a kognitív pontszámok közötti ös�szefüggés megerősíti, hogy a gazdájukkal élő kutyák jól modellezik
azt a genetikai és környezeti sokféleséget, ami fontos szerepet játszhat egyes betegségek kialakulásában, ezt azonban laboratóriumi
környezetben lehetetlen vizsgálni.
A jövőben érdemes lesz a kutyákat is bevonni az Alzheimer-kór
megelőzését és kezelését célzó vizsgálatokba. Ezek a kutatások nemcsak az emberek gyógyítását segíthetik, hanem hozzájárulhatnak a
kutyák egészséges élettartamának növeléséhez is - olvasható az
Etológiai Tanszék közleményében.
-MTI-
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A szakértők szerint a klímaváltozás okolható a gleccserek fogyatkozásáért, főként a 19. század óta a Pireneusok régiójában tapasztalható 1,5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés.
„Ez most egy erős figyelmeztető jele annak, mi történhet más
hegyekben, például az Alpokban” – mondta Jesus Revuelto, a
Geophysical Research Letters című tudományos lapban bemutatott tanulmány egyik szerzője. Bár azok gleccsereinek nagyobb a
tömege és nagyobb egységekről van szó, ez most megmutatja, mi
várhat rájuk.
„A jégtömeg elvesztése tragédia a pireneusi táj számára, és hatása
lesz a biodiverzitásra is” – véli Ixeia Vidaller geológus.
A spanyol nemzeti kutatóintézethez (CSIC) tartozó Pireneusi
Ökológiai Intézet (IPE) szakértői tanulmányuk elkészítéséhez magas felbontású műholdas képeket és 2011-es repülőutak során
készített felvételeket használtak a jégtömeg változásának feltérképezéséhez. Ezt összehasonlították terepmunkájuk során gyűjtött
adatokkal, valamint drónok segítségével az elmúlt nyáron a hegyvonulatról készített háromdimenziós modellekkel.
A leggyorsabban olvadó gleccserek egyes részeinél akár 20 méterrel is csökkent a jég vastagsága. A négy legnagyobb gleccser eltűnése a szakértők szerint sokkal egyenletesebb, mint a kisebbeké.
Sok esetben a jég már visszavonult az évszázadok alatt az erózió
által formált hegyvonulatok árnyékába.
A múltbéli jégolvadásról készített tanulmányok alapján az IPE
arra jutott, hogy a jégtömeg csökkenésének éves mértéke nem lassul az 1980-as évek óta.
„Biztosan állíthatjuk, hogy a Pireneusok gleccserei nagy veszélyben
vannak, és két évtizeden belül jégfoltokká zsugorodhatnak.”
Az ENSZ kutatói nemrég megjelent tanulmányukban a klímaváltozást egyértelműen ember okozta jelenségnek és nyilvánvaló
ténynek nevezték. Emellett azt is állítják, hogy nagyjából egy évtizeden belül a bolygó melegedésének mértéke meghaladja azt a
szintet, amelyet a világ vezetői megakadályozni igyekeztek.

Aktuális

Vécére szoktatják
a szarvasmarhákat
Új-zélandi és német kutatók vécéhasználatra szoktattak szarvasmarhákat, elősegítendő az ammónia,
egy közvetetten üvegházhatású gáz
kibocsátásának a csökkentését.
A Current Biology című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban a
német Mezőgazdasági Állatbiológiai Kutatóintézet (FNB) és az Aucklandi Egyetem
kutatói bemutatták, miként vettek rá szarvasmarhákat a latrinahasználatra, ami lehetővé teszi ürülékük összegyűjtését és kezelését, ezáltal az ól tisztán tartását, valamint
a légszennyezés csökkentését és állatbarát
gazdaságok létrehozását.
„Általában azt feltételezik, hogy a szarvasmarha nem képes ürüléke, vizelete kontrollálására. Ám elég okosak és sok mindent
megtanulhatnak” - mondta Jan Langbein,
az FNB kutatója.
A kísérletben az állatok betanítását a kutatók fordítva kezdték, először jutalmazták
a borjakat, ha a lekerített latrinába vizeltek,
majd nem engedték, hogy az állatok megközelítsék a latrinát, amikor vizelniük kellett.
Hogy az állatokat latrinahasználatra ösztönözzék, a kutatók el akarták érni, hogy a
borjak a latrinán kívüli vizelést valami kellemetlen tapasztalattal kapcsolják össze.
„Ha a latrinán kívül vizeltek, büntetésként
először fülhallgatón keresztül borzalmas han-

got játszottunk nekik. Azt gondoltuk, hogy ez
nem túlságosan, de büntetni fogja őket, ám
nem hatott. Ha lelocsoltuk őket vízzel, annak
enyhén elrettentő hatása volt” - magyarázta
a német kutató.
Hetek alatt a kutatócsoportnak sikerült
a 11 borjúból hatot rászoktatnia a latrinahasználatra. A szakemberek szerint a borjak
olyan szinten teljesítettek, mint a kisgyerekek, amikor bilire szoktatják őket.
Langbein szerint további tréningezéssel a
sikerességi arány növelhető.
„Tíz, tizenöt, húsz év szarvasmarhakutatás
után tudjuk, hogy az állatoknak személyiségük van, és a különböző dolgokat különféleképpen kezelik”- mondta.
A kutatók a jövőben eredményeiket ki

akarják próbálni valódi szarvasmarha-tenyészetekben és nemcsak az ólban, hanem
a szabadban is. Remélik, hogy néhány év
múlva valamennyi szarvasmarha használni
fogja az illemhelyet.
Az állat ürülékében lévő ammónia nem
közvetlenül befolyásolja a klímaváltozást,
hanem amikor a talajba jut, a mikrobák
kéjgázzá alakítják át, amely a harmadik
legfontosabb üvegházhatású gáz a metán
és a szén-dioxid után. A mezőgazdaság az
ammóniakibocsátás legnagyobb forrása, az
állattenyésztés adja ennek több mint a felét.
„Ha képesek vagyunk összegyűjteni a vizelet 10-20 százalékát, azzal már jelentősen
csökkenteni tudjuk a gázkibocsátást” - hangoztatta Douglas Elliffe kutató.
-MTI-

Az erdőtüzek füstjének belélegzése növeli a koraszülés kockázatát
A Stanford Egyetem tanulmánya, úgy becsülte, hogy az erdőtüzek füstjének hatása 2007 és 2012 között
akár 7000 plusz koraszülést is okozhatott Kaliforniában.
A kutatók több mint hárommillió születési adatot vetettek össze
a műholdas és földi adatokkal, amelyek azt mutatták, hogy Kalifornia egyes részein mennyire voltak kitéve az erdőtüzek füstjének a
kismamák. Megállapításuk szerint minél több napig volt egy anya a
terhesség alatt az erdőtűz füstjében, annál nagyobb volt a koraszülés valószínűsége.
„Azt találtuk, hogy egyheti füstterhelés 5 százalékkal növelte a koraszülés kockázatát, egyhavi füstterhelés pedig 20 százalékkal” - mondta Sam Heft-Nealt a tanulmány vezető szerzője. - „Az eredmények
további bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a füst és az égésből
származó apró, 2,5 pm nagyságú légszennyező részecskék súlyosan
károsíthatják az emberi szervezetet, szívrohamot, stroke-ot, asztmát és
mentális betegségeket is okozhatnak. A szálló por bejut a szervezetbe,
gyulladást okoz, és egy sor káros egészségügyi hatással jár”
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A stanfordi tanulmány kétezer koraszülést tulajdonított a füstnek
Kaliforniában 2008-ban, a vizsgálati időszak legrosszabb évében.
A szerzők szerint azonban sajnálatos módon az erdőtüzek füstje a
vizsgálati időszak vége, 2012 óta sokkal rosszabb lett. 2012 után drámaian megnőtt az erdőtüzek okozta füst mennyisége. Az elmúlt öt
évből négyben több volt a füst, mint a mintánkban szereplő bármelyik évben.
A tanulmány azt is megállapította, hogy a jómódú környékeken
élő terhes nők ugyanolyan valószínűséggel szenvedtek a füst hatásaitól, mint a szegényebb területeken élők. Heft-Neal az eredmények
alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy az állapotos nőknek különösen ügyelniük kell az erdőtüzek füstje elleni védekezésre: lehetőleg
zárt térben kell tartózkodniuk, amelynek levegőjét légszűrő rendszer biztosítja, és jó minőségű maszkot kell használniuk a szabadban.

Fűben-fában

Illóolajokkal a pattanások ellen
A pattanások (aknék) olyan bőrelváltozások, amelyek
akkor fordulnak elő, amikor a szőrtüszők eltömődnek
elhalt hámsejtekkel és faggyúval. Általában az arcon,
a homlokon, a mellkason, a hát felső részén és a vállakon jelentkeznek. A pattanások leggyakrabban serdülőkorban fordulnak elő, bár minden életkorú embert
érinthetnek.

Hogyan alakulnak ki?

Az akné a szőrtüszők gyulladása. Elsősorban pubertáskori probléma, de később is
előfordulhat. Jellemző a faggyútermelés fokozódása. A keletkező faggyú nem tud a bőr
felszínére jutni. A pangó váladékban elszaporodik a propionibacterium, mely hatására
zsírsav halmozódik fel. A kezdeti gyulladás
helyén hamarosan megjelennek más kórokozók is (Strepto- vagy Staphylococcusok)
- így kialakul a gennyes pattanás.

A pattanások, aknék okai

• Gének - családból öröklött tényezők, alkati okok
• Hormonális változások (Legnagyobbrészt a férfihormonok -tesztoszteron- túltermelődése tehető felelőssé, melyet nagyobb
mennyiségben a here termel, de kiválasztja a
petefészek és a mellékvese is, sőt maga a bőr is
termeli ezt az anyagot.)
• Fogamzásgátlók - progeszteron tartalmú hormonkészítmények
• Egyes gyógyszerek (kortikoszteroidokat,
tesztoszteront vagy lítiumot tartalmazó
gyógyszerek)
• Belső gócok - gennyes fog, tonsillitis,
húgyúti gyulladások
• Allergia, immunrendszeri problémák
• Stresszes időszakok
• Tartós súrlódás a bőrön. Feszes övek,
táskaszíjak és hátizsákok, sisakok, mobil

A pattanások fajtái

• Komedók (enyhe akné) - fekete és fehér
mitesszerek)
• Papulák (mérsékelt akné) - Kicsi, vörös,
gyulladt, lágy dudorok
• Pustulák (a köznyelv ezt hívja pattanásnak), olyan papulák, amelyek sárgás “közepe”
van.
• Furunkulus (súlyos, kiterjedt akné) – Fájdalmas, vörös, kemény csomók, nagy számú, gyulladt pattanás. Érzékeny területek

is lehetnek, ahol ös�szesűrűsödnek a pattanások, úgynevezett
nodulák. A hegesedés
és a maradandó nyomok kockázata megnő.
A pattanás, a bőrelváltozás a szervezet
állapotának vészjelzése. Felnőtteknél a
nagyobb számú pattanások megjelenése
betegséget jelezhet, vegyük komolyan!

Mítoszok, tévhitek

Rossz higiénia - a pattanást a piszkos
bőr okozza. – NEM IGAZ - Valójában a túltisztítás, a vegyszerekkel történő mosása irritálja a bőrt.
Kozmetikumok - pattanásos bőrre nem
szabad sminkelni? A kozmetikumok nem
feltétlenül rontják a pattanásokat, főleg ha
olajmentes sminket használsz, amely nem
tömíti el a pórusaid és rendszeresen eltávolítod a sminked.
Csoki - fokozza a pattanások megjelenését! NEM IGAZ - Nem találtak megalapozott bizonyítékot arra, hogy a csokoládé,
olajos magvak, zsíros ételek vagy akár a Cola
mitesszereket, pattanásokat okozna. De lehet, hogy okozhat ennek ellenére (szerző
megjegyzése)
Zsíros ételek - a zsíros ételek fogyasztása növeli a pattanások mennyiségét! NEM
IGAZ. Nincs igazolva, persze ettől még áttérhetünk a vegetáriánus étrendre, mert egyébként az sokkal egészségesebb.

Mit tehetünk az illóolajokkal
a pattanások ellen?

• A-, B-, C-vitamin és napi 30 mg cink bevitele,
• testmozgás, friss levegő, napozás (télen
akár egy kevés szolárium),
• megnövelt folyadék bevitel,
• CBD olaj fogyasztása.
Javasolt bázis vagy hordozó olaj: Aloe
vera gél, csipkerózsamag olaj, jojoba olaj, körömvirág macerátum, mogyoróolaj
Javasolt illóolajok: Cickafark, ciprus, citrom, geránium, kakukkfű, ct. linalol, kék kamilla, levendula, niauoli, neroli, olasz szalmagyopár, pacsuli, római kamilla, rózsa, teafa,
tömjén, vetiverfű, virginiai boróka

Példa arckezelés:

Arclemosó: 120 ml hígítatlan castile szappan, varázsmogyoró, kék kamilla és levendula hidrolátum kombinációja.
Illóolajok: ciprus, levendula és teafa 1% -os
hígításban.
Toner: varázsmogyoró, kék kamilla és levendula hidrolátum kombinációja.
Hidratáló: 60 ml krémalap, 60 ml aloe vera
gél, varázsmogyoró, kék kamilla és levendula
hidrolátum kombinációja.
Illóolajok: kék kamilla,
teafa és levendula 1,5% hígításban.

Mindig vizsgáljuk meg, mi állhat a háttérben, nincs-e súlyosabb szisztémás betegségről szó.
Kezelési irányvonal:
• Táplálkozási szokások felülvizsgálata,
• Alkohol, nikotin, kávé, tea, csokoládé, cukor, tejtermékek kizárása egy időre,
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Dr. Várnagy Emese
manuálterapeuta, aromaterapeuta
emese.varnagy@aromadoki.hu
www.aromadoki.hu

Fűben-fában

Szegény ember búzája - a hajdina
Ez a keserűfűfélék családjába tartozó növény lisztes magjaival hajdan
a szegény emberek kenyerét adta.
Megélt a pusztákon és silány homokos talajban is. El kell ismerni, hogy
ennek a szerény növénynek a magjában egészen speciális anyagok,
mindenekelőtt rutinum halmozódik fel. Miután a tudósok a legutóbbi időkben megállapították, hogy a
hajdina milyen egészséges, alaposan megnőtt a jelentősége.

A hajdina és a rokon tatárka Közép-Ázsiából származik, és többek között Oroszország hatalmas sztyepjéin népszerű, tápanyagokban gazdag, alapvető élelmiszer.
Háromélű, sötétbarna magocskatermése
lisztes; a gabonafélékhez hasonlóan használható fel a táplálkozásban. A pohánka
vagy hajdina igénytelen, csak a fagyra és
sok esőre érzékeny.
A hajdina liszt, dara, durva őrlemény,
illetve őrölés nélküli formában kapható;
tanácsos bioboltokban megvásárolni.

A hajdina gyógyhatásai

Nincs még egy olyan szántóföldi növény, amelyik annyira gazdag lenne
rutinumban, mint a hajdina. A rutinum
flavonoid vegyület, amely például a szabad gyököktől védi az erek falát az emberi szervezetben. Ez a növényi anyag
együtt hat a C-vitaminnal, tömíti az erek
falát, megállítja a vérzéseket (pl. a kis vis�szerekből vagy aranyérből), megelőző és
gyógyító hatású a vénák betegségeiben
és a visszérbetegségeiben. A kötőszöveti
ereket is megerősíti, falukat szilárdítja.
• Segít a vénák, visszerek betegségeiben. Mint az erek szövetségese, a rutinum
kedvezően hat az erek betegségeire, segít
a magas vérnyomásban, fokozza a libidót,
csökkenti az impotenciát, segíti a reumás
betegségek, ízületi gyulladások gyógyulását, és hozzájárul a fogínyvérzések és
orrvérzések megszűnéséhez.
• Erősíti a kötőszöveteket, enyhít az
aranyér fájdalmán. A bőr legkisebb vér-

zése esetén is kicsiny, láthatatlan erecskéi
megrepednek. Ilyenkor szinte tűzoltást
végez a rutinum. Ez a védőanyag gyorsan
a helyszínre „siet”, és tömíti az erek nyílását és a kötőszövetet.
• Fokozza a szövetek vérellátását
• Segít impotenciánál, gyenge libidónál
• Jó reumánál, ízületi gyulladásnál
• Erősíti az immunrendszert
• Részt vesz a vérkeringés szabályozásában
• A hajdina erősen bázikus élelmiszer,
így elősegíti a savak semlegesítését a
szervezetben.
• A hajdina kalóriadús (100 grammja
35 kalóriát tartalmaz), gazdag B-vitaminokban, továbbá sok kalciumot, foszfátot és káliumot is tartalmaz. Jelentős az
értékes, többszörösen telítetlen zsírsavtartalma is.

pohánka markáns ízt kölcsönöz, ha a liszt
negyedrészét hajdina alkotja. Az orosz
blinihez is így használhatjuk: ez tojásos
fánktészta tejjel dagasztva, amit lángosként sütnek ki vajon, palacsintasütőben.
Tejföllel kevert sonkát, kaviárt vagy reszelt sajtot adnak hozzá.
Pohánkából főzték hajdan a népi konyha kásáját, vízben főzve, zsírban pirítva. A
juhhúsos kása jellegzetes szüreti eledel
volt, törökös változata a piláf.

Hogyan fogyasszuk?

Hozzávalók 2-4 személyre:
250g hajdina, ½ liter víz, 3 evőkanál mazsola, 2 evőknál méz , 4 evőkanál tejszín, só
Elkészítése:
A vizet enyhén sózzuk meg, öntsük bele
a hajdinát. Alacsony hőfokon kásának főzzük meg. Ha kihűlt, a hozzávalókkal keverjük össze, töltsük csészékbe.

A hajdinát sokféleképpen lehet elkészíteni, gyakorlatilag úgy, mint a gabonát.
Müzlibe rakhatjuk vagy süteményt, kenyeret süthetünk belőle, levesnek, kásának, galuskának főzhetjük meg. A hajdinás müzlit melegen is tálalhatjuk.
A süteménynek vagy palacsintának a
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Figyelem!

A hajdina rendszeres fogyasztása tömíti az erek falát, és emellett a lehetséges
mértékig szűkíti az ereket. Ennek következtében a vérnyomás emelkedhet. A magas vérnyomásban szenvedők vagy erre
hajlamosak ne egyenek naponta hajdinát.

Hajdinás müzli:

Forgácsok
„Ami évszázadokon át megvalósíthatatlannak tűnt, és tegnap
csak merész álom volt,
ma igazi kihívássá válik,
és holnap valóság lesz.”
S.P. Korolev
„Amikor az elemi részecskék
ismerete alapján kulcsod van a
mikro és a makrokozmoszhoz,
akkor bármilyen ajtót
kinyithatsz!”
Primordial Allatra Physics

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.
Előző cikkünkben a szepton mezővel
kapcsolatos alapvető ismereteket tekintettük át. Az út szokatlan volt, s néhol
bizarr, mert az ezoozmikus rácsban tartozódó Po részecskék az információhoz,
azonnal, mondhatni egyidejűleg jutnak
hozzá, - mivel időtlen ez a tér - független
attól, hogy milyen távolságra vannak egymástól!
Nem pihenhetünk meg a jelennel megelégedve. Úgy tűnik, a jövő túl lassan közeleg, a múlt pedig gyorsan elfogyasztja a
jövőt. Szeretnénk a múlt gyors repülését
fékezni, megállítani. Hisz a jelen csak egy
szappanbuborék vékonyságú hártya, ahol
a jövő a múltba omlik. Mi pedig meggondolatlanul bolyongunk a jelen idejében,
mintha az a mienk lenne!
Akkor lássuk, mi a teendőnk! Tanulni,
tanulni, tanulni!

Nézzünk egy kis áttekintést
Az Ősi AllatRa fizika kutatások 1996-ban
kezdődtek. Ezen ismeretek megszerzésének az elején, - amikor ennek fontosságát
megértették - világossá vált, hogy ez a tudás a fogyasztói társadalom számára veszélyes. Köztudott, hogy civilizációnkban
egy új tudományos eredményt mindenek
előtt egy új „fegyver” kifejlesztésére hasz-

Forgácsok...
nemes fából...
nálnak fel, beleértve a manipulációs módszerek javítását és a tömegek tudatának
irányítását is. Ezért kezdetben ezeket az
információkat nem lehetett terjeszteni és
nyilvánossá tenni. Ennek ellenére a kutatások különböző területeket öleltek fel, és
nem álltak meg.
Az egyébként is szellemi és erkölcsi válságban levő világ elitje kiterjeszti a hatalmát, ide értve a tudomány fejlődésének
ellenőrzését is, ami az emberiség számára
fontos tudás átadásának akadályozását is
jelenti. Ez világossá tette, hogy szükség
van egy olyan platform létrehozására,
mely nem függ a világ politikájától és lehetővé teszi a tudományos eredmények
ingyenes tanulmányozását. Ennek alapja
két könyv volt, az AllatRa és az Ezoosmos,
melyet a szerzője, Anastasia Novykh ingyenesen feltett az Internetre.
Íme a működő link, a könyvek letöltéséhez:
https://books.allatra.org/en/kniga-ezoosmos,
és http://books.allatra.org/en/kniga-allatra)
Ennek eredményeképpen az Allatra világ- és nemzeti szinten népmozgalommá
vált. www.allatra.org
Ez lehetőséget adott arra, hogy az új
ismeretek alapján a becsületes és lelkiismeretes embereket felkészítse, tovább
képezze, figyelmeztesse sok probléma
megoldásának fontosságára, a jelen kihívásaira, a jelen veszélyeire és a veszélyes
időkre, beleértve a globális problémákat
is. Az első AllatRa Fizika ismeretei lehe-
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tővé teszik, hogy a különböző, eszközigényes és ezért drága kísérletek és ellenőrzések helyett a fantom Po részecskék
tulajdonságainak és mennyiségének felhasználásával a ma ismert elemi részecskék viselkedése is ellenőrizhető legyen, pl.
egy nukleáris fúzió során. De itt és most
nem akarunk belebonyolódni az atomfizika rejtelmeibe, bár ez az Allatra Fizika jobb
megértését nagyban elősegítené!
Meg kell elégednünk, és el kell fogadni
azt a tudást, hogy a szepton mező stimulál
és provokál, de az emberek saját döntéseik alapján cselekszenek. Ha meg akarjuk
változtatni a világot, akkor figyelmen kívül
kell hagyni a meglévő és működő rendszert, és magunkat kell megváltoztatni.
Nekünk kell összefogni más emberekkel,
az ősi ismeretek alapján.
A jelenlegi rendszer mindent bonyolít,
áttekinthetetlenné tesz, ezzel nem érdemes és nem is szabad játszani. Egyetlen
megoldás van, bátorsággal megváltoztatni a dolgokat. Ennek legegyszerűbb módja, ha a rossz és gonosz dolgok támogatása helyett energiánkat a lelki és erkölcsi
értékek támogatására fordítjuk, nap mint
nap! A lényeg: változtasd meg a feltételeket, és minden meg fog változni!
Íme egy egyszerű példa: Normál körülmények között a desztillált víz dielektrikumként
viselkedik, azaz nem vezeti az elektromos
áramot. Azonban napfogyatkozás során
elektrolitként viselkedik, azaz elektromosan

Forgácsok

Az Allatra nemzetközi mozgalomban résztvevők száma napról napra növekszik!
vezető anyaggá válik! A feltételek megváltoztak, és itt az új eredmény!
Az Allatra Fizika alapvető elveinek alkalmazása alapján a tudományt teljesen
új szintre lehet vinni, és ezzel meg tudjuk
könnyíteni a civilizációnk életét, a fejlődés
erkölcsi és lelki irányba fordításával. A ma
embere a világon azzal szembesült, hogy
életének minden lényeges és értékes eleme a perifériára szorult!
A legtöbb ember fél a változástól, mert
látja, hogy törekvéseire nem kap pozitív,
megerősítő választ. A dolgok paradoxona
abban áll, hogy a fő támogatásuk nem abban rejlik, hogy saját szepton mezejüket
azzal gerjesztik, hogy a végtelen szenvedéseikre gondolnak, hanem abban, hogy
a bennük levő erőt, ami képes szabályozni a szepton mezőt, a célra irányítják, férfi
módra cselekszenek, mert az erő spirituális természete Férfi! Mert minden átalakulás a világ belső erejének nagyságától és
alkalmazási pontjától függ!
Ezt a törekvést támogatja az Allatra
szerteágazó projektjeivel. A komoly kérdés az, hogy kinek a kezébe lehet letenni
ezeket a fejlett új és ősi tudományos ismereteket? A modern világ közösségnek mi

a jelenlegi állapota, és mivel lehet megzavarni ezt a mindent elsöprő fogyasztói
gondolkodásmódot?

Nos nézzünk meg néhány
kezdeményezést az Allatránál:
- AllatRa TV: Nemzetközi nyilvános
internetes televízió, amelyet maguk az
emberek hoznak létre pozitív információs
környezet kialakítására. Az ALLATRA TV
műsorai oktató, tudományos, humoros,
családi videók, valamint jó hírek és interjúk hírességekkel, amelyek célja a jóság és
az emberség növelése a társadalomban.
- Kreatív társadalom: Az AllatRa Nemzetközi Közéleti Mozgalom. Ez egy lehetőség a bolygó embereinek, hogy egyesüljenek a valós idejű kommunikációban, és
megvitassák az aktuális és létfontosságú
témákat, amelyek mindegyikünket foglalkoztatják.
- Univerzális Mag: Alapvető társadalmi
kutatás a világ összes vallásának és kultúrájának szellemi örökségéről. Az egység
útja, valamint az emberiség modern szellemi és erkölcsi fejlődése.
AllatRa Globális Partnerségi Megál-
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lapodás: Világméretű kezdeményezés
egy spirituálisan kreatív emberi társadalom kiépítésére, ahol a munkaügyi szféra
tevékenységei és kapcsolatai az egyetemes emberi szellemi értékeken alapulnak.
- Erőszakmentes Család és Társadalom: A projekt globális jelentősége abban rejlik, hogy megteremti a feltételeket
a fogyasztói társadalomból az új kreatív
formátumba való átmenethez, amelynek
alapja az egyetemes emberi szellemi és erkölcsi értékek. A kreatív társadalom egyik
mutatója az egészséges pszichológiai mikroklíma a különböző társadalmi csoportokban, a barátság, a kölcsönös megértés
és egymás tiszteletének légköre, valamint
annak megértése, hogy az egész emberiség egy család.
- További területek: Nemzetközi konferenciák, klímavédelem, publikációk, stb.
Kedves Olvasó! Így néz ki dióhéjban
egy nemzetközi szintű polgári, politika
független mozgalom, mely ősi és egyben
új tudományos megközelítést ígér, a civilizált világ megjavítása érdekében, mind
a tudomány, mind a társadalom számára.
Erdei István

Ajánló
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Életmód

Koszorúér tágítás előtt és azon túl I. rész
A szív az egyik legtöbb energiát, tápanyagokat, oxigént
igénylő szerv. Vérellátását a koszorúerek biztosítják. A
koszorúerek meszesedése és az ennek következtében
kialakuló szívizom elhalás vezető halálok hazánkban.
A szívizom elhalása az időben elvégzett értágítással és
stent (háló) beültetéssel kezelhető. A koszorúérbetegség
az idős kor betegsége. (volt) Évtizedek alatt alakul ki a
szűkület, de sokszor hirtelen, fiatal életkorban is elzáródhat a szívet tápláló ér. A stentbeültetés életet ment, de NE
gondolja senki, hogy utána minden mehet tovább úgy,
mint a koszorúértágítás előtt. Sőt!

Mi a koszorúérbetegség?

A szív szívó-pumpáló működéssel löki a vért a nagy erekbe. A
szívizom szüntelenül működik, így sok energiát, tápanyagokat és
oxigént igényel. Ha vérellátási zavar következtében sérül a szívizom, Látogasson el honlapunkra, ahol további hasznos információgyengül a ,,motor”, csökken a pumpafunkciója és gyengül az egész
szervezet vérellátása. Ez az állapot a koszorúérbetegség, mely kiala- kat olvashat és vásárolja meg a nagy tisztaságú Izlandi omega-3
kulhat alattomosan, de bekövetkezhet hirtelen elzáródás is azonnal halolajat, a Béky K2, D3 vitamint és a molekuláris hidrogén genehalált okozva. A szívroham ma vezető halálok hazánkban!
ráló Recovery plus Q10 tablettát.
Minden évben kb. 15 ezren! szorulnak kórházi kezelésre
szívroham miatt és 40%-uk nem éli túl. Van, aki a kórházba sem jut el. A megbetegedési, halálozási statisztikában
a legrosszabb helyen szerepelünk Európában. Mintegy 400
ezer! embert érint itthon az angina pectoris - azaz a koszorúérgörcs!
Ez a járvány unalmas téma a médiának, megszoktuk a
mentő szirénázást és csak megbámuljuk a sárga helikoptert, mely valószínűleg egy szívrohamost szállít kórházba,
érfestésre és stentbeültetésre.
A katéterezéssel kimutatható a szűkület, elzáródás és azonnal beültethető a hálós szerkezetű csövecske- stent, amely nyitva
tartja az eret. A fém stent nem tud elmozdulni, nem lehet kivenni.
Van felszívódó, gyógyszert kibocsátó fajta is. Sajnos a betegek 1525%-ánál az érfal burjánozni kezd, ami elzáródáshoz vezethet.

A koszorúérbetegség tünetei:

Tipikus a szegycsont mögötti markoló fájdalom, ami kisugárzik
a bal karba, hasba, állkapocsba. A nehéz légzés, verejtékezés, ritmuszavar már az infarktus jelei. Az esetek egyötödében minden
előzmény nélkül vezet halálhoz.

a ,,rossz koleszterin” magas szintje a fő bűnös, helytelen. Először
is nincs ,,rossz” és ,,jó” koleszterin, másodszor pedig a koleszterin
résztvevője, de nem kiváltó oka az érelmeszesedési folyamatnak.

Milyen tényezők váltják ki az érbelhártya
sérülését és gyulladását?

- magas vérnyomás, ami mechanikusan károsítja az erek
belfelszínét
- dohányfüst, kipufogógázok, szmog, szennyezett levegő
- baktériumok – Chlamydia pneumoniae, Borelliák, ápolatlan fogazatból Bacteroides fajok.
- vírusfertőzések
- immunreakciók
- A mikro-tápanyagok hiánya: C-vitamin, magnézium, omega-3,
K2- vitamin
- stressz, mozgásszegény életmód
- cukorbetegség, magas húgysav és homocisztein a vérben
- véralvadásgátló, dialízis, citosztatikum

A cél az érbelhártya védelme, a sérülését kiváltó tényezők elkerülése helyes táplálkozással, életmóddal, táplálni mikro-tápanyagokkal.
Milyen okok vezetnek
Összeállította:
koszorúér betegséghez?
Dr. József Erika, háziorvos
A koszorúér betegség az általános érelmeszesedés megnyilvánulása a szívet ellátó verőereken. A betegséget a verőerek belső
felszínét borító hatalmas szerv az érbelhártya - endothel – elválwww.healthandyouth.hu
tozása, sérülése, krónikus gyulladása okozza. Az endothel károsoTel: 06 30 337 9280
dás hátterében számos kiváltó tényező szerepel. Az a nézet, hogy
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Fűben-fában

Fűszeres ecetek házilag
Az ecet régi jól bevált ízesítője a salátáknak, és remek segítőtárs a savanyúságok tartósításakor. Ma
már nem csak az ún. étkezési ecetet szerezhetjük be a boltokban,
hanem válogathatunk a különböző
alapanyagokból előállított számtalan ízesítésű termék közül is. Ám ha
igazán különlegesre vágyunk, akkor azt nem a polcokon kell keresni, hanem saját magunk készítsük.
Az ecetkészítés nem ördöngösség.
Néhány alapismeret elsajátításával
bárki nyugodtan belefoghat, s hogy
milyen ecetet készít, annak szinte
csak fantáziája szabhat határt.
Ami minden ecetben közös, az az ecetsavtartalom, ebből származik a jellegzetes savanyú íz, illetve ezért alkalmas az
ecet tartósításra. A tömény ecetsav veszélyes, maró anyag, így a konyhában ízesítésre csak 5-10%-os (savanyításra 20%-os)
hígításban használják. Minél alacsonyabb
a savtartalom, annál nagyobb tér marad
a finomabb ízek érvényesülésére. Ezért a
nemesebb alapanyagokból készülő ecetek általában kevésbé töményen, kisebb
savtartalommal kerülnek forgalomba.
Amiben különböznek az ecetek, az az
előállításuk módja. Alapvetően kétféle
ecetet különböztetünk meg. A mesterségesen előállított eceteket elsősorban
ipari felhasználásra szánják, vagy faanyagok száraz lepárlásával, vagy kémiai úton
acetilénből nyerik. Az így kapott ecet veszélyesen tömény.

A biológiai ecetek legerősebbje, a legalább 10%-os töménységű ételecet etilalkoholból készül - jó a főtt ételek savanyítására, meg pácolásra, de különösebb
zamata nincs. A vörös- vagy fehér borecetek - melyeket értelemszerűen borból,
esetleg pezsgőből erjesztenek - már kevésbé savanyúak. Savtartalmuk minimum
6%, s emellett már az eredeti borfajta jellege is érvényesülhet, ezért különösen jól
használhatók salátákhoz, hideg ételekhez,
pácokhoz, sőt fűszerecetek alapjául is.

A konyhában használt eceteket, az úgynevezett erjedéses vagy más néven biológiai eceteket valamilyen alkoholtartalmú anyagból, például borból, erjedő
gyümölcsből állítják elő ecetsav-baktériumok közreműködésével. Ez a természetes
folyamat minden beavatkozás nélkül végbemegy, például ezért savanyodik meg a
lezáratlanul hagyott bor az üvegben.

Hasonló töménységűek az úgynevezett
ízesített ecetek, azaz a gyümölcs- és
fűszerecetek. Ezek készülhetnek gyümölcsök közvetlen erjesztésével, vagy
valamilyen lágy biológiai ecet további
ízesítésével.
A konyhaecet ízesebbé tételére egymástól független eljárások léteznek. A
gyári eceteket is ízesíthetjük különböző
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fűszerekkel, gyógynövényekkel, gyümölcsökkel, ezeket az eceteket fűszeres eceteknek nevezzük.
A következő receptek könnyedén elkészíthetőek házilag is. A kísérletező kedvűek bátran variálhatják a hozzávalókat,
mindig újabb ízeket kapva.
Figyelem! Ecetet kizárólag üvegben
vagy porcelán edényben tároljunk.
Tárolásra ne használjunk vas, alumínium,
réz vagy horganyzott edényeket, mert az
ecet megtámadja őket, és ártalmas vegyületeket old ki belőlük. Ecetet túl hos�szú ideig még megfelelő edényben sem
tanácsos tartani, mivel a levegő hatására
könnyen romlik.

Almaecet

1 kg szeletekre vágott almát, 2 dl mézet,
2-3 szál kaprot, esetleg tárkonyt, csombort, pár szem szegfűszeget tegyük egy

Fűben-fában
5 literes üvegbe, töltsük fel langyos vízzel,
és vászonnal kössük le. Meleg napos helyen tartjuk 6-8 napig. Amikor a tetején
képződött hártyát az üveg széléről fellazítva az üveg aljára süllyesztettük, hűvösebb, sötét helyre tesszük. Körülbelül 6-8
hét múlva lefejthetjük az almaecetet. Az
ecetágyat tegyük másik üvegbe, és a fenti
hozzávalókkal együtt, újra kössük le. Így
folyamatosan készíthetjük az almaecetet.
Minél tovább hagyjuk az ecetágyon, annál erősebb lesz az ecet.

Mézecet

Egy zsemlét feldarabolunk, a szeleteket
megkenjük mézzel, megborsozzuk, majd
egy 4-5 literes befőttes üveg aljába tes�szük. Hozzáadunk egy marék főtt lencsét,
s ugyanannyi mazsolát. Ráöntünk egy liter
bort, s az üveget meleg (legalább 20-25
Celsius-fokos) helyre állítjuk. Két hét múlva
lemerjük róla a borecetet és az ecetágyat
ismét, felöntjük borral. Így kéthetente ‚szüretelhetünk’.

Vegyes gyümölcsecet

Különféle gyümölcsöket vagy hulladékaikat (héjat, csutkát) ledarálunk, s
elkeverünk annyi 10%-os forró cukoroldattal, hogy híg pépet kapjunk. Ezt egy
befőttes üvegbe töltjük, tüllel lekötjük,
s meleg helyre állítjuk. 10-12 nap múlva
leszűrjük.

Málnaecet

konyt törve bele folytatjuk a pácolást.) Ha
az ecet már jó, leszűrhetjük (de enélkül
sem illik megromlania), s hűvös helyre
tesszük a felhasználásig.

Mustárecet

Egy zellergumót apróra vágunk, hozzá
teszünk 10 dkg őrölt mustármagot 1-1,5
dl alkoholt és 1 liter ecetet. 4 napig állni
hagyjuk, majd leszűrve üvegbe töltjük.

1 dl málnaszörphöz 1,5 dl ecetet öntünk,
és ezt 5-6 napig állni hagyjuk, majd leszűrjük.
A színe elhalványul, ezért ételfestékkel, cseresznye, vagy meggy levével feljavíthatjuk
30 dkg őrölt mustármagot, 20 dkg apróra vágott zellergyökeret, 10 dkg vöröshagymát és 5 dkg citromhéjat egy üvegbe
rakunk, hozzá öntünk 1 liter ecetet és 3-4
órai állás után 1 dl alkoholt. Ezt 8 napi állás után kipréseljük és a lében 5 dkg cukrot
feloldunk.

Narancs- és citromecet

1 darab narancs vagy citrom héját apróra vágva, 3 cl alkoholban 1 napig áztatjuk.
Ezután hozzáöntünk 1 liter ecetet, és még
4 napig állni hagyjuk, majd leszűrjük.

Egyszerű tárkonyecet

A frissen szedett zöldet kicsit összezúzzuk, egy tiszta üvegbe tesszük, felöntjük
a felmelegített ecettel, lezárjuk, s meleg
helyre (például egy napos ablakba) tes�szük. A következőkben naponta felrázzuk,
s a második héten már kóstolgatjuk is.
(Ha még a második hét végén sem eléggé ízes, akkor az ecetet leszűrjük, s új tár-

Borecet

5-5 dkg tárkonyürömfű, zeller, 5 g reszelt
citromhéj, 10-10 dkg vöröshagyma, fokhagyma, metélőhagyma, 9 dl ecet, és 1 dl
édes fehérbor keverékéhez 1 cl konyakot
keverünk, és az előbbiekhez öntjük. 4-6 nap
után leszűrjük, kisebb üvegekbe töltjük.

Illatos fűszeres ecet 1.

2,5-2,5 dkg rozmaringot, zsályalevelet,
borsmentát, 5-5 dkg angelikagyökeret,
szegfűszeget és levendulát beáztatunk 1
liter ecetbe. 5-6 napi áztatás után kisajtoljuk és a kisajtolt levet 1 literre kiegészítjük.

Illatos fűszeres ecet 2.

5 dkg tárkonyürömhöz hozzáadunk 2
g levendulavirágot, 4 g fahéjat, 1 g feketeborsot, 6 g szegfűszeget, valamint 5-5
g bazsalikomot, narancshéjat és citromhéjat (ez utóbbiak belső ízetlen fehér rétegét kivájjuk, s nem is számoljuk), s erre
ráöntünk 1 liter ecetet. Napos helyen 8
napig áztatjuk, kevergetjük, majd leszűrve jól zárható üvegekbe töltjük.
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Zellerecet

Édes paprikás ecet

1 l ecet, vagy borecethez: 10 dkg cukor, 1 mk só, 10 g reszelt narancshéj, 5-5
g bors, édes paprika, köménymag, reszelt
szerecsendió. A só és cukor teljes feloldásáig keverjük, 4-6 nap múlva leszűrjük,
üvegekbe töltjük.

Tormás ecet

Zúzzunk össze 10-10 g metélőhagymát, fokhagymát, zsályát, kakukkfüvet,
tárkonyt, majoránnát, és 1/2 csokor petrezselyemzöldet. 5-5 g citromhéjat, kaprot,
borsfüvet, 1-1 db hegyes pirospaprikát,
tormát. Tegyük az összezúzott anyagot
egy 5 literes dunsztosüvegbe, és 4 l ecetet, vagy 4,5 l borecetet öntsünk rá. Naponta keverjük meg, kb. 8-9 nap múlva
leszűrjük, és üvegekbe töltjük.

Novella

A Remény, Pajtás, meg a csapodár
Milu, a kandúr
Ma reggel mikor kijöttem a hentestől, akkorát estem a jeges lépcsőn,
hogy majdnem eldobtam a teli cekkert. Herz bácsi nem hiába szögelte sűrűre a bakancsom talpát jancsiszöggel. Mamának akkor mondtam
is, hogy most már sosem kopik el a
cipőtalpam. Avval azért nem dicsekedhettem, hogyha ilyen szöges bakanccsal az iskolában svungot veszek, piszok messze csúszhatok a
folyosón. Na meg szikráztatni is lehet vele a kövön. Azért hagytam,
hogy néhány verekedős felsős rong�gyá rúgja a gumisarkú cipőjét. Tudhatták volna a marhák, hogy ez csak
fémmel megy. Herz bácsi nem kért
pénzt a szögekért, mert látta, hogy
szegények vagyunk. Persze ő se volt
egy Rócsild, de a meleget ingyen
kapta a kazáncsőtől, mert a pincében, az ágya mellett vezette fel a forró vizet. Meg a kutya, Bundás is melegítette éjjel a lábát.

Szóval, visszatérve a húsbolt elé feltápászkodtam, s levertem magamról a
havat. Közben vigyorogtam, mert még
jobban kiröhögik az embert, ha káromkodik. Visszapakoltam a szétszórt ennivalót
a szatyorba. A kétforintos kolbászt - ami
nagypapának lesz karácsonyra — még
időben elkaptam Bundás elől. Kárpótlásként azért törtem neki egy darabot, majd
megszámoltam a pénzemet, hogy megvan-e még. Kiló kenyér három forint, két
kiló a kolbászból, az négy, a csecsemőtej,
amit én kapok jegyre a Tbc miatt, az egy
ötven lesz.
Mire hazaértem, mama már összevarrta a száraz kenyérhéjjal tömött zsák

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
száját, és feladta a disznónak ingyenes
csomagként, persze a nagypapa címére.
Nem kellett messzire vinni, mert a postához tartozott a szolgálati lakás. Azért
lakhattunk ott, mert mama vezette a hivatalt. Még mindig jó szaga volt a belső
falaknak, mert a háború előtt ez itt még
kocsma volt.
Az utcai frontfal helyett vasrolóval
zárt üvegajtók szolgáltak, ezért nappal is
égetni kellett a villanyt. De éjjelente nagyon szerettem hallgatni a hóvihart, mikor a mérges szél rázogatta a sorozat lyukasztotta redőnyöket. Azok a lukak úgy
kerültek oda, hogy egyszer egy szovjet
golyószóró mérges lett, mert zárva volt
a kocsma, mikor ihatnékja volt a gazdájának.

14

Este már minden kész volt a hajnali indulásra. Mama még meghallgatta az időjárást a rádióban.
Megnyugodott, hogy vasárnapra csak
kellemes havazást mondott a Dunántúlra, hófúvás nélkül. Az ágyban még
végiggondoltam az ajándékokat. Pajtás
legfeljebb kap majd egy darabot a kétforintosból, ha már Bundás is evett belőle.
Nagypapának úgyse fog feltűnni, mert
a két kiló igazán soknak látszik. Milunak,
a nagykedvű kandúrnak nem kell ajándék, mert ott vannak neki az erkölcstelen
macska, meg a nyúlbarátnői. Legfeljebb
majd Szenteste sokáig bennmaradhat a
konyhában. Nagymama meg annak fog
örülni, ha idén is eléneklem a karácsonyi
nótáját a fa alatt.

Novella
Csak azt sajnáltam, hogy Imre nagybátyám nem lehet közöttünk. Éppen egy hónapja üzent külföldről, mert a lövöldözés
után elmenekült. De csak azért, mert mint
a legfiatalabb tisztre, ráfogták, hogy rossz
irányba fordította a lövegtornyot. Ezért,
ha itthon marad, felakasztják. Azt meg ki
szeretné? - persze, hogy elment. De nagypapa nagyon várja, hogy karácsonykor
üzenjen a rádióban. Mama hiába mondta
neki, hogy Szenteste nem beszélhetnek
egyszerre százezren.
Éppen itt tartottam a gondolataimban,
mikor már csörgött is a vekker. Hiszen nem
is volt még éjszaka! De egy órával később
már nem is voltam álmos, mikor a Körtéren
átszálltunk a hévről a hatvanegyesre. -A
zöld hévszerelvényt szerettem, mert csak
két kalauz volt a négy kocsihoz. Így a Hengermalom utcáig, innen csak kétszer kellett átszállnom az üresbe, ha a harmincöt
fillért meg akartam spórolni…
Mikor kiindult a vonat a pályaudvarról,
rögvest előkerültek az elemózsiás kosarak
az egész szerelvényen. Az utasok ették a
sonkát, kolbászt, pucolták a keménytojást,
és vastagon szelték, zsírozták a kenyeret.
Ahogy a hegy alatt kiértünk az alagútból,

mellettem a paraszt néni nagyon forgatta
a fejét, hogy hová lett az éppen megpucolt tojása? Tőlem forgathatta -, nekem
csukva volt a szám…
A Kelenföldi pályaudvaron már úgy nézett ki a szerelvény, mintha egy háborús
vonat érkezett volna a Déliből, ahol az
utasok, hosszú éhezés után végre enni
kaphattak. Aztán fütyült a vasutas, és a
kocsikkal együtt mozgásba jöttek a borosüvegek és a demizsonok is. Budaörs
mellett, már néhány kupéból kiharsogott
a nóta a sertéshizlalda felé. A havazás miatt csak az elfutó akácfákat és a villanydúcokat lehetett látni, de tudtam, hogy
a szürkeségben ugyanúgy guberálnak a
varjak a szántón, mint ahogy megszokták. A kupéban is lett volna látnivaló, de
elaludtam, és csak Fonyód felé keltett fel
a mama. A Máriai állomástól átgyalogoltunk a keresztúri vasútig, ahonnan aztán
fapadossal érkeztünk Kéthelyre.
Mikor kiszálltunk, rögvest meglátott
a Remény, mert úgy hívták. Egy pokróc
volt a hátán, de azonmód hozzánk szaladt
volna, de a szekérhez volt szerszámozva.
Nagypapa felpakolta a málhánkat, s egy
óra múlva már hazaértünk.
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Nagymamán kívül Pajtás is otthonmaradt, mert akkor ki vigyáz a házra?
Mikor meglátott, két lábra állt és boldogan csaholt, mint aki eszét vesztette. Aztán balmancsát a tarkójára tette, jobbját
magasba emelte, mint ahogy egy virtus
legény mulat a kocsmában; én tanítottam
erre. Milu bánhatja, hogy megint szomszédol, mert kimaradt a vidámságból.
Majd az istállóba mentem, köszöntem
a tehénnek, borjúnak és a negyven nyúlnak, de lehet, hogy néhányan észre se
vettek a ketrecükből. De bezzeg a disznó,
már az ajtajára könyökölve vigyorgott az
óljából. Már csak azért is jó kedve volt,
mert őt nagymama anyának szánta. Megnyugtattam, hogy a kenyérzsákja útban
van. Időközben besötétedett és a hó is
újra eleredt, ezért a konyhába mentünk,
ahol már égett a petróleumlámpa. Vacsora után bemásztam az ágyba. Nagymama
már korábban kivette a két meleg téglát a
sütőből, és bemásztam a dunyha alá. Úgy
éreztem magam, mintha a mennyországban lennék; csodálatos, ahogy az ébredés
és alvás határán szuszog az ember a két
meleg tégla között.
Kisslaki László

Ajánló
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Életmód

Három alga együttes ereje:

AlgaVit – Táplál, tisztít és véd! (II. 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? Sorozatunkban a Chlorella Pyrenoidosa
alga következik.

A chlorella alga

A chlorella egy zöld, édesvízi egysejtű alga, amelynek több mint
harminc faja létezik. Az egészségre gyakorolt hatása szempontjából azonban két típusa ismertebb: Chlorella Vulgaris és a már
említett Chlorella Pyrenoidosa. Akárcsak a cikksorozatunk első részében tárgyalt spirulina alga, a Chlorella Pyrenoidosa is rendkívül
gazdag fehérjében, továbbá vitaminokban, enzimekben, klorofilban és karotinoidokban. Emellett az egyik leggazdagabb természetes magnéziumforrás, mely hozzájárulhat a vérnyomás és a
vércukor szabályozásához, a koleszterin csökkentéséhez, valamint
a szabadgyökökkel a stresszel szembeni védekezéshez.
Szerkezetét tekintve a chlorella kemény sejtfallal rendelkezik,
amely az emberi emésztés szempontjából nehezen áthatolható.
Éppen ezért az alga porított bevitele javasolt a megfelelő hasznosulás és a jellemző előnyök kiaknázása érdekében. Az étrendkiegészítők piacán ennek érdekében különféle kiszerelésekkel és
formulákkal találkozhatunk. Így kapható por alakú, zacskóba töltött, kanalazható chlorella, ahogy tabletta és kapszula formájában
is hozzájuthatunk, megkönnyítve a napi ajánlott egységek pontos
bevitelét.
A tablettázott és kapszulázott kiszereléseket tekintve ugyanakkor, míg az előbbi nagy valószínűséggel a tablettázást segítő
alapanyagokat (lazító, térfogatnövelő stb.) tartalmazhat –még
ha adott esetben természetes forrásúak is –, addig a kapszula jó
esetben előre kimért, adalékmentes, „tiszta” adagokat tartalmazhat! Az AlgaVit termék esetében ráadásul a kapszulahéj is natúr,
természetes forrású zselatin. Az Algavit továbbá a chlorella mellett
egyéb hasznos összetevőket tartalmaz, mint a spirulina alga, valamint a Haematococcus pluvialis alga kivonata.
A chlorella alga elképesztő táplálkozási profilja okán superfood,
azaz „szuper élelmiszer” minősítéssel bír. Természetesen tápanyagtartalmát nagyban meghatározzák életkörülményei, de átlagos
mérések szerint, a chlorella fehérjetartalma 50-60%. Ráadásul
teljes értékű fehérje, miután valamennyi esszenciális aminosavat
tartalmazza. Eltérő mértékben tartalmaz továbbá vasat és C-vitamint, magnéziumot, cinket, rezet, káliumot, folsavat, B-vitaminokat, továbbá Omega-3 zsírsavat, rostokat illetőleg antioxidánsokat.
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További információt az AlgaVit étrend-kiegészítőről
a www.vitalvar.hu oldalon talál, ahol meg
is vásárolhatja a terméket!
Hatóanyagtartalmának köszönhetően a chlorella megköti a nehézfémeket, ezáltal segítheti a méregtelenítési folyamatokat, továbbá hozzájárulhat a koleszterin- és vércukorszint, valamint a
vérnyomás szabályozásához. Mindezek mellett korai kutatások
alapján a chlorella alga javíthatja az immunrendszer működését, azáltal, hogy egyes hatóanyagai fokozzák az immunválaszt. A
következtetések azonban egyelőre óvatosan fogalmaznak a kérdés
kapcsán, s további, nagyobb mérvű vizsgálatokat szorgalmaznak.

Próbálja ki az AlgaVitet!
Kinek ajánljuk?
• sportolóknak és fizikai munkát végzőknek
• stresszes életmód esetén
• intenzív szellemi munkát végzőknek
• gyakori fáradtságérzet 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

Egészség

Minden szervünk atyja a máj!
Hogyan őrizzük meg egészségét?
A máj a szervezet legjelentősebb, legösszetettebb feladatokat ellátó szerve - ezért emlegetik a minden szerv
atyja névvel a kínai orvoslásban. A környezetünkből,
élelmiszerekkel testünkbe kerülő mérgező anyagok
könnyen leterhelhetik életfontosságú szervünket, melyek változatos tünetekben nyilvánulhatnak meg. A máj
működése pótolhatatlan! Ezért kell óvni, rendszeresen
tisztítani, gyógynövényekkel támogatni működését.

A máj a legnagyobb mirigyes szervünk rendkívül összetett feladatokat lát el. Részt vesz a normális vércukorszint fenntartásában,
a zsírsavak lebontásában, szintézisében, a zsírok szállításában fontos
zsírokból és fehérjékből álló gömböcskék (lipoproteinek), koleszterin
képzésében és kiválasztásában, ketontestek, epesavak képzésében.
Immunrendszerünknek is fontos területe. Itt képződnek a vérfehérjék,
végső állomása a fehérjék lebomlásának és a májban képződnek a
véralvadáshoz szükséges faktorok is. A hormonok lebontása (inzulin,
glükagon, ösztrogén, szteroidok), a D vitamin képződés részfolyamata
szintén a májban történik. A vas, a B12, A- és D- vitaminok raktárai a
májban találhatóak. A máj naponta másfél liter epét választ ki, mely
a vérfesték lebomlásából keletkező bilirubintól zöld színű. Epesavak
nélkül nem lehetséges a zsírok felszívódása, emésztése.
A máj legismertebb szerepe a méregtelenítés, ami gyógyszerek,
toxikus anyagok lebontását és kiválasztását jelenti, kémiai átalakítás
vagy fehérjékhez történő kötés útján.
Emiatt a sokrétű funkció miatt pótolhatatlan a máj! Túlterhelésének
elkerülése, rendszeres méregtelenítése kulcsfontosságú az általános
jó közérzet és egészség érdekében.

Milyen ártalmak terhelik a májat?

A környezetből számlálhatatlan mennyiségű mérgező anyag kerül
a szervezetünkbe. A nehézfémekkel terhelt ivóvíz, az élelmiszerekben
lévő ízfokozók, mesterséges édesítőszerek (fruktóz) és adalékanyagok,
növényvédőszer-maradványok, gyógyszerek, alkohol, a finomított
cukrok, rossz zsírok észrevétlenül túlterhelhetik a létfontosságú májat.

Milyen jelzésekkel figyelmezteti a máj,
ha kimerült és mit tehet az egészséges állapot visszaállítása érdekében?

Enyhébb esetekben emésztési panaszok, székrekedés, allergiák,
bőrkiütések, magas koleszterinszint, fáradékonyság jelentkezik. A
sárgaság, vizenyők, vérzéshajlam, tudatzavar a máj súlyos működési
zavarára utal.
Íme a legfontosabb gyógynövények, amelyek segítenek a méregtelenítésben, támogatják a máj kiválasztó működését, elősegítik a
májsejtek regenerációját.
A máriatövismag több májvédő vegyületet is tartalmaz, melyek
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együttes hatása segít a májsejtek megóvásában és a méregtelenítés
szempontjából nélkülözhetetlen szerv erősítésében.
A pitypang levél és gyökér vizelethajtó, vértisztító hatású, fogyasztása serkenti a máj és a vesék méregtelenítő aktivitását.
A katáng gyökér a máj, a vese és az epe méregtelenítését, tisztítását egyaránt elősegíti, csakúgy, mint a magas aranyvessző.
A borsmenta fokozza a máj megfelelő kiválasztási folyamatait, ezáltal hozzájárul a szervezet öntisztulási és a méregtelenítési folyamatainak aktivizálására.
A szurokfű könnyíti a máj méregtelenítő munkáját, fogyasztása
akár a pajzsmirigy-problémák és hormonális problémák esetén is
javasolt.
A benedekfű népies nevén a bogáncs kiválóan alkalmas epe, máj,
gyomor és bél bántalmak, emésztési problémák, étvágytalanság enyhítésére.
Az orvosi pemetefű pedig segít az étvágytalanság, valamint az
epe- és májbetegségek megelőzésében.
Látogasson el a www.vitalitasbolt.hu weboldalra és vásárolja
meg most a legkedvezőbb áron beszerezhető Béky Máj Lájk teakeveréket!
A teakeverék alapanyagait gondos kezek válogatták. Használata
hozzájárul a máj egészséges működéséhez, a hatékony méregtelenítéshez, ezáltal pedig a kiegyensúlyozott mindennapok és a tökéletes
életminőség eléréséhez. A minőségre Béky László természetgyógyász
neve jelent garanciát.
Összeállította: Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász

www.vitalitasbolt.hu
Tel: 06 30 927 7089

Zöld megoldások

Csíráztatás otthon - bio módon!
Neked is eszedbe jutott már, hogy a
boltban megvehető apró kis csírákat talán Te is tudnád otthon termeszteni? Jó
hírünk van! Sok hely nem kell hozzá, s
már egy kis gondoskodással is csodákat
érhetsz el. Ha a kaktusz volt idáig a szobanövényed, akkor se keseredj el, garantált a siker!
A boltban kapható különböző csírák - bár
rendkívül egészségesek - sokszor már napok
óta a csomagolásukban vannak, ami mind
frissességük, mind pedig kinézetük csorbulását eredményezi.
Az utóbbi időszakban, tekinthetünk akár
csak a pandémia időszakára, az otthoni kiskert kialakítása olyan trenddé vált, hogy
nem lehet mellette már szó nélkül elmenni.
Jó hír: a lakhely nem fontos, ugyanis már
számos olyan vállalkozás van, akik akár egy
pár négyzetméteres balkont is konyhakertté
varázsolnak, vagy épp zöldfalat alakítanak ki
fűszernövényekből a konyha egyik sarkában.
A csírák termesztéséhez nem kell azonban
óriás hely, elég egy csíráztató tál, víz és megfelelő mennyiségű fény. De hogy pontosabbak
legyünk, alább a csíráztatás pontos lépései és
az általunk és ajánlott termékek megjelölve.

A csíráztatás eszközei:

- jó minőségű csíráztatni való mag
- víz
- sötét, fénymentes környezet
- meleg hőmérséklet
- jó csíráztató tál

Hogyan állj neki?

- Helyezz 1-1,5 kanálnyi csíráztatni való
magot a csíráztató edénybe, majd mosd át a
magokat.
- Tégy annyi vizet az edénybe, mely ellepi
a magokat, majd hagyd őket állni 4-8 órát, a
legjobb, ha este veted el őket és hagyod állni
egy éjszakát. Ezután öntsd le róla a vizet.
- Naponta cserélj rajtuk vizet 1-2 alkalommal és ügyelj arra, hogy a csíráztató edény
alján ne maradjon felesleges pangó víz, mert
az rothadást okozhat!

Mire figyelj?

Csak olyan magot csíráztass, ami megfelelő gazdálkodásból származik!
A friss csírákat maximum 1-2 napos ko-

rukban fogyaszd is el, ugyanis ilyenkor egy
igazi vitamin- és ásványianyag bombát adhatsz szervezetednek.

Melyik csíra mire való?

Mustármag csíra: Epe-és májtisztító hatás. Ezeken kívül: izzasztó hatása miatt főleg
betegségek idején ajánlható a fogyasztása.
Hajhullás megállítására is javasolható.
Retekmag csíra: Vizelethajtó hatása révén tisztítja a húgyutakat, valamint a májat
és az epét is.
Brokkoli csíra: Immunvédő és vitalizáló
hatás, magas C-vitamin tartalommal.
Repce és káposzta csíra: Magas az
omega-3 és omega-6 zsírsavtartalma, közvetlenül hat a szív munkájára, az érfalak rugalmasságát visszaadja, megakadályozza
a szívkoszorú erek meszesedését, javítja a
szem hajszálereinek vérellátását.
Zsázsa csíra: Gyógyhatása miatt ősidők
óta fontos növénynek tartják számon. Cukorbetegeknek különösen ajánlott. A zsázsacsíra rendszeres fogyasztásával megelőzhető a
szívinfarktus.
Vöröshere csíra: az összes nyomelemet
tartalmazza, amire szüksége van a szervezetünknek, ami azért fontos, mert gond nélkül
be tud épülni a szervezetbe. Elsősorban ezért
javasolt ízületi és reumás bántalmak csillapítására.
Vöröskáposzta csíra: fekélygyógyító,
gyulladáscsökkentő, U-vitamint tartalmaz,
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ami a nyálkahártyák egészségét biztosítja.
Táplálja a bőrt, tisztítja a vért, javítja a látást.
Keringésjavító. Kalciumtartalma megegyezik
a tejével.
Lucerna csíra: ásványi só tartalma lúgosítja a vért – Candida fertőzésben szenvedőknek segítség. Rostja lelöki a koleszterin-lerakódásokat az erek faláról, szaponintartalma
feloldja azt. A mangán csökkenti a vércukorszintet.
Búza csíra: a klorofill segíti a vér oxigénszállítását, tisztítja a májat, egyensúlyban
tartja a vérnyomást, elősegíti a vércukor szinten tartását. Gyulladásgátló, baktériumölő
hatású, hurutoldó. Erősíti az idegrendszert,
potencianövelő.
Görögszénamag csíra: koleszterindiéta
része, elősegíti az emésztést. Vértisztító, gyulladáscsökkentő, vérképzőhatású.

A fenti termékeket
a www.onlinekofa.hu oldalon megvásárolhatod 10% kedvezménnyel
a ZOLDVAGYOK kuponkóddal.

A cikk a https://tudatosvasarlo.hu/csira-kisokosmelyiket-milyen-betegseg-ellen-egyuk/ írás alapján készült.

Életmód

Őszi konyhakert - a természet nem áll le!
Hosszú, forró nyarunk elköszönt, őszbe fordul a természet.
Jönnek a páratlan színű lombok, a gyerekek kicsi vödrökbe
szedik a gesztenyét, telik a kamra, lassul minden, készülünk a
nagy bekuckózásra. Az őszi konyhakert azonban bőven tartogat finomságokat, amiből máris lakomázhatunk, de akár télire is eltehetünk belőlük.

Teendők a kertben

Ősszel már bizony készülnünk kell a téli időszakra, érdemes a kertet is felkészíteni a hidegebb napokra.
- Tegyük félre a talajtakarónak való növényeket, vagy használjunk
erre a célra kiváló mulcsot.
Az érzékenyebb növények meghálálják, ha a telet takaró alatt tölthetik.
- Gondoljunk már most a kert madaraira. A gyerekekkel közösen
igazán vidám elfoglaltság madáretetőt készíteni, de ne feledjük, ha
egyszer elkezdjük, madaraink minden évben visszajárnak, számítanak majd az élelemre.
- Betakaríthatjuk az ősz pompás terméseit – receptünk főszereplője, az alma, ami mellett ilyenkor szedhető már a körte, a birsalma,
a dió is potyog, érkezik a füge, a szőlő és a tökfélék. Itt van a K-betűs
csapat is; karfiol, kelbimbó, kínai kel, és a mediterrán receptek kedvelt padlizsánja is.
- Elültethetjük a tavaszi hagymásokat, ez is remek családi program
és lesz mit várni a tavaszi kertben.
És ha mindezzel készen vagyunk, főzzünk kicsit!

Az alma és a cékla varázsereje:

Nagyanyó mindig azt mondogatja: „Napi egy alma, az orvost távol
tartja” – de lássuk, igaza van-e?
Igen! Az alma kellően rostos (ezt a rostot nevezzük tudományosan
pektinnek), mégis alacsony a kalória tartalma. Vércukor szintünket jó
irányba kormányozza már napi egy alma fogyasztása is.
Az alma kiváló vitamin – A, B, C – és ásványi anyag - kalcium, jód,
fluor, szelén, cink – forrás.
A szervezetünkbe kerülve a vékonybél falát bevonva csökkenti a
cukor felszívódását, semlegesítve a koleszterint. Az almaecet gyakran fogyókúrák alapja.
A cékla szintén egy vitaminbombázó kerti csoda. Magas antioxidáns tartalma – magnézium, kálium, vas – és a benne található A
– B6 és C-vitaminok segítségével őrzi egészségünket. Vérszegénységben szenvedőknek a legjobb természetes vaspótlás. Pillekönnyű
zöldség, alacsony kalóriatartalma miatt minden fogyókúrás étrendben ott a helye!

Előkészítés: 10 perc
Program idő/főzés: 30 perc
Mennyiség: 1,3 l
Hozzávalók:
100 g cékla (1 közepes méretű)
1 fej salotta hagyma (mogyoróhagyma)
1 evőkanál Paleolaj
1 db alma (közepes méretű)
1 db sárgarépa (közepes méretű)
2 dl húsleves alaplé vagy zöldséglé
só, bors ízlés szerint
1 teáskanál eritrit
0,5 db bio citrom leve
mandula ital a maximum jelzésig
100 g ToTu krém extra (tojásfehérje krém, mely tejet nem tartalmaz
– elhagyható vagy helyettesíthető egyéb sűrítővel) + 1 evőkanál
a díszítéshez
4 szál petrezselyemlevél

Elkészítés:
A céklát megmossuk, megpucoljuk,
majd egy nagy lyukú reszelőn lereszeljük.
A hagymát apróra vágjuk. A megtisztított
almát, és a sárgarépát is kockára vágjuk.
Az összes hozzávalót (a totu krém kivételével) a Vegital növényi italkészítőbe tesszük és feltöltjük a 2 dl húsleves alaplével és a „mandulatejjel” a maximum jelzésig.
Elindítjuk a vegyes ital/krémleves programot. Ha a program lejárt,
tálba öntjük, vízfürdőben kihűtjük, a ToTu krém extrával (vagy annak
helyettesítőjével) kikeverjük, majd hűtőbe tesszük, kb. 2-3 órára, míg
Almás céklakrémleves
A kert örök királynőjét, krémes-zamatos, hűsítő krémleves lesz.
Aprított petrezselyemlevéllel díszítjük.
az almát hoztuk most
nektek, akit férjhez adReceptjeink megtalálhatóak
tunk cékla herceghez,
a www.tejmentesreceptek.hu oldalon.
egy jó kis őszies leves
További tippek, alapanyagok és készülékválaszték
formájában. Igazán poma www.vegital.hu oldalon!
pás, királyi ízek harmóniTelefonszám:
+ 36 70 777 9220
áját kaptuk, s adjuk most
facebook.com/vegital.tejmentesital
át boldogan!
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Természetesen

Mondjon nemet a nátrium-glutamátra!
Válassza a természetest!
A Na-glutamát ott van mindenhol, pedig köztudott, hogy
nem nevezhető egészségesnek. Fogyasztásával kapcsolatban enyhébb és súlyosabb mellékhatásokra derült
fény. Ám ezt a vegyületet elkerülni csak az tudja, aki lemond a gyors és kényelmes vásárlásról, a húsipar legtöbb
felvágottjáról, a félkész ételekről, a levesporokról, az
ételízesítőkről, az öntetekről, stb. Sok neve van: E621, „ízfokozó“, „hidrolizált fehérje“, s ki tudja még, mi. Ha rá is
jövünk, hogy az élelmiszerben Na-glutamát van, a men�nyiségét már nem adják meg. Így fogalmunk sincs, kényszerűségből mennyit is fogyasztunk abból, amiből semennyit nem volna jó fogyasztanunk.
A Na-glutamát lassan ölő méreg, ritkán okoz látványos tüneteket,
s hatása szépen belesimul a nyugati étrend egyéb „áldásos“ hatásaiba: az elhízásba, a cukorbetegségbe, a metabolikus szindrómába és az idegek lassú romlásába. Nem tűnik fel, mert a nyugati embernek az egész életmódja okozza ezt. Ám, aki már megszabadult a
nyugati étrend megannyi káros hatásától, annak a következő feladat,
hogy megszabaduljon a Na-glutamáttól.
A Nátrium glutamátot egy japán kutató izolálta tengeri hínárból,
Ázsiából terjed át a nyugati világba, mint az ételek ízletességét fokozó adalékanyag. A szervezetben a Na-glutamát gyorsan glutamáttá
redukálódik. A glutamát egy aminosav, amely a szervezetben izgató
hatású idegi ingerület átvivő anyagként is funkcionál, de előanyaga
a glutationnak is, ami egy fontos antioxidáns. A Na-glutamát elterjedt használata felveti azt a kérdést, vajon a glutamát magas szintje
nem jelent-e egészségügyi kockázatot.
A 60-as évektől kezdett a gyanú árnyéka vetülni a Na-glutamátra,
miután egy kutató összefüggésbe hozta a „kínai étterem szindrómával“ (fejfájás, feszültség az arcban, a mellkasban, a nyakon, szívdobogás érzés, asztmás tünetek, emésztőrendszeri panaszok), ami
egy olyan súlyos allergiás reakció, melynek akár halál is lehet a következménye. Az olyan vizsgálatok azonban, melyek szisztematikusan akarták volna igazolni a Na-glutamát ilyen hatását, kudarcot
vallottak. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy az emberek egy
szűk csoportja reagál a Na-glutamátra egy, az éppen vizsgált reakcióval. Amikor azonban olyan embereket gyűjtöttek össze egy placebo
kontrollos vizsgálatba, akik állításuk szerint Na-glutamát érzékenyek,
feketén-fehéren kiderült, hogy kb. 2.5 mg Na-glutamát hatására
fejfájás, bőrégés, zsibbadás, viszketés, izomfeszülés, általános
gyengeség gyakori tünet volt (Yang és mtsi., 1997).
Egy egészséges férfiakkal lefolytatott vizsgálatban igazolták, hogy
a nagy dózisban fogyasztott Na-glutamát (150 mg/testsúly kilogramm) fejfájást, vérnyomás emelkedést, és a fej izmainak fokozott
érzékenységét okozta (Baad-Hansen és mtsi., 2010).
Elgondolkodtató a tény, hogy mindig találhatók a problémákat
bagatellizáló vizsgálatok, amelyek vagy megrendelésre készültek,
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vagy a kutatók ingerküszöbe magasabb a problémával szemben.
Mindenesetre, ha a hivatalos tudomány cáfolni akar vagy hamis
megnyugvásba akarja ringatni a publikumot, mindig lesznek idézhető vizsgálatok. A megközelítés azonban ott sántít, hogy ha nekem
bajom van valamitől, nem nagyon érdekel, hogy másik 100 embernek nincs baja tőle. A tudósnak az volna a feladata, hogy ne statisztikai átlaggal próbálja megcáfolni egyes emberek panaszát,
hanem azt kéne vizsgálnia, milyen mechanizmuson keresztül okoz,
akár egy szűk kisebbségnek is életminőségét rontó tüneteket egy
biztonságosnak hirdetett adalékanyag, ami jószerivel elkerülhetetlen azok számára, akik élelmiszerboltokban vásárolnak.
Az ízfokozó helyett válasszuk inkább a valódi zöldségek és fűszerek természetes aromáját.
Válassza a Dávid Fűszereit! Kézműves fűszereink és fűszerkeverékeink alapját a kézzel szedett, szárított fűszernövények adják,
melyek leveleit válogatjuk, szárítjuk ezután morzsoljuk vagy őröljük.
Szigorúan ellenőrzött szorgalmas kistermelők munkájának köszönhetően kerülnek a konyhába, hogy csodálatos ízeket kölcsönözzenek ételeinknek.
Fűszerkeverékeinket saját receptjeink alapján készítjük. Fűszereink
100%-os tisztaságban kerülnek csomagolásra, nem tartalmaznak
tömegnövelésre használt növényi szárat, sót és ízfokozó adalékot. Nem titok, hogy a frissen szedett fűszernövények azonnal útra
indulnak, hogy frissen érkezzenek hozzánk, nem várakoznak nagykereskedelmi raktárakban, így mindíg csodálatos illatokkal és telt
ízekkel ajándékoznak meg bennünket.
Mert egéségesen főzni jó!

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

Egészség

Vitaminokkal az egészségünkért
A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlenek.
Mindenkinek, de különösen a
gyermekek megfelelő növekedésében és fejlődésében létfontosságú szerepe van a C-, E-, A-, K-,
D- és a különböző B-vitaminoknak. Többségét az emberi szervezet nem képes előállítani, így
azokat táplálékkal kell bevinni.

A vízben oldódó vitaminok közül a legismertebb a C-vitamin. Részt vesz a fertőzések elleni küzdelemben, segíti a sebgyógyulást és a vas felszívódását.
Mivel a szervezetünk raktározni nem
képes és így a vizelettel a felesleg kiürül,
ezért szükséges a rendszeres bevitele.
Természetes pótlását megtehetjük friss
gyümölcsökkel: citrusfélékkel, kivivel,
csipkebogyóval és friss zöldségekkel: salátával, káposztával, paprikával.
A B-vitamin is vízben oldódó, változatos táplálkozással ennek pótlása
is megoldható. Többféle B-vitamint is
megkülönböztetjük, így van B1, B2, B3,
B5, B6, B7, B9 és B12. Hiányuk leginkább
idegrendszeri, emésztőrendszeri és bőrgyógyászati tünetekkel jár. Nélkülözhetetlenek a vérképzéshez, ezáltal a normál
anyagcsere-folyamatokhoz is. A B2 nagy
mennyiségben található a burgonyában,
a spenótban, B5 a belsőségekben, hüvelyesekben, tojásban. B6 pótlásra kitűnő a
banán, a máj és a tojás.
Az A-vitaminnak a hámsejtek megújulásában, növekedésében van fontos
szerepe. Az előbbiekből adódóan a sebgyógyulásokhoz szükségesek, akárcsak
az egészséges hajhoz, csontokhoz, fogakhoz, körmökhöz. Támogatja a normál
látást és az immunrendszert. Élelmiszerek
közül a sütőtök, a sárgarépa, máj, tengeri
halak és a tojássárgája tartalmazza.

A D-vitamin segíti a bélből a kalcium
felszívódását. A csontok és a fogak építésében fontos szerepe van. Legfontosabb
természetes forrása a halak mája, valamint a tojás sárgája, de napfény hatására
a szervezet is termeli.

Termékajánló:
Floradix Kindervital

A K-vitamin a véralvadáshoz szükséges, amit spenótból, leveles zöldségekből, brokkoliból, sajtból és májból hasznosít szervezetünk.
Az E-vitamin antioxidáns hatású, megtalálható a gabonafélékben (búza, árpa,
rozs), kukoricában, szójában. A növényi
olajok különösen nagy mennyiségben
tartalmazzák.
A hűvösebb őszi hónapokban is igyekezzünk sok zöldséget és gyümölcsöt
fogyasztani, hogy a megfelelő mennyiségű vitaminokat bejuttassuk a szervezetünkbe és feltöltsük a szükséges ásványi
anyagokkal, nyomelemekkel is. Esetleges
hiányállapotok kialakulásakor különböző
étrendkiegészítők, vitaminok szedése
javasolt.
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Forgalmazza: Sal-Bert Kft.
Telefon: 36/431-001
www.vashiany-verszegenyseg.hu

Ayurvéda

Ashwagandha – eszedbe jut, ha levert vagy?
Természetes módszerek a kellemetlenségek csökkentésére

A szervezet ellenálló képessége nemcsak a betegségek
megelőzése, hanem a betegségekből való gyors felépülés szempontjából is fontos.
Előfordulhat, hogy hosszabb-rövidebb betegeskedés utáni időszakban bizonyos kellemetlenségek még fennállnak afféle utóhatásként. Lehet ilyen például a rossz mentális egészség, levertség, extrém, megmagyarázhatatlan fáradtság, folyamatos kimerültség érzete,
izomgyengeség.
Hogy utóhatások vagy másnak jelei, annak felderítésében szakember segíthet. Minden állapot mögött komplex, egyedi az okrendszer.
Lehetséges, hogy testünk, lelkünk figyelmet kér, törődést kíván.
Lassulásra, szemlélődésre hív. Mire van igazán szükségünk? Tehetünk valamit az egyensúly helyrebillentéséért?
Rengeteget. Egyszerű dolgok is sokat segítenek, ismerjük is őket.
Például kellő idő a pihenésre, megfelelő minőségű és mennyiségű
táplálék – szellemi értelemben is. Jóízű, örömteli mozgás. Valamilyen tevékenység, mely kikapcsol, feltölt, inspirál. Együtt töltött idő
azokkal, akik kedvesek számunkra. Új, ismeretlen dolgokba kezdeni.
Jó levegőn sétálni, relaxálni, kikapcsolódni. A természetben lenni,
virág illatát szagolni, színeiben gyönyörködni.
Hogyan állunk ezekkel? Részei az életünknek? Hogyan lehetnének azok?

Igénybe vehetjük ezen kívül persze a gyógynövények erejét. Léteznek fiatalító hatású szerek (rasayanák), amelyek testi és lelki ellenállást is fejlesztenek a betegségekkel szemben, javítva ezáltal az
általános egészséget.
A gyógynövények számos egészségügyi előnyükről ismertek. Lehetnek például antioxidánsok, immunmodulátorok, antimikrobiális
szerek, gyulladáscsökkentők, segíthetik az emésztést, megtisztulást
a méreganyagoktól.
Az Ayurveda leírja a különböző típusú gyógynövények használatát. Az ayurvedikus szakirodalomban leírt immunitást erősítő
gyógynövények között megtalálható az ashwagandha is.

Apró cserje stresszoldó, memóriajavító előnyökkel

Az ashwagandha Indiában és Észak -Afrikában őshonos növény, virága sárga. Lehet, hogy apró cserje, de felhasználása nagy
előnyökkel jár. Az ayurvedikus gyógyászat gyakorta használt szere.
Az ashwagandha növény minden részét fogyasztják gyó-
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gyászati tulajdonságai miatt (leveleit, gyökereit, kérgét, gyümölcsét, magját). Leggyakrabban a gyökeret használják. A gyökereket és a leveleket általában szárítják és finom porrá őrlik.

Számos betegség esetén kiváló támasz

Az indiai ayurvedikus gyógyászatban az ashwagandhát hagyományosan az energiaszint növelésére, a stressz csökkentésére, immunrendszer-erősítésre alkalmazzák. A legújabb vizsgálatok kimutatták hatékonyságát a szorongás, a fáradtságérzet
redukálásában, az izomerő javításában krónikus betegségben
szenvedő betegeknél. A gyógynövény rendszeres használata javítja a memóriát és csökkentheti a koleszterinszintet, segíthet optimalizálni a cukorszintet. Az ashwagandha erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik.
A kutatók az ashwagandha szerepét vizsgálják olyan
degeneratív kórképek esetén, mint az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór. Bebizonyosodott, hogy az ashwagandha enyhülést
hozhat olyan tünetcsoportok esetén, melyek betegség utáni állapotban jelentkezhetnek. Segíthet visszatalálni az egyensúlyi állapothoz, az életviteli változtatások mellett erős támogatója lehet
a vitalitás visszaszerzésének.
A felsorolt előnyök meglétét nem csupán a tapasztalat bizonyítja, hanem tanulmányok is alátámasztják.
Jusson tehát eszünkbe az ashwagandha, ha levertek vagyunk,
pihenés ellenére is folyamatosan kimerültnek, fáradtnak érezzük
magunkat.
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp.
www.aryan.hu

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

Gondolkodó

Tanuljunk meg beszélgetni!

Beszélgetni mindenki tud, legalább is ezt gondolod most kedves olvasó! De valóbban így van? Lassan, a digitális
technológiának köszönhetően elfelejtjük a társas érintkezés alapszabályait és lassan elfejtünk beszélgetni is. Nem
a kommunikációról lesz most szó, hanem a valódi beszélgetésről.
A kulturált és kellemes beszélgetésnek van egy nagyon fontos alapelve, ami
egyben a jómodor alapja is. A társasági
kapcsolatokban kerülni kell az ingerültségből, unalomból, irigységből, önzésből
és gúnyolódásból fakadó súrlódásokat. Itt
következnek azok a szabályok, melyeket
végül elfogadtunk, hogy a társalgást kellemes és hasznos szórakozássá tegyük:
1. Kerüld a tisztán szubjektív témákat! Beszélj minél kevesebbet a problémáidról, az egészségedről, az otthoni
ügyeidről, és soha, de soha ne tárgyald ki
másokkal a férjedet vagy feleségedet. A
személyes pletykák és az önző magamutogatás árja lehetetlenné teszi a tárgyilagos beszélgetést, legyen szó a művészetekről, a tudományokról, történelemről, a
napi hírekről, a sportról vagy bármi más-

ról. Az ilyen locsogás csak untatja a hallgatót, aki pedig beszél, az csupán azt ismétli,
amit már különben is tud, így semmit sem
tanul a másiktól.
2. Ne sajátítsd ki a beszélgetés témáját!
Egyik barátom egy vidám, vonzó személy
volt, aki csodálatos történeteket mesélt –
csak az a baj, hogy túlságosan sokat is. A hasad fogtad a nevetéstől, de egy idő után az
embernek valahogy befészkelte magát egy
megmagyarázhatatlan idegesség – sóvárogni kezdett egy csendesebb beszélgetés
után, amelyben nemcsak a vevője, hanem
eladója is lehet a gondolatoknak.
3. Ne mondj ellent! Mondhatod erre,
hogy nem egészen értesz vele egyet. Lehet. Egy valami azonban biztos: egy kategorikus ellenvélemény a társalgás egyik
legerősebb fékje. Azokat a dolgokat kell
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keresnünk, amikben egyetértünk. Ez minden egyes véleménnyel egyre érdekesebbé és teljesebbé teszi a téma kibontását.
„Az a legkellemesebb társalgás – mondta
Samuel Johnson – ahol nincs versengés,
hanem a vélemények csendes cseréje.”
4. Ne szakíts félbe másokat! Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne vethetnél
közbe rövid olyan rövid megjegyzéseket,
hogy „Milyen érdekes”, „Úgy gondolod, hogy
nem tudott róla?”. Ezek ugyanis nem viszik
más irányba a beszélgetés témáját. Ám
ha váratlanul közbeszúrod a saját véleményedet, ez gyakran kellemetlen helyzetbe
hozza a másikat, mert mondad közben kell
megállnia és várnia.
5. Ne változtass váratlanul témát!
Vannak, akik türelmesen – bár belül feszülten- várnak, hogy a beszélő pillanatnyi

Gondolkodó
szünetet tartson, hogy aztán egy tökéletesen új témával ugorjanak be. Társalgási
Klubunk íratlan szabálya volt, hogy ha valaki megállt, rövid hallgatás következett –
szünet a hallottak megemésztésére. Ennyi
elismerés kijár mindenkinek, aki mérlegelésre előterjesztett egy gondolatot.
6. Mutass aktív érdeklődést! Ez arra
ösztönzi a beszélőt, hogy igyekezzen a
maximumot nyújtani. A figyeléshez nemcsak fülekre van szükség, hanem érdeklődő szemre, és megfelelő testtartásra és
gesztusokra.
Semmi sem vált ki az emberekben nagyobb rokonszenvet irántad, mintha érdeklődést mutatsz olyan dolgok iránt, amik
érdeklik őket. Tégy fel nekik kérdéseket,
hogy tovább beszélhessenek a témáról.
Meg fogod látni: ki fognak nyílni, mint virág a napsütésben. Ehelyett azonban általában az történik, hogy amikor valamilyen
szerencsétlen dologról mesélsz, ami veled
történt, a többiek azonnal elárasztanak hasonló esetekkel, amik velük történtek.
7. Ha mellékvágányra tértek, hozd
vissza az eredeti témát! Gyakori eset,
hogy a témát még messze nem merítettétek ki, de valahogy belevesztek mellékes
részletekbe, és már senki sem tudja, hogy
valójában miről is beszéltek. Nincs jobb
bizonyítéka annak, hogy valaki jó társalgó, mint az, hogy ilyenkor a beszélgetést
képes tapintatosan visszaterelni eredeti
témájához. Nemcsak az udvariasságát
mutatja, hanem azt is, hogy őszintén érdekli a téma.
Persze ha a saját sztoridról van szó, nem
túl szerencsés dolog ragaszkodni hozzá,
ha egyszer a másik átsiklott rajta. Ha ez
történik, hagyd, de ügyelj arra, hogy magad ne kövess el ilyen udvariatlanságot.
8. Ne tégy megfellebbezhetetlen kijelentéseket! A japán teázási ceremónia
talán a legkifinomultabb társasági szertartás. Személyed önkéntes háttérbe szorításának igazi kultusza. Az egyik szabály
a társalgásra vonatkozik. Udvariatlanságnak számít bármilyen határozott és vitathatatlan megállapítást tenni. Bármiről
lehet beszélni, de sosem végleges állapotként megfogalmazva a mondandódat. Az
észrevételednek mintegy lebegnie kell
a levegőben, hogy a következő beszélő
megragadhassa és folytathassa. Így senki
sem vádolható azzal, hogy a véleményét
rá akarja kényszeríteni a többiekre.
Csodálatos szórakozás, de nagyon nehéz művészet. Tényeket közölhetsz tényekként, de a megfogalmazásodnak

Ahhoz, hogy valaki jól beszéljen, jól kell gondolkoznia. Ahhoz, hogy
valaki jól beszéljen, jól kell gondolkoznia.
közelítőnek kell lennie. Olyan megjegyzésekkel kell fűszerezned a mondandódat,
hogy „úgy tűnik számomra”, „Elképzelhető,
hogy…” stb. Akik valóban sokat tudnak,
általában a „bölcsesség bizonytalanságával szólnak”, míg a tudatlanok szeretnek
kinyilatkoztatni dolgokat.
9. Beszélj világosan és érthetően!
A gyors, kapkodó, magas hangfekvésű
beszéd képtelen versenyezni a megfontoltan, lassan és természetes tónusban
kimondott szavakkal. Ha megfigyelünk
bármilyen beszélgetőcsoportot, meggyőződhetünk, hogy a megfontolt, jól tagolt
beszédű személy kapja mindig a legtöbb
figyelmet. A mohó igazságközlőket, a heves vérmérsékletű vitázókat úgy veri vis�sza az ilyen stílus, mint szikla a rohamozó
hullámokat. Egyre azonban ügyelj: a megfontolt beszéd nem fontoskodó beszédet
jelent. Átütőereje csak a természetes
megfontoltságnak van, nem pedig a fontoskodó, kioktatóan „józan” stílusnak, ami
pózként hat, és inkább taszít, mint vonz.
10. Kerüld a destruktív beszédet!
Mindnyájan hajlamosak vagyunk arra,
hogy lekicsinylő, elmarasztaló véleményeket mondjunk teljesen feleslegesen.
A rosszat természetesen el kell ítélni, de
jobb, ha kerüljük a szükségtelen kritizálást, a nevettető szándékú gúnyolódást,
és az élet kellemetlen oldalainak taglalását. A cinikus megjegyzések tűnhetnek
szellemesnek, de kényelmetlen érzést ébreszthetnek másokban.
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De hogyan teremthetünk megfelelő
légkört a kellemes és kulturált beszélgetéshez? A titok borzasztóan egyszerű.
Minden oldalról körül kell járnod a témát:
alulról, felülről, körbe-körbe. Az ilyen gondolkodást jól illusztrálja a futbalrajongók
beszélgetése. Netán beérik azzal, hogy
csak az eredményről beszéljenek? Egyáltalán nem. Megvitatják a csapatokban
rejlő lehetőségeket, az egyes játékosok
képességeit és teljesítményét, a játéktechnikát.
Ugyanez a szabály érvényes bármilyen
témájú beszélgetésre. Aki nehéznek találja, hogy beszéljen, annak meg kell tanulnia elgondolkoznia azon, amit lát, hall és
olvas. Ez a szellemi emésztés folyamata,
amikor a témára vonatkozó új ismereteidet összeveted személyes tapasztalataiddal. Igyekezned kell elkerülni a tartalmatlan, üres fecsegést, ehhez viszont
bővítened kell érdeklődési körödet. Keresned kell a találkozást olyanokkal, akik
tőled teljesen eltérő tevékenységet folytatnak. Igyekezz ébren tartani magadban
az egészséges kíváncsiságot. Ez nemcsak
érdekesebbé teszi számodra a világot, hanem fiatalossá, nyitottá teszi a gondolkodásodat.
Ha folytonosan dolgozol gondolkozásod gazdagításán, nem kell aggódnod
amiatt, jó társalgó leszel-e. Minden alkalommal egyre hozzáértőbb mestere leszel
ennek az érdemtelenül elfelejtett csodálatos művészetnek.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Konrad Lorenz: A civilizált
emberiség nyolc halálos bűne
Gondolatok a könyvről, és a könyv gondolatai... III. rész

„Istennek nincs szüksége
arra, hogy csodákat tegyen.”
Karl Laßwitz

„Amit az ember gondol, az többnyire téves, de amit az ember tud, az igaz.”

VII. A tradíciók lerombolása
Nincs nagy különbség az emberi kultúra
fejlődése és a fajok törzsfejlődése között.
Ami szembetűnő, az a sebesség, ami a felhalmozódott tradíciók átadásával fejti ki
hatását, eszköze pedig a beszéd és a hozzá
kapcsolódó fogalomalkotás. Ez teszi lehe-

Oscar Heinroth

tővé, hogy az egyén a megszerzett ismereteit utódainak és a közösségnek átadja.
A tudás megszerzésére alkalmas módszerekből a kínálat óriási! Ebből a hatalmas
anyagból kell válogatni olyan ismereteket,
melyek alapos kipróbálása után a kultúra
rendszerfenntartó folyamatait támogat-

A tudás megszerzésére alkalmas módszerekből a kínálat óriási!
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A forrongó ifjúság illem és szokások tekintetében a lehető
legnagyobb mértékben eltávolodik szüleiktől.
ja! Persze a kultúrák vizsgálata során az is
kiderül, hogy az ember olyan ismereteket
is hurcol magával, aminek haszna nincs és
nem is volt. Mondhatnánk, luxusterheket
hordozunk, amit a vadon élő fajok nem engedhetnek meg maguknak. Ebből a szempontból az állatok sokkal racionálisabbak!
Ha valami az ismeretekből a kiválogatás
után is jónak tűnik, még nem jelenti azt,
hogy beépül a kultúrába. Az ismeretek szentesítéséhez még két dologra van szükség: a
szokásra és a gyakorlatra. Ugyanakkor, ha
valami tartósan beépül és bent ragad a kultúrában, akkor ez szinte vallásos jelleget ölthet. Sokszor nem is lehet róluk tudni, hogy
dogmák vagy babonák-e. A ránk hagyományozott illemszabályokról vagy szokásokról
sokszor nem is tudjuk, miből erednek, esetleg ősi babonából, avagy valódi kulturális
értékkel rendelkeznek.
Alaposabb megfontolás alapján úgy tűnik, hogy az egyszer már kipróbált és befogadott tudás a konzervativizmus alapját
adja! Ez a váz a rendszer legfontosabb elemét adja, a kulturális fejlődésben tulajdonképpen ez a „genom”. Ezért óvatosan kell
bánni olyan kijelentésekkel, hogy csak a
racionálisan felfogható, vagy tudományosan kimutatható ismeretanyag tartozik az
emberiség tudásához.
Itt jelentkezik az első probléma, mert a
„felvilágosult ifjúság” azt gondolja és hiszi, hogy a tudomány képes az emberi
genomba való beavatkozással arra, hogy
racionális úton, a semmiből egy teljesen

új kultúrát teremtsen! Ezért óriási tudást és
bölcsességet dob el magától, ami minden
régi kultúrában és minden nagy világvallásban megtalálható! Az emberi genomba való beavatkozással az emberiséget
nem lehet megjavítani! Az emberiség
kultúráját pusztulással az fenyegeti, hogy a
nem racionális kulturális kincseket lebecsüli, miközben felértékeli azokat az eredményeket, melyeket a „homo faber” az eszével
hoz létre!

A fiatalok nagy része gyengédség helyett lenéző megvetést tanúsít szülei
iránt! Velük akar egyenrangú lenni! A fiú
az apjával, a lány az anyjával! Ez pedig a
generációk hosszú sorában lehetetlen! (A
nejlonzsákokban kitenyésztett emberek, fiúk
és lányok majd hogyan fognak viszonyulni
a környezetükben levő természetes emberekhez, elképzelni is nehéz, és elképzelésem
sincs!) A forrongó ifjúság illem és szokások
tekintetében a lehető legnagyobb mértékben eltávolodik szüleiktől. De ez nem
egy passzív eltávolodás! Nagyon is aktív,
mert minden részletre figyelnek, és tudatosan az ellenkezőjét teszik annak, mint
amit szüleik elvárnának tőlük.
Ezekben a dolgokban kell keresni az
okot, amiért az ifjúság cselekedetei a „modern” és „felvilágosult” felfogás mellett,
szinte kivétel nélkül az idősebb generáció ellen irányulnak, és itt az nem számít,
hogy milyen politikai nézetet vallanak! De
ránézhetünk például „A jég” c. színdarabra
a Trafóban, ahol a színészek meztelenül
játszanak. Tessék a mintán elgondolkodni,
mert nem egy spontán akció!
Ezek a jelek nemcsak egyéni, de közösségi szinten is megjelennek. Közép Európában gyakorlatilag teljesen eltűnt a népviselet. De ahol például a szlovák és a magyar
falvak sűrűn sorakoznak egymás mellett,
a területre jellemző pompás népviselet
megmaradt, és büszkén hordják ezt az öltözéket, hogy felhívják a másik etnikai fél
figyelmét, akár bosszantási szándékkal is.

Közép Európában gyakorlatilag teljesen eltűnt a népviselet.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
át, amiben felnőttek. De mi a helyzet ma?
Olyan nagy a tempó, amit a technológiai
fejlődés kényszerít ránk, hogy az ifjúság
méltán mondhatja azt, hogy elavult az az
örökölt ismeretanyag.

VIlI. A dogmák ereje

Felnőtt korban erősebb a szeretet azok iránt, akikre gyermekkorban
felnéztek, mint az azonos korúak vagy a fiatalabbak iránt
A tradíciók lerombolásának sorát azonban folytathatjuk a család és a családszeretet mentén is, amikor is a rohanó időnek,
a gyorsuló technikai fejlődésnek mind a
kettő áldozatul esik. S sajnos ez a folyamat
csecsemőkorban kezdődik, mikor az anya
nem szentelheti teljes lényét és idejét kicsinyének, mert pl. bölcsődébe kell adnia.
Ennek következménye pedig a kapcsolat
teremtés képességének gyengülése és súlyos megsérülése lehet. Ezt a folyamatot az
„apakép” kiesése csak erősítheti. A családból így gyakorlatilag a kezdetektől fogva,
hiányzik a rangsor: ami az „öreget” tiszteletre méltónak tartotta!
További probléma az, hogy a fiú sohasem látja az apját dolgozni, kivéve családi
gazdaságokat vagy a kézműveseket. De
a rangsorhoz tartozik az idősebb testvér
is, aki már útmutatója a fiatalabbaknak. A
rangsor megléte és elfogadása nem akadálya a szeretetnek. Sőt, a vizsgálatok azt
mutatják, hogy felnőtt korban erősebb a
szeretet azok iránt, akikre gyermekkorban
felnéztek, mint az azonos korúak vagy a fiatalabbak iránt. A rangsorba való beilleszkedés nemcsak kihívásként jelenik meg,
hanem tartást is indukál. Ez pedig azért
fontos, mert egy gyáva emberrel senki
nem akar azonosulni, sem viselkedési normáit nem akarja elsajátítani, de még a kulturális értékeitől is elzárkózik!
A szülői ház elhagyásakor, a pubertás
kor után, a családi hagyományok iránti
kapcsolat lazábbá válik, és a kiröppent

ifjú új csoportok és ideák keresésére indul.
Ennek célja, hogy az örökölt kultúra merevnek tűnő elemeit rugalmasabbá tegye.
Ez a folyamat bizonyos mértékig a szabadság elvesztésével jár, mert az „elhagyott”
rendszer védelme részben megszűnik, az
új kiépítése pedig folyamatban van, de
még nem történt meg.
Ábrahám idejében az életben oly csekély változások voltak, hogy az ifjak gyakorlatilag nem tudták megkülönböztetni
magukat apjuktól, hiszen ugyanazt vették

A dogmák erejét a hipotézisekből tudjuk levezetni: „Az igazság tehát nem más,
mint az a munkahipotézis, amely a legalkalmasabb arra, hogy egyengesse az útját a
jobban magyarázható másik hipotézisnek.”
Kedves Olvasó, ne rettenj meg, nem fogunk
belebonyolódni komoly ismeretelméleti
dolgokba. A hipotéziseknél tudatosan úgy
teszünk, mintha igaz lenne. Arra vagyunk kíváncsiak, mi is jön ki belőle. De ha egy képzeletbeli pontra építkezünk, az előbb vagy
utóbb össze fog omlani (hogy helyet adjon
más hipotéziseknek). Az igazság az, hogy
szeretjük a hipotéziseket, szeretjük a hozzátartozó bizonyításokat, úgy szeretjük meg,
ahogy mindent meg szoktunk szeretni.
A dogmaképződés folyamata úgy néz ki,
hogy a hipotézis elmélete meggyőződéssé
szilárdul, és jelentős számú követő adódik
hozzá. Mivel manapság a médiának óriási
ereje, mi több, hatalma van, könnyen előfordul, hogy egy beigazolatlan hipotézis
tudományos felfogássá válik, sőt mi több,
még közfelfogás is lehet belőle!
Ezt követően működésbe léphetnek
olyan mechanizmusok, melyeket már a
tradíciók rögzítésénél kipróbáltak. S jönnek a kitartó és szenvedélyes védelmezők,

Olyan nagy a tempó, amit a technológiai fejlődés kényszerít ránk, hogy az
ifjúság méltán mondhatja azt, hogy elavult az az örökölt ismeretanyag.
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Az egyéniséget megtörő, elvesztő hatások jól jönnek azoknak, akik a
tömegtájékoztatási eszközöket manipulálják.
miközben szó sincs egy régi kultúrában
letisztult ismeretanyagról. S aki ezzel a folyamattal nem ért egyet, azt eretneknek
kiáltják ki és vége! A folyamat folytatódik! Az ellentmondó tényeket letagadják,
semmisnek veszik, vagy leggyakrabban
elnyomják, azaz a „tudati küszöb alá nyomják” - fogalmazta meg Sigmund Freud.
„Ha egymásnak ellentmondó dogmákban
hívő emberek találkoznak, a legnagyobb
ellenállás keletkezik mind a két oldalon, és
mindkettő meg van róla győződve, hogy a
másik nemcsak, hogy egy tévedés áldozata,
hanem emellett még pogány, hitetlen, barbár
és betolakodó. Ekkor kezdetét veszi a szent
háború.” - mondja Philip Wyle. Nos, Kedves
Olvasó, nézz rá környezetedre! Megtapasztalhatod: a tények nem számítanak!
Az a dogma, hogy minden gyermek
„tiszta lappal” születik, hamar nagy sikerre
tett szert Amerikában, mert úgy gondolták, hogy elég liberális és demokratikus is.
Ez pedig megteremti a manipulálhatóság
mítoszát! A kapitalista nagyvállalkozónak a
legfőbb érdeke, a tömegek minél nagyobb
„uniformizálása”, azaz az emberi sajátosságok elveszejtése, az ideális, ellenállás nélküli alattvalókká való kondicionálása. Lásd
Aldous Huxley: Szép új világ. c. könyvét.
Ha szétnézünk a mai valóságunkban,
akkor láthatjuk, hogy az emberiség egyre jobban dogmatizálható. Az azonos
csoportkultúrákban élő emberek száma
növekszik, nézeteik a tömegtájékoztatási
rendszerek hatására uniformizálódnak.
Ezeket a csoportokat könnyebb megvezetni! Ehhez még az is hozzájárul, hogy

azokat, akik kivonják magukat a média hazugságdömpingje alól, patologikus esetnek tekintik!
Ezek az egyéniséget megtörő, elvesztő
hatások jól jönnek azoknak, akik a tömegtájékoztatási eszközöket manipulálják. Mindez oda vezet, hogy egy bizonyos ponton
túl az ifjúság nem képes arra, hogy az
idősebbeket kulturálisan megértse, arra
pedig különösen nem, hogy azonosuljon
velük.
A fentiekben végigvezetett folyamatokat, ami lényegében az elembertelenedést
folyamatát vizsgálta, támogatja az a dogma, hogy az ember szociális és erkölcsi viselkedését nem a törzsfejlődés során kialakult idegrendszeri folyamatok határozzák
meg, hanem kizárólag kulturális környezete kondicionálása következtében alakul
ki! „Mi, a nyugati kultúrák állítólag szabad
polgárai, egyáltalán nem vagyunk annak
a tudatában, hogy milyen nagymértékben
manipulálnak bennünket a nagyvállalkozók
kereskedelmi döntései.”
Szólnunk kell még a divat manipulációjáról, arról, hogy nagy tömegeket befolyásol. Ha nem vagy trendi, meg is nézheted
magad. S nem kell ahhoz nagyon figyelmesnek lenni, hogy tisztes korú nagyikat
lássunk lila hajjal, az egyik oldalon egy kis
zöld tinccsel! Nos, ezek az emberek már
rendesen meg vannak vezetve! Csak más
dallam kell, és mint birkák, mennek is a kijelölt karámba!
A divatnak van egy másik, osztályozó
jellegű szerepe is. Az, hogy egy csoporthoz
való tartozást külsőleg láthatóvá tegye.
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„Londonban, 1964-ben tartott „Institute
of Biology” szimpóziumán a Laver előadásában bebizonyította, hogy a mindenkori
magasabb rangúak ügyeltek arra, hogy az
alacsonyabb rangúak ne hordjanak olyan
rangjeleket, amelyek nem illetik meg őket.”
Úgy tűnik, hogy a fogyasztók „bekapták
a legyet” és elfogadták azt, hogy a legújabb
ruha, háztartási gép, stb. és a hitelképességet is státuszszimbólummá lehet tenni!
Az „őrült majom”, ahogy Szentgyörgyi
Albert nevezte az embert, tényleg egy csoda
figura! Álljon itt egy nevetséges, és egyben
tragikus példa ennek igazolására: A Buick az
autóit a motorház oldalán egy krómozott,
funkció nélküli ökörszem ablak díszítéssel
látta el. A nyolchengeresekre mindegyik oldalon 3-3 darabot, az olcsóbb hat hengeresekre pedig csak 2-2 ablakot raktak fel. Egy
napon a hathengeresekre is 3-3 ablak került,
aminek hatására ugrásszerűen megnőtt a
hathengeres kocsik eladása, miközben a
nyolchengeres korábbi vásárlók felháborodtak. Indok, egy alacsonyabb státuszú autót az
őket megillető státusz szimbólummal adtak
el! Hát nem őrült az ember?!
A természettudós is ember, és nem
mentes a fent ismertetett kulturális betegségektől. Csak az emberrel közvetlen foglalkozó ökológusok és pszichiáterek figyelnek fel arra, hogy valami bűzlik a „homo
sapiens” körül. Tudósaink is hajlanak arra,
hogy „azt tartsák fontosnak, amit az arctalan tömeggé degradált, a természettől
elidegenedett, csak a kommersz értékekben
hívő, érzelemszegény, haszonállattá tett, és
kulturális tradícióitól megfosztott emberiség
is fontosnak tart.” A „tudomány” ma nem
az emberi léleknek és szellemnek a tudománya, „hanem sokkal inkább az, amely
sok pénzt vagy energiát, vagy még inkább
mások feletti hatalmat tud biztosítani; még
akkor is, ha ez a hatalom minden nagyszerűt
és szépet elpusztít.”
„Ha egy világ átfogó ideológiája és politikája hazugságon alapul, borzalmas következményeket vonhat maga után. Az áldemokratikus dogma is kétségkívül felelős az
Amerikai Egyesült Államokat fenyegető erkölcsi és kulturális ös�szeomlásért, amelynek
fenyegető örvénye magával fogja rántani az
egész nyugati világot.”
Barátsággal
Erdei István
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6 egyszerű lépés az egészségesebb táplálkozás felé
A felgyorsult világunkban nehéz lehet megtalálni az utat az egészséges táplálkozás felé. A fogyasztói társadalom igényeit kielégíteni próbáló élelmiszeripar nagyon sok feldolgozott élelmiszert kínál. A feldolgozott élelmiszerek előállítása során több
olyan anyag is kerülhet az élelmiszereinkbe, ami növeli ugyan az eltarthatóságot, javítja az ízeket, egyszerűsíti az előállítást,
ugyanakkor káros az egészségre, ellehetetlenítve ezzel az egészséges táplálkozás iránti igény kielégítését.
4. Adjuk meg az étkezés módját, idejét
Az emésztési folyamat már a szánkban megkezdődik, hiszen a
nyálnak fontos szerepe van a tápanyagok bontásában az emésztés során. Ezért fontos, hogy ne kapkodva, szinte rágás nélkül
nyeljük az ételt. Rágjuk meg alaposan az ételt, és lehetőség szerint étkezés során kerüljük azokat a tényezőket, amik elvihetik a
figyelmet az étkezésről. (tv, olvasás, stb.)
5. Közvetlen lefekvés előtt már ne együnk
Az alvás során a szervezet működése lelassul. Így nem marad idő
az emésztési folyamatokra. Érdemes odafigyelni arra, hogy maradjon elég idő a szervezet számára feldolgozni az utoljára elfogyasztott élelmiszereket. Pár órával lefekvés előtt már ne együnk.
Rengeteg információ érkezik különböző forrásokból, azonban
ezek sok esetben igencsak ellentmondanak egymásnak.
Ebben a látszólagos zűrzavarban nyújthat segítséget az, ha felállítunk néhány alapszabályt, és tartjuk magunkat ahhoz.
Íme néhány ötlet, ami támpontot nyújthat az egészséges táplálkozás terén:

6. Kerüljük a drasztikus változtatásokat az étrendben
A hirtelen kalóriamegvonás nagyon megterhelő a szervezet számára. Egy idő után természetesen veszít a test a súlyából, de amint
visszaállunk a „normál” étkezésre, azonnal tartalékolni kezd.
Ezúton figyelmükbe ajánlom a cikk témájához kapcsolódó termékünket, amit megtalál a egeszsegmindenkinek.com weboldalon.

1. Nem azért élünk, hogy együnk. Azért együnk, hogy éljünk!
Bár a magyar konyha kifejezetten ízletes ételeket kínál, és a családi összejövetelek fontos része az étkezés, érdemes szem előtt tartanunk a fenti gondolatot. Nagyon finomak a sütemények, nyáron
jól esik a fagyi, a lángos. Ugyanakkor érdemes figyelnünk a testünk
jelzéseire. Ha egy étkezés után nem érezzük magunkat jóllakottnak,
energikusnak, akkor ezeket az ételeket érdemes kerülni, vagy mértékkel fogyasztani. Ma már a legtöbb egészségtelen vagy megterhelő ételnek, sütinek lehet alternatív megfelelőjét találni. Változatos,
és tápláló recepteket lehet találni, ami ízlésünknek is megfelel.
2. Az éhség a szervezet tényleges jelzése, az étvágy egy
hamis érzet
Az éhségérzet jelzi számunkra, hogy a szervezet energia készletei, tápanyagraktárai lemerültek. Ezzel szemben az étvágy,
hogy mit kívánunk, nem feltétlen függ össze a szervezet tényleges igényeivel. Sokkal inkább érzelmi befolyás van a kívánások
mögött. Érdemes figyelni a test jelzéseit mind mennyiség, mind
minőség szempontjából.
3. Vízfogyasztás
A szervezet nagy része vízből áll. A különböző testi folyamatok során (izzadás, emésztés) ez kiürül. Amennyiben nem, vagy
keveset pótol vissza az ember, akkor hamar a kiszáradás jeleit tapasztalhatja magán. Amikor száraz bőrt, fejfájást, száraz ajkakat
tapasztalunk, azonnal pótoljuk a folyadékot. Érdemes odafigyelni arra, hogy ez a folyadék főleg tiszta víz legyen.
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A Vitaking Probiotikum Komplex készítmény 10 féle baktériumtörzset tartalmaz. A laktobacilusok azok a mikroorganizmusok, amelyekre természetesen szervezetünknek szükségünk
van. Probiotikumoknak nevezzük azokat a baktériumokat melyek
hasznosak a szervezetünk számára, illetve napjainkban az olyan
táplálékkiegészítőket, melyek ezeket az emberi szervezet szempontjából jótékony baktériumokat tartalmazzák.

egeszsegmindenkinek.com Tel.: +36 70 423 1539
E-mail: info@egeszsegmindenkinek.com
facebook.com/egeszsegmindenkinekshop
instagram.com/egeszseg_mindenkinek/

Bőrápolás

Őszi arc- és bőrápolás, természetesen:
mindent a bentonitról
A fülledt kánikula után az arc- és
bőrápolás szerepe nem veszíthet
fontosságából. Kora ősszel a már lebarnult vagy kipirosodott bőrünk
még mindig gyorsan kiszárad, ápolást igényel.
Olyan termékcsaládot kínálunk Önnek,
melynek alapanyaga évezredek óta a lábunk
előtt hever. Bebizonyosodott róla, hogy nem
csak a szépségápolásban lesz meghatározó
szerepe, hanem forradalmasítja az eddig
ismert egészségmegőrző módszereket is.
Látott már olyan csodaszert, amely olyan
elemekből épül fel, mint az emberi szervezet
alkotói? Mely csak természetes anyagokból
áll és nélkülöz minden mesterséges adalékot? Mely minden mellékhatás nélkül hat?
A jó hír az, hogy már létezik ilyen termékcsalád – ez az Axibent!
Az Axibent krémjeinek alapja a gyógyiszappá nyilvánított Kazár-VII. bentonitpor,
amely nemcsak sérüléseket és húzódásokat
kezel nagyszerűen, hanem bőrünket is a természet erejével ápolja. A hozzáadott anyagok között nincsenek mesterséges adalékok
– az arckrémeknek pedig még a tégelyük is
üveg, amely a legkönnyebben, akár házilag
is újra hasznosítható csomagolóanyag. Kell
ennél több?
Igen: az, hogy az Axibent minden bőrtípus problémájára megoldást kínál!
Tinik és pattanásokkal küzdő fiatal felnőttek számára az aknés bőrre szánt, tápláló éjszakai és mattító nappali arckrém
azonnali enyhülést hozhat. Kúraszerűen,
vagy akár szükség esetén alkalmazva őket
már az első nap után is tapasztalható, hogy
a korábban kifényesedő, pattanásos arcbőrt
megnyugtatja. Sőt, az ennél egy fokkal bonyolultabb, kombinált típusú bőrre a kiegyensúlyozó arckrém kínál megoldást.
Persze a bőr nem marad mindig olyan,
mint huszonéves korunkban: idővel észlelhetjük magunkon, hogy bőrünk extra hidratálásra szorul. A szárazabb, érettebb bőr
őrangyala lehet az Axibent tápláló arckrémje érett bőrre – ez bizonyítja, hogy a
ráncokkal nem csupán kemikáliákkal vehető fel a verseny.

Amennyiben pedig arcunk legfőbb problémája az érzékenység, a vitalizáló arckrém segíthet.
És ha már ősz, tudjuk: nem maradhatnak el a nagy túrázások, a napozások a
nyárutó még napfényes időszakában, valamint a kinti sütögetések, tábortűz melletti
mulatságok sem. Az ilyen eseményeken
azonban nem ritkák a váratlan helyzetek,
a fentebb már említett napégés, sérülések
vagy szúnyogcsípések. Hogy felkészülten
vághassunk bele a túranapba vagy a kültéri szórakozásba, hasznos, ha lapul a táskánkban egy az Axibent regeneráló- vagy
sportkrémjéből. Előbbi a napra is nagyon
érzékeny bőrűeknek, utóbbi pedig a sportolók mellett akár a szúnyogcsípéstől szenvedőknek is hű társa lehet az izgalmas őszi
napokon.

Miért éppen az Axibent?
Ismerjen meg minket!

Cégünk, az Axis Bentonit Kft. egy családi vállalkozás a Mátrától északra, Erdőkövesden. Az itt található bányából nyerjük
ki sokoldalú ásványi alapanyagunkat, a
bentonitot. Ebből nemcsak krémeket, hanem – többek között – port, pakolásokat,
arctonikot, samponokat és tusfürdőket
egyaránt készítünk. A termékek az egészséges életmód hasznos kiegészítői lehetnek,
minőségüket többek között az ISO-9001
minőségbiztosítási rendszer garantálja.
Száznál is több hazai partnerrel működünk
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együtt, de a környező országokba is eljutnak a termékeink.
2005 óta törekszünk arra, hogy környezetbarát termékeink között mindenki találjon kedvére valót. Sőt, mi
több: ha valaki szeretné, mi lehetőséget
biztosítunk arra is, hogy saját maga készítse el választott kenőcsét a „csináld magad”
csomagjaink által.
Küldetésünk a bentonit agyagásvány
megismertetése az egészséges életmód
népszerűsítése érdekében.
A bentonit nagyon hasznos, sokoldalú ásványi anyag, mely terméktípustól függően
külső és belső használatra is alkalmazható.
Mindehhez szakszerű tájékoztatást és gyors
kiszállítást nyújtunk.
Valljuk, hogy a bentonit nemcsak kívülről, hanem belülről is gyógyít, fiatalít – a
természet erejével, ráadásul lemondások
nélkül. Ha kíváncsi rá, milyen az élet friss,
üde bőrrel, bőrhibák nélkül, látogasson
el webshopunkra: www.axibent.hu, és
válassza ki új kedvenc kozmetikumát!

www.axibent.hu
3252 Erdőkövesd 094/3
+36 70 776 25 04
info.axibent@gmail.com
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Zeomineral Products- Szépség és egészség a földkéregből
Tokaj-hegyalja vulkanikus ásványkincse, a bio nyom- és ritkaelemekben gazdag zeolit.
Mád környékén bányászott zeolitjaink olyan felbecsülhetetlen tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek az egészséges élet működéséhez elengedhetetlenek, az élet keletkezésének anyagi velejárói. A Zeomineral Products csapat célkitűzése, hogy e BIOKOHERENS
természeti értékkel támogassa az emberi szervezetet és környezetét.

Belsőleg és Külsőleg
is Zeomineral

tudatos életmódot biztosítják a mindennapokban. Kezelt zeolit-ásványos töltetű
háztartási vízszűrőnk pedig kiváló alternatíva a palackos ásványvizek kiváltására.

A zeolit rendszeres fogyasztása számos
egészségügyi problémát természetes
módon orvosol. Belsőleg ajánlott termékünk, a Zeomineral Entero kétféle
aktivált zeolit megfelelő arányú keveréke. Klinikai értékelése alátámasztja hatékonyságát olyan emésztőrendszeri problémák esetén, mint az IBS (irritábilis bél
szindróma), ételallergia, étel intolerancia,
enterális fertőzések, -krónikus emésztőszervi megbetegések, colitis ulcerosa,
cholecystopathia.

Széles termékkínálat

Zeomineral termékcsaládban mindenki
talál izgalmas, máshol nem kapható készítményeket.

„Zöld” vásárlóinktól kapott pozitív vis�szajelzések a háztartási tisztítószerekről, tovább erősítenek minket abban,
hogy jó úton járunk. Nemcsak hatékony,
és kiemelkedő minőségű, de környezetbarát és fenntartható életmódot kínálunk.
Modern világunkban, rengeteg káros
anyaggal terhelt szervezetünknek ideje
megadni mindazt, amire szüksége van,
és megkímélni azoktól, melyek ártanak.
Ezért születtek meg kozmetikumaink,
melyek ásványi összetevőkkel, alga kivonatokkal, illóolajokkal teszik szebbé és
egészségesebbé vásárlóinkat. Ásványos
fogporok, fogkrémek, testpakolások,
astaxanthin tartalmú testpermetek,
gyógynövényekben gazdag arc- és testápoló krémek találhatók többek közt
webáruházunkban. Természetes, bőrbarát összetevőket, gyógyhatású illóolajokat, növényi kivonatokat talál kozmetikumainkban.

Zeomineral csapat

Étrend-kiegészítőink magas hatóanyag
tartalmú alga kivonatokat, gombákat, növényi extractokat tartalmaznak. Immunerősítésre, mozgásszervi problémákra, szív- és
érrendszeri panaszokra összegyűjtöttük a
világ számos pontjáról a leghatékonyabb
alapanyagokat.
Gyógynövényteáink, egyedi kávékülönlegességünk szintén az egészség-
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Több, mint 10.000. taggal, egyre növekvő ismertséggel várjuk a további
Zeomineral fogyasztókat, üzletkötőket.
Negyedévente találkozókat rendezünk
Mádon, ahol megosztjuk terméktapasztalatainkat, barátságok köttetnek és lehetőség van betekinteni a már három évtizede
működő családi, bányász vállalkozásba.
Várunk mindenkit a csapatban, ahol bányász köszöntéssel üdvözöljük egymást:
„Jó szerencsét”

Látogasson el weboldalunkra:

www.zeomineralproducts.com

Életmód

Kapcsolódás-variációk VII.
Lakótársaink, a paraziták, alternatív
megközelítésben
Paraziták,
élősködők
mindig voltak, vannak és
lesznek, hiszen szerves
részét képezik a minket
körülvevő világnak. Megjelennek házi kedvenceinkben, a fákon, növényeken és nem utolsó sorban
a saját szervezetünkben
is. Ez utóbbi tényről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, vagy egyszerűen

Paranil parazita irtó – Dr. Hulda
Clark formula
A Paranil Parasite Cleanse Dr. Hulda
Clark világhírű parazitatisztító gyógynövénykészítményének három fő elemét
tartalmazza; fekete dióhéj, szegfűszeg és
üröm, valamint néhány a Markus Parasite
FREE formulájánál is általános összetevőt, mint például a Butternut kéreg, a papain és a fokhagyma, amelyek hagyományosan a paraziták testének eltávolítását
szolgálják a szervezetből.

nincs is tudomásunk róla.
„Az élősködő olyan élőlény, amely egy másik szervezeten vagy szervezetben él, és a létfenntartásához szükséges anyagokat részben vagy egészben ettől a szervezettől vonja el.” (webbeteg.hu)
Paraziták lehetnek olyan személyek is, akár szűkebb, akár tágabb ismeretségi körünkben,
akiket (valamilyen okból kifolyólag) hagyunk, hogy élősködjenek rajtunk. Hagyjuk, hogy kihasználják szeretetünk, jóindulatunk, segítőkészségünk stb. Lehet, hogy ennek a ténynek sem
vagyunk tudatában, vagy egyszerűen csak képtelenek vagyunk meghúzni a határainkat és
kommunikálni saját érdekeinket, ezáltal megengedjünk nekik, hogy „belőlünk töltődjenek”.
Akár testünkről, akár más emberekről legyen szó, saját lelki és testi egyensúlyunk
megteremtése legyen a legfontosabb számunkra.
A parazita fertőzés energetikai olvasatban okozhat olyan gondolatokat, érzéseket, hogy bizonyos kezelések hatástalanok maradnak, így teljesen felesleges őket elkezdeni. Ennek (tudományosan „bizonyítatlan”) oka lehet az is, hogy a paraziták életösztöne olyan impulzusokkal
bombázza a gazdatestet, amely az ő érdekeiket szolgálja. Ebben az esetben a meglévő állapotok változatlanul hagyását. Ezeket az impulzusokat sajátunknak is érezhetjük az „együttélés”
miatt, ami megakadályozhat minket a számunkra fontos lépések megtételében.

Mit tehetek saját magamért?

Elsődlegesen felismerem és elismerem azt, hogy valami baj van, akár testi funkcióimról, akár
vonatkozó emberi kapcsolataimról legyen szó. Megengedem magamnak, hogy magamra is
fordítsak időt, s kivizsgáltassam régóta fennálló olyan tüneteimet, amelyek már egy ideje jelen
vannak és kedvezőtlenül befolyásolják mindennapi kedélyállapotomat. Elhatározom, hogy következetesen támogatom saját testemet és életfunkcióimat. Kitartóan meghúzom határaimat
az engem kihasználó személyekkel való kapcsolataimban. Szembesítem magam azzal, mikor
nem tudok nemet mondani, és a saját kifogásaimat nem hiszem többé el, mert tudom, hogy
fontos vagyok saját magam számára. Megengedem, hogy kapjak másoktól, s csak annyit adjak
és úgy, ami még jó érzéssel tölt el engem.

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”.
A ThétaHealing® spirituális filozófiai rendszer mélyreható támogatást nyújt az önmegismerés folyamatában olyan módszertan mentén, amely könnyedén elsajátítható azok számára,
akik elhívást éreznek annak megismerésére.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válasszunk önmagunk számára, hogy figyelembe ves�szük a test, mint egész működését, valamint az esetleges gyógyszeres kezelések vonatkozó
hatásait.
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A fekete diót (juglans nigra) Dél-Amerika indiánjai parazitaellenes, baktériumellenes, vírusellenes és gombaellenes szerként használják. Hatóanyagai a juglone, a
tannin és a jód.
A szegfűszeg az eugenol néven ismert
legerősebb csíraölő szert tartalmazza,
ezenkívül kariofillént is, amely erős
antimikrobiális szer.
Az üröm olyan erős összetevőket tartalmaz, mint a tujon és izotujon, amelyek
az élősködők elpusztításában játszanak
szerepet.

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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Ajánló
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Zöld megoldások

Élj zöldebben, segít a Napvirág Manufaktúra
Szerencsére egyre többen gondolkodunk felelősen a bolygónkkal kapcsolatban. A Napvirág Manufaktúra a kezdetektől környezettudatos kis családi vállalkozásként működik, ahol nem csak arra figyelnek, hogy a termékek természetes összetevőkből készüljenek, de hogy azok csomagolása is műanyagmentes, újrahasznosítható legyen. A
kínálatban pedig idén ősztől már megtalálhatóak a zero waste életmód kollekció termékei, mint például a bambuszfogkefék vagy kókusz mosogatószivacsok.
Kamm a garancia arra, hogy magas minőséggel, odafigyeléssel
és gondossággal, natúr fából gyártott termékek között mindenki megtalálja a hajához illőt.
A Zero waste életmód termékcsaládban továbbá helyet kapnak a gyorsnövésű bambuszból készített fogkefék és fültisztító pálcák, mely utóbbiak végein bio pamut található, de
a kókuszrostból készített természetes mosogatószivacsok, a
kenderből készült narancsbőr ellenes fürdőkesztyű ugyanúgy,
mint az üvegmosó- vagy körömkefék, melyek sörtéi a fibrisz
növényi rostból készülnek és nagy teherbírásúak.

Ne hagyj nyomot
Mára már nem titok, az éghajlatunk drasztikusan változik, és
erről mi emberek tehetünk. Ám mi vagyunk azok is, akik ezt vis�szafordíthatjuk, akik lépéseket tehetünk azért, hogy gyermekeink, unokáink egy élhető bolygót kapjanak örökségül. A Napvirág
Manufaktúránál azt vallják, hogy igenis minden lépés, akármilyen
pici is az, számít. Éppen ezért, amellett hogy termékeik csomagolása műanyagmentes és újrahasznosítható, bevezettek egy új
termékcsaládot.

Bambusz, kókusz és kender
A Zero waste életmód termékcsoport igazán különleges,
hiszen ezen kollekcióban található termékek, mint amilyenek a
fogkefék, mosdókesztyűk, törlőkendők, csipeszek, fogvájók,
fogselymek, hajkefék is, egyedülálló módon természetes anyagokból készülnek, mint amilyen a bambusz, a kókusz vagy a kender. Ezek az elsősorban testápoláshoz elengedhetetlen termékek
minden háztartásban ott vannak. Érdemes kicserélnünk, lecserélnünk műanyag fésűinket, szivacsainkat sorban mind, melyek
mellé a környezettudatosságon túl egyfajta szemléletváltozás is
tartozik. Amikor természetes anyagokból készült tárgyak vesznek
minket körbe és a napi használat során érintjük, használjuk őket,
mi magunk is közelebb kerülünk a természethez, de valójában
önmagunkhoz is. Hiszen sokkal barátságosabb, kellemesebb érzés, egy olyan hajformázó fésűvel készíteni a frizurát, gyermekeink haját fésülni, mely már tapintásában, kinézetében is természetes, hiszen fából készült. Ami a hajformázó fésűket és keféket
illeti, hogy csak egy terméket emeljünk ki, a német márkájú Kost
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A legtöbben nem is tudják sajnos, hogy ezen természetes,
jó minőségű termékek árai abszolút versenyképesek, sőt néha
kedvezőbbek is műanyag társaiknál, hiszen hosszabb ideig használhatjuk azokat, majd kidobásuk után lebomlanak, komposztálhatóak.
Élj te is zöldebben, válaszd a Napvirág Manufaktúra zero
waste életmód termékeit, melyekkel Te magad is teszel a bolygónkért, melyek választásával Te magad is felelősséget vállalsz
gyermekeink jövőjéért.
Élj lassabban, élj zöldebben, és ne hagyj nyomot.

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

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 169. rész

K

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

A kadmiummérgezés megelőzése és szelíd gyógymódjai
A kadmium erősen mérgező anyag, ami
nehezen ürül ki a szervezetből. Belső szerveinkben felhalmozódva súlyos károsodásokat okozhat. A nehézfémek közé tartozik,
mintegy négyszer nehezebb a víznél. Kiszorítja a szervezetből a létfontosságú cinket,
így különféle hiányállapotokat idéz elő. A
kadmiummérgezés akut formája hazánkban ritkán fordul elő; elsősorban bizonyos
munkahelyeken, például galvanizáló és
ércfeldolgozó üzemekben, műanyaggyártó
telephelyeken és elektrotechnikai üzemekben. Kisebb mennyiségben tengeri halak
fogyasztása, dohányfüst belégzése, egyes
fémtartalmú csomagolóanyagok (például
alufólia) élelmiszerrel történő érintkezése
által, illetve a levegőből és a csapvízből,
valamint a régi amalgám fogtömésekből is
bekerülhet a szervezetünkbe, enyhébb krónikus tüneteket kiváltva.

A kadmiummérgezés tünetei

Akut belégzés esetén a gőzben vagy porban lévő nagyon apró kadmiumrészecskék
a felső légutakban okoznak irritációt. Ekkor orrfolyás, köhögés, torokkaparás jelentkezhet. Ha a nehézfémszemcsék nem
akadnak fenn a felső
légutak csillószőrös
sejtjein és lejutnak
a tüdő mélyére, a
léghólyagocskákba,
akár tüdőgyulladást
(pneumonitist) is kiválthatnak. Mindkét
esetben
felléphet
láz, végtagfájdalom,
gyengeség vagy fejfájás. Akutan szájon
keresztül nagyon
ritkán kerül a szervezetbe
nagyobb
mennyiségű kadmium, ha mégis, akkor
hányás, hasi görcsök,

hasmenés, súlyos esetben véres hasmenés,
kiszáradás léphet fel.
A levegőből és a táplálékból azonban
kis mennyiségben folyamatosan bekerül a
szervezetbe, és felhalmozódása krónikus
kadmiummérgezéshez vezet. Ilyenkor
nem számít, hogy a légzőszerveken vagy
az emésztőrendszeren át jutott a testbe a
nehézfém. A tünetek ekkor még kevésbé
jellegzetesek: fáradékonyság, ingerlékenység, szomjúság, gyomor- és bélpanaszok,
rendszeres fejfájás, migrén, ekcéma, tanulási nehézségek, allergia, lehangoltság,
hajhullás, vagy éppen meddőség utalhat
rá. A felhalmozódott kadmium hosszabb
távon károsítja a vesét, ami a kalcium- és a
foszforháztartás megváltozását okozza, ez
utóbbi pedig csontrendszeri és ízületi problémákhoz vezethet. Krónikus mérgezés esetén csontfájdalmak, az átlagoshoz képest
gyakoribb csonttörések fordulhatnak elő.
A kadmium rákkeltő hatása régóta ismert,
jelenléte újabban felmerült egyes szív- és
érrendszeri megbetegedések hátterében
is. Az akut kadmiummérgezés rendszerint
kórházi kezelést igényel, melynek leírása
meghaladja cikkünk kereteit.

Váradi Tibor

A krónikus kadmiummérgezés
kivezetése,
a szervezet megtisztítása

A fémtúlterheltség számos enzimreakciót gátol a szervezetben, mivel kiszorítja a
nyomelemeket (szelén, vas, cink, réz, króm,
mangán), így szabadgyökök keletkeznek,
ahová lerakódnak a nehézfémek. Ezek a
fémek maguktól nagyrészt nem tudnak kiürülni.
Valamilyen mértékben mindenkit érint a
krónikus nehézfémterheltség. Mértékének
pontos meghatározására lehetőség van
Voll-féle elektroakupunktúrás felméréssel,
illetve kineziológiai izomteszteléssel is.
A kivezetés során a sejtekből a nehézfémek – többek között a kadmium – a véráramba kerülnek, majd kiürülnek a vizelet, a
széklet vagy az izzadás révén. A nehézfémkivezetés személyre szabott folyamat: az,
hogy egészen mély sejtszinten is megfelelőképpen hasson, akár nyolc-tíz hónapig is
tarthat. Vannak ugyanakkor olyan általános
méregtelenítő lehetőségek, melyekkel bátran élhetünk házilag is.

Táplálkozás

A tisztulást legjobban lúgosítással tudjuk támogatni. Ennek során kerülni kell
a finomított élelmiszerek, a fekete tea és
a feketekávé, valamint a magas fehérjetartalmú ételek, elsősorban a húsok és a
tejtermékek fogyasztását, ugyanakkor érdemes sok nyers zöldséget és csírát enni.
Kiemelten fontos a méreganyagok kiválasztása, kiürítése céljából a vízfogyasztás,
napi 2,5–3 liter forrásvíz vagy szűrt víz az
ajánlott mennyiség.

Fitoterápia

A gyógynövények közül a vér tisztulását
segítő csalánlevél-, körömvirág- vagy
borsmentatea jótékony hatású. Ezeket
kúraszerűen, 4–6 hétig kell fogyasztani,
utána pár hét szünet beiktatása javasolt.
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Öngyógyítás abc-je
Hosszabb tisztítókúrák idején felváltva tudjuk alkalmazni őket. Az optimális eredmény
elérése érdekében napi fél vagy egy liter
tea elfogyasztása ajánlott.
Fűszernövényeink közül a koriander a
legjobb nehézfém-kivezetésre. Az alábbi
módon készíthetünk házilag tinktúrát 60 g
szárított korianderlevél, 10 g tört koriandermag és 500 ml 40 százalékos gyógyszertári
alkohol segítségével: keverjük össze egy
tiszta, jól zárható üvegben a leveleket és a
magot nagyon kevés desztillált vízzel, majd
tegyük jó meleg dunsztba négy órára. Miután kihűlt az oldatunk, öntsük fel az alkohollal és tegyük 28 napra egy sötét helyre és
naponta egyszer rázzuk fel. A kész oldatból
a 28 napos pihentetés után napi 2×2 csepp
fogyasztása javasolt 4–6 hónapig.

Vitaminok és nyomelemek

A méregtelenítés folyamatában az antioxidáns hatású anyagoknak kiemelt szerepük van. Ezek közül a legfontosabb a cink,
a szelén és a C-vitamin. Ajánlott továbbá
az A-, E-, B6-, B12-vitamin szedése is. A különféle étrend-kiegészítőket a reggeli, délelőtti órákban érdemes beszedni.
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Homeopátia

Leghatékonyabbnak az egyénre szabott,
több hónapig tartó individuális kezelés tekinthető. Amennyiben ez nem megoldható, a Phönix rotációs méregtelenítő kúra
hozhat jó megoldást. A kúra 45 napig tart és
négyféle homeopátiás folyadék szedéséből
áll. Mindegyik folyadék többféle homeopátiás szert tartalmaz, melyet napi három
alkalommal kell egy pohár vízbe csepegtetve fogyasztani. A kúra kilencnapos alegységekből áll, ezeket kell ötször megismételni.
Az első folyadék a Phönix Lymphophön,
melyet végig kell szedni napi 3×10 csepp
adagban. Emellé szükséges az 1–3. napon a
Phönix Phönohepan (3×20 csepp), a 4–6.
napon a Phönix Solidago (3×20 csepp), a
7–9. napon pedig a Phönix Antitox (3×10
csepp). A 45 napos kúra lejárta után 45 nap
szünet következik.
Végezetül álljon itt egy általános leírás a
nehézfém-méregtelenítési kúra végzéséről: az első három hónapban napi 50 mg
cinket és 200 mikrogramm szelént szedjünk. Fontos, hogy ezeket ne egyszerre,
hanem pár óra különbséggel vegyük be.
Ezt hat hónapos C-vitamin-kúra (napi 3000

mg), valamint bio Chlorella alga 4–6 hónapos szedése követi. Az algából napi tíz
tablettát érdemes bevenni, ha pedig valaki
a por formát részesíti előnyben, két teáskanálnyi a napi adag. Segíti a vértisztítást a
hathetes csalán- vagy borsmentatea-kúra
is, melynek során naponta fél liter tea fogyasztása javasolt. Napi 2,5–3 liter forrásvizet vagy szűrt vizet mindenképp illesszünk
be a kúrába, hiszen ez segít kimosni a vérünkből a sejtekből odakerülő mérgeket.
Lelki oldalról nézve a krónikus stressz
hajlamosít a nehézfémek, köztük a kadmium felhalmozódására szervezetünkben.
Stressz hatására ugyanis sok nyomelem
kiürül a szervezetünkből, melyek helyére
bekötődnek a nehézfémek. Éppen ezért
igen jótékonyak a különféle stresszkezelési
technikák, például az autogén tréning, a
kineziológia, illetve a rendszeres meditációs praxis. Heti háromszor fél-egy óra intenzív testmozgás szintén segíti a stressz
levezetését, a nyugalmi helyzetbe kerülést.
Váradi Tibor
és Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

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

napfenyes . hu • webaruhaz.napfenyes.hu

Szeretettel várjuk WORKSHOPJAINKON!
Javítsd az emésztésed Bach virágterápiával
2021. szept. 26. • (csütörtök) 9:00-17:00

Szüless újjá a gyászfeldolgozás által

2021. szept. 27-től • 5 alkalom, 17:00-20:00

A gerincápolás jelentősége a mindennapjainkban

VÁRADI TIBOR

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

Hogyan valósíthatod meg álmaidat? –
Célok, értékrend, motiváció

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!

2021. okt. 9. és 16. (szombat) 2 alkalom, 9:00-16:00

Változtass a stresszhez való viszonyodon!
2021. okt. 16. (szombat) 9:00-13:00

ÚJ!
A magasvérnyomásbetegség

megelőzése és szelíd gyógymódjai
Napfényes egészségkalauz 3.

A sorozat további tagjai

Allergiás betegségek

megelőzése és szelíd gyógymódjai

Pajzsmirigy-betegségek

megelőzése és szelíd gyógymódjai

Keresse a webaruhaz.napfenyes.hu-n vagy a napfenyesgyogykozpont.hu-n
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Bőrápolás

Dió a kozmetikában
A dió Perzsiából származik. Kedvelt volt Közép-Ázsiában, Kínában, Görögországban és a Római birodalomban is.
Európa északi területeire a rómaiak terjesztették el. Dióolajat már i.e. 400 körül használtak a görögök. Európában
a franciák terjesztették el. A dióból készült, hideg sajtolású olajat nemcsak az élelmiszeriparban vagy különféle betegségek megelőzésében alkalmazzák, hanem a kozmetikában is széles körben használják.
Bőrünket nemcsak kívülről, hanem belülről is hidratálni kell, a
dióolaj kellemes íze révén pedig könnyen megszeretteti magát.
Naponta egy teáskanál vagy egy evőkanál belőle, lehetőleg reggel, éhgyomorra elfogyasztva biztosítja a belső hidratálást.
Ezen kívül ajánlott fürdés után, még a nedves bőrbe is beledörzsölni valamennyit ebből a jótékony folyadékból.

Végül álljon itt egy otthon
is elkészíthető bőrápolószer receptje:

Testápoló dióolajból: 50 g sheavaj, 30 g dióolaj, 10 csepp kamilla illóolaj. Langyosítsuk meg a sheavajat, keverjük hozzá a
dióolajat, majd keverjük habosra egy mixerrel. Ha kihűlt, adjuk
hozzá az illóolajat. Javasoljuk hűtőben tárolni.

A dió számos hasznos és tápláló anyagot tartalmaz, amelyek
jótékony és helyreállító hatást gyakorolnak az arcbőr állapotára.
Az olaja nagy mennyiségben tartalmaz E-vitamint, valamint telítetlen zsírsavakat. Ezen kívül a dióból készült olajban sok más
vitamin is található, amelyek kedvező hatással vannak az arcbőrre. Ezen kívül nagy mennyiségben tartalmaz biológiailag aktív
anyagokat, amelyek fontosak az emberi test makro- és mikroelemeire, mint például jód, magnézium, réz, vas. Mivel ez az olaj
sok vitamin komplexet és tápanyagot tartalmaz, ez egy nagyon
hatékony eszköz, amely jelentősen javíthatja a száraz, vagy már
száradni kezdő bőr állapotát. Különösen hatékonyan védi a bőrt
forró éghajlaton, védve az irritációtól és a napégéstől. Ez az olaj
megakadályozza a bőr túlzott kiszáradását. A dióolaj aktívan lágyítja, táplálja és hidratálja a bőr száraz területeit, amelyekben
nincs nedvesség. A modern kozmetikában aktívan használják
az arc túl durva bőrének lágyításához. Ezen kívül ezt az olajat fel
lehet használni az érdesített bőr és a test más részeinek, például a könyökízület, a lábak vagy a térd területének hidratálására
és lágyítására. Kiváló öregedésgátló tulajdonságairól is ismert.
Intenzív módon tonizálja az elhalványuló bőrt az arcon, amely
elvesztette rugalmas tulajdonságait és letargikus lett. Nagyon hatékony a túlérzékeny arcbőr számára is. Tökéletesen eltávolítja a
bőr irritációját és gyulladását.
Ez az olaj kifejezett regeneráló és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, amelynek következtében aktívan kezeli a
bőrön jelentkező problémák és betegségek nagy részét. Például,
a dióból készült olaj használata jelentősen felgyorsíthatja az égési
sérülések vagy sebek gyógyulását.
Aktívan gyógyítja a karcolásokat és a vágásokat. A dióolajat
gyakran használják az arcbőr felszínén jelentkező mindenféle
allergiás reakció elhárítására. Meg kell jegyezni, hogy a modern
kozmetikában a dió olajat aktívan használják külső gyógyszerként
olyan betegségek kezelésére, mint a pikkelysömör vagy ekcéma.
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A FIORE NATURAL műhelyében is megtalálható többféle dió
olaja, így a magyar dióolaj is. Száraz bőrre készítünk belőle arckrémet, de használjuk testápolókba és olajos szérumokba is. A
dió-mimóza arckrémünk igen kedvelt termék a száraz arcbőrűek körében, rendszeresen visszatérnek a vásárlók érte.
Mi úgy alkotjuk a krémeinket, hogy lehetőség szerint hazai
gyümölcs magjából származzon, magyar termelőtől vásárolunk.
Szeretettel ajánljuk figyelmedbe a webáruházunkat, nézz körül,
mit szeretnél vásárolni. De ha nem találtál kedvedre valót, viszont van elképzelésed, hívj fel minket, vagy írj nekünk, mi megalkotjuk számodra, amit szeretnél.
Hornicsek Károlyné Mária kozmetikumtervező

Nézz körül a webshopunkban:

fiorecosmetics.hu

Telefonszám: 36-70/3700-227

Életmód

Kollagén – a csodafegyver, amely nemcsak
a bőrünket teszi szebbé
Manapság egyre többet hallani a kollagén jótékony hatásairól, így egyre
több táplálék-kiegészítőben is megtalálható, az alábbi cikkben részletesen bemutatjuk, hogy mi is az a kollagén, milyen hatásai vannak, miért
létfontosságú a szervezetünk számára, ha egy hosszú és minőségi életet
szeretnénk élni, valamint, hogy hogyan érdemes pótolnunk.

Mi a kollagén?

A kollagén a legnagyobb mennyiségben
előforduló nagy teherbírású, rostos fehérje,
amelyet a szervezetünk aminosavak segítségével állít elő. Ez legfőbb összetevője a kötőszöveteknek, szerveknek, inaknak, bőrnek és
az izmoknak. Lényeges szerepe van abban,
hogy a bőr és a szövetek rugalmasak, feszesek legyenek, valamint táplálja a hajat, a bőrt
és a körmöket.
Az életkor előrehaladtával a szervezetünk
kollagén termelése is csökken, többet használunk fel, mint amennyit képesek vagyunk
megtermelni, így 40 éves korunkra elveszítjük a kollagén állományunk 30-, 50 éves korunkra pedig 60%-át.

Mik a kollagén jótékony hatásai?

Bőr, haj és körmök – a kollagén leginkább bőrfeszesítő hatásáról ismert, amelynek következtében halványulnak a ráncok.
Ezen felül serkenti a haj és a körmök egészséges növekedését.
Ízületek és csontok - növeli a csontok, a
porcok, az inak és az ízületek rugalmasságát,
valamint stabilizálja őket.
Izomépítés és regeneráció – támogatja
az izomsejtek képzését, az izom regenerációját, valamint gyorsítja a sérülésekből történő
felépülést.
Bélrendszer és emésztés – gyulladáscsökkentő hatása is ismert, így képes enyhíteni az emésztési problémákon, valamint
javítja a bélrendszer egészségét.
A szív egészsége - A kollagén adja az artériák és a vérerek szerkezetét, amelyekben
a vér kering, így elegendő kollagén nélkül az
artériák gyengék és törékenyek lesznek.

Az alvás és a kollagéntermelés

Az alvás a szervezet legfőbb pihenési formája, amely különféle fázisokra osztható:
a test az alvás második és harmadik szakaszában is dolgozik, de a legtöbb munkát
az első szakaszban végzi, amely felkészíti
a testet a regenerálódásra: a szervezetünk
megkeresi a rendelkezésére álló kollagén
állományt, átalakítja olyan anyagokká, amelyeket felhasznál a regeneráláshoz. A szépség valóban a jó alvással kezdődik, a bőr
sejtjei a mélyalvás szakaszaiban éjjel kétszer
olyan gyorsan regenerálódnak, mint nappal, köszönhetően az alvás közbeni fokozott
kollagén termelődésnek, de csakis alacsony
kortizol (stresszhormon) szint esetén termel
a szervezet megfelelő mennyiséget. Magas
stresszhormon szint mellett, a rossz minőségű alvás következtében felgyorsul a bőr öregedése. Ez az oka annak, hogy a kollagént
tartalmazó étrend-kiegészítők használatát az
esti időszakban javasoljuk, hiszen minél többet juttatunk a szervezetünkbe, annál több
termelődik majd az alvás első szakaszában.

Tudatos táplálkozással tudjuk növelni a
szervezetünk kollagén ellátottságát, viszont
a táplálékkal bevitt kollagén nagy molekulákból épül fel, így szervezetünk nehezen
tudja feldolgozni, így csupán töredékük tud
hasznosulni. A Diamond Family Kollagén
folyadék halból 10000mg és a Diamond
Family Joint support ízületvédő keverék
a kollagént peptidek formájában tartalmazza, amelyek molekula tömege jóval
kisebb, folyékony kiszerelésének köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban hasznosul, valamint könnyen emészthető. Kollagén
termékeink fő célja, hogy pótolják a szervezet lecsökkent kollagén készletét valamint
stimulálják a természetes kollagén képződést. Nőknek és férfiaknak egyaránt fontos a
használata, hiszen a megfelelő mennyiségű
kollagén elengedhetetlen a szervezetünk
normál működéséhez, étrend kiegészítő termékeink használatával megakadályozhatjuk, hogy a kollagén idő előtt lecsökkenjen a
szervezetünkben, így hozzásegítve bennünket egy minőségi és boldog élethez.

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:

www.diamondfamily.hu.
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Életmód

A kemény víz és hatásai
Magyarország szerencsére nem tartozik a vízben szegény területek közé. Igaz, sok helyen igen kemény a víz.
A túlzottan kemény víz nemcsak a háztartásokban okoz
számtalan problémát és kellemetlenséget, de bizonyos
betegségek kialakulásáért is felelőssé tehető.
A víz univerzális oldószer, ami azt jelenti, hogy képes lerakni az üledékeket és feloldani a szilárd anyagokat. Ez a képesség lenyűgöző
természeti csodákat teremthet, mint például a Grand Canyon vagy
hazánk nevezetessége az egerszalóki Sódomb. De ha a vízben oldott
ásványi anyag koncentrációja túl magas, a kemény víz lerakódásokat
hagy maga után a háztartásokban is.
A kemény víz által létrehozott vízkőlerakódások sok komoly, hos�szú távú problémát okozhatnak.
A kemény víz egyik árulkodó jele az, hogy az edényeken és a mosogatótálcán vízkőfoltok jelennek meg. Ez a kisebb ásványi anyag
felhalmozódás azt jelzi, hogy a víz keménysége túl magas lehet.
Idővel a lakásokban található vízcsövekben is lerakódások jelenhetnek meg és ezek akár el is tömődhetnek a meszesedés miatt. A
vízcsövek károsodásának első jelei a lassú vízelvezetés és a csökkent
víznyomás.
A kemény víz miatt a szappan és egyéb mosószerek is kevésbé hatékonyak, így jelentősen megnövelheti a felhasznált tisztítószerek mennyiségét, ami sem a környezetnek, sem a pénztárcánknak
nem tesz jót.
A kemény víz a vízbázisú háztartási gépek, például a mosogatógépek, mosógépek és vízmelegítők teljes meghibásodását okozhatja. A vízmelegítő a vízkőlerakódás miatt veszít hatékonyságából
és egyre költségesebbé válik a víz felmelegítése.
A kemény víz nemcsak háztartási gépeinknél okoz gondot a magas kálcium- és magnéziumtartalma miatt, hanem a nagy vízkeménységű ivóvíz a szervezetünkre sincs jó hatással és bizonyos betegségek kialakulásáért is felelőssé tehető.
Ezen betegségek közé tartozik a vesekő. A vesekövek kemény,
ásványi anyagokból és sókból kialakult lerakódások, amelyek a vesékben alakulhatnak ki.
A vesekő kialakulását természetesen több tényező együttes hatása okozza, így például a genetikai hajlam is közrejátszik. A férfiak
ráadásul háromszor hajlamosabbak a vesekőképződésre, de vesekövességet okozhatnak anyagcsere-betegségek és a túlzott fehérjebevitel is. Tény azonban, hogy aki hajlamos a kőképzésre és emellett
kemény vizet fogyaszt – akár vezetékes, akár ásványvíz formájában-,
annál nagyobb az esélye a vesekő kialakulásának.
Egyes kutatások szerint az ízületi gyulladások és a köszvény
okozója is lehet a kemény víz, amely a nem megfelelő formátumú és
mennyiségű ásványi anyagot juttatja a szervezetbe.
A megelőzés legfontosabb alapja a megfelelő mennyiségű és
minőségű víz fogyasztása. Fordítsunk figyelmet arra is, hogy a fogyasztott víz vagy eleve mentes legyen a klórtól, vagy fogyasztás
előtt távolítsuk el, mivel élettani hatásai nem kedvezőek az emberi
szervezetre nézve.
Ebben jelentenek megoldást a vízszűrő berendezések, melyek
alkalmasak a klór eltávolítására és a víz lágyítására is.
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Mi a leghatásosabb
módszer vízkő ellen?

Kiváló vízlágyítók és vízkőmentesítők állnak már rendelkezésünkre, és ezek mind szépen teszik is a dolgukat, azonban a leghatásosabb mégis a vízlágyító berendezés használata.

Miért?

A lakások és épületek teljes vízhálózatának lágyítását elvégzik.
Segítségével a vízben oldott kalcium és magnézium ionok nátrium ionokra cserélődnek, így a lágyított víz már nem tartalmaz
maradó keménységet okozó ionokat, illetve sókat.

Milyen előnyökkel jár pontosan?
• Háztartási gépeink vízmelegítői eredeti hatásfokon üzemelnek.
• Kevesebb mosószer és mosogatószer használat.
• Hosszabb élettartamú berendezési tárgyak.
• Zuhanyzás utáni selymes, puha bőr.
• Hajmosás utáni csillogó, egészséges haj.
• Nem mellesleg végre búcsút inthetsz a makacs vízkőfoltoknak is!

Milyen vízlágyító berendezést válasszak?

Ha meghoztad a döntést és valóban szeretnéd kihasználni
a vízlágyító berendezés remek adottságait, hívd bizalommal a
+36706075770-es telefonszámot és a HomeWater.hu kollégái
segítenek az igényeidnek megfelelőt kiválasztani.

www.homewater.hu

Tudatos gazdi

CBD az állatgyógyászatban
A varázslatos CBD nyomában - 3. Rész
Eddig a CBD emberre való hatásairól beszélgettünk Győri Edittel, a
Jōra márka tulajdonosával, de, állatoknak szánt CBD olajok is vannak a
piacon. Mire lehet ezeket használni,
mire lehetnek jók?
Az állatgyógyászat is kezdi felfedezni
a CBD olajat. A többéves kutatások és a
különböző tanulmányok azt mutatják,
hogy a kender jótékony hatással van az
állatok szervezetére is, hiszen nekik is van
endokannabinoid rendszerük, amely képes együttműködni a CBD-vel.
- Mire lehet jó a CBD az állatoknál?
- Elsősorban kiemelném a szorongás
elleni küzdelmet. Ha az agyban kémiai
egyensúlyhiány van, depresszió és szorongás jelentkezhet, különösképpen a kutyák
lehetnek erre érzékenyek, de macskáknál,
sőt egyéb kisállatoknál, például nyulaknál
is figyeltek már meg ilyen tüneteket. Széleskörű kutatások alapján a CBD olaj használata stabilizálhatja és normalizálhatja az
ilyen egészségügyi problémákhoz vezető
vegyi ingadozásokat. A CBD komponens
a kutya agyában szerotonin és adenozin
receptorokkal is kölcsönhatásba léphet,
hogy megfelelően működjön. Természetesen valós ingerek által kiváltott szorongásra is ugyanolyan sikerrel adhatjuk a
CBD olajat, például szétválasztási szorongás ellen vagy a tűzijáték és vihar okozta
szorongás leküzdésére.
A másik legsikeresebben kezelt probléma az epilepszia. A közelmúltban egyre
több tudományos tanulmány mutatta ki,
hogy a CBD alkalmazása jelentősen csökkentheti a rohamok számát és intenzitását a legtöbb háziállat agyában. Aki látott
vagy gondozott már epilepsziás kutyát,
pontosan tudja, mekkora probléma ez, és
mennyire nehezen kezelhető és kontrollálható. Ehhez kapcsolódóan mondanám
el, hogy ugyanilyen sikeresen tudja a kisállatok krónikus fájdalmát csökkenteni a
CBD olaj – pontosan, ahogy nálunk, embereknél. A kutyák és macskák fájdalmát

is az agyi receptorok szabályozzák. Amikor a CBD kölcsönhatásba lép ezekkel,
bizonyítottan hatékonyan blokkolja és
megakadályozza, hogy a receptor bekapcsolódjon és jelezzen a fájdalom érzésére.
- Honnan tudják lemérni az orvosok
vagy a gazdi, hogy mennyit csökkent a
fájdalma az adott állatnak?
- Az állatoktól valóban nehezebb vis�szajelzést kapni, hiszen limitáltabb a
kommunikációjuk, de az állat viselkedésén, általános jóllétén látszódni fog, ez
biztos. Például az étvágyán is, és itt kanyarodnék vissza a „miben tud segíteni a CBD
olaj” témához, ugyanis a kutatások azt is
kimutatták, hogy a CBD csökkentheti az
émelygést és ösztönözheti az étvágyat
azáltal, hogy a háziállat agyában több neuronnal kölcsönhatásba lép. Ennek eredményeként arra ösztönzi az állatot, akár
a beteg állatot is, hogy egyen, különösen
akkor, ha olyan betegségekben szenved,
mint például rohamok vagy rák. A szervezetnek szüksége van energiára az ilyen
betegségek leküzdésére, és ha nem tud
elegendő ételt megemészteni, a háziállat
számos komoly problémával szembesülhet. És természetesen ne felejtsük ki azt
a hatást, amit szintén egyre több kutatás
kezd alátámasztani, bár még csak laboratóriumi körülmények között, hogy a rákos sejtek terjedését is megelőzheti a
CBD olaj.
- Ez valóban ígéretesen hangzik. De
vajon miért nem jó az, ha a kisállatom-
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nak a saját CBD olajomból adok? Nem
lehúzásszagú, hogy neki külön kell
venni? Miben más az emberi és az állati
olaj?
- Sajnos nem, nem jó az embereknek
szánt teljes spektrumú CBD olaj az állatoknak, mert a THC-ra például kimondottan
érzékenyek lehetnek. A mi szervezetünk
határérték alatti 0,2%-os THC tartalmat
észre sem veszi, sőt ez hasznos lehet nekünk, de egy kiskutya erre nagyon rosszul
reagálhat. Ezen kívül mi például ízesített
olajokkal kedveskedünk nekik, amiket a
tapasztalatok alapján még szívesebben
fogyasztanak.
- Milyen állatnak érdemes CBD olajat
adni?
- Hagyományosan kutyáknak, cicáknak, illetve lovaknak érdemes CBD olajat
adni, de folynak kutatások, hogy a haszonállatoknak milyen előnyökkel járhat a
CBD – mi is szponzorálunk egy ilyen egyetemi kutatást.
Azt még elmondanám, hogy a versenylovaknak versenyidőszakban csak megfelelő tájékozódás és engedélyezés után
adjunk olajat, mert kimutatható a szervezetben.
- Hogyan érdemes adagolni a CBD
olajat?
- Ez nyilván az adott állat nagyságától,
fajától, állapotától függ, mindig olvassuk
el a használati utasítást! Érdemes ételbe
keverve vagy önmagában is akár a szájukba cseppentve. Már amelyik hagyja!

Tudatos gazdi

Milyen gyakran vigyük állatorvoshoz a kutyát?
Sokakban ilyenkor egyből az a válasz villan fel, hogy természetesen akkor, amikor beteg. De mi van, ha egy kicsit
másképp gondolkodunk és inkább a megelőzésre fókuszálunk?
Összeszedtem néhány tippet, ami segíthet tudatosabb
gazdivá válni és esetleg még az állatorvosi látogatások számát is csökkentheti.
1. Érdemes évente egyszer kutyánknál is egy átfogó vérkép
elemzést kérni. Ebből az állatorvos látja, ha bármilyen eltérés van
és az értékekből a gyanús összefüggéseket, jeleket is könnyen kiolvassa. Így időben el lehet kezdeni a megfelelő kezelést.
2. Amennyiben kutyánk hajlamos a fogkőre, úgy 6-12 havonta
szükség lehet fogkő eltávolításra és otthon is folyamatos fogápolási rutint kell kialakítani. A szájban lévő baktériumok ugyanis nagyon sok egészségügyi gondot tudnak okozni. Egy rossz fog
vagy túlzott fogkő ízületi, keringési és emésztési gondokat is magával hozhat.
Egyre több ismerősöm összpontosít saját egészségében is arra,
hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy elkerülje a betegségeket vagy legalább minimális szintre csökkentse a megjelenésük valószínűségét.
Egy kis életmódváltással kutyánknál is bevezethetjük a megelőzés elvét.
Természetesen nem megy egyik napról a másikra és egyre nagyobb szintű tudatosságra van szükség a siker érdekében, de kivitelezhető.

3. A kötelező oltások esedékességét érdemes mindig külön a
naptárban is vezetni, hogy biztosan időben megkapja kutyánk.
Amikor pedig oltásra visszük, előre le lehet egyeztetni az állatorvossal a megelőző intézkedéseket és vizsgálatokat, hogy minimalizáljuk a kutyát érintő stresszt, ami az állatorvossal jár.
4. Fontos megtervezni előre, milyen kiegészítőkkel és gyógynövényekkel támogatjuk kutyánk egészségét. Egy jól felépített
táplálék-kiegészítő kúra naptár betartása rengeteget tud segíteni a betegségek megelőzésében és kutyánk általános egészségügyi állapotának javításában.

My Bulldog Herbs – Megelőző csomag
A kutyád immunrendszerének támogatását nem szabad
soha elhanyagolnod. Megfelelő gyógynövényekkel és a
megelőzésre törekvéssel rengeteg betegség elkerülhető.
Sőt még a szőrhullás, szőrtüsző atka, gombás fertőzések
is megelőzhetőek.
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A fent említett lehetőségek kizárólag megelőzésre vonatkoznak. Beteg vagy folyamatosan orvosi kontrollra szoruló kutyánál
nem alkalmazható. Amennyiben bármilyen betegség jelét észleljük, kutyánk viselkedése furcsa, bágyadt, étvágytalan, abban az
esetben mindenképpen szükséges állatorvoshoz vinni.

www.mybulldogshop.com

Ajánló
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Életmód

A magyar pálinkafogyasztás kultúrája
A pálinka évszázadok óta a magyar
táplálkozási kultúra, azaz a mindennapi élet része.
Minden szellemeskedés nélkül, sajnos
van egy rossz és egy jó hírünk is a pálinka
fogyasztóinak. A jó hírünk az, hogy ebből a
nemes párlatból egy gyűszűnyi, a kiegyensúlyozott életünkre nagyon jótékony hatással van. Főleg, ha kiegészítjük különféle
gyógynövényekkel, amelyek képesek az
egészség és a jó kedély megőrzésére, sőt
sok betegség megelőzésére, gyógyítására
is. A rossz hírünk az, hogy elég belőlük egy
gyűszűnyi is. Ez a paradoxon annyit jelent,
hogy ugyanabban a pohárban találjuk
meg az áldást, és az átkot is.
A pálinka és annak fogyasztása ugyanolyan nemzeti sajátosságunk, mint a
pirospaprika vagy akár a tokaji aszú. A
PRESIDENT Pálinka Szalon zászlóshajó
terméke is Tokajban, Mádon 30-40%-os
aszúszem tartalommal szüretelt Furmint
szőlőből készül.
Napjainkban már az ünnepi eseményekhez, a családi összejövetelekhez kötődik,
de nem hiányozhat az asztalról, mert a
családtagok, rokonok tudják, hogy a jó pálinka, amit mi is kínálunk, elengedhetetlen
része az ünneplésnek. Valahol kenyérrel és
sóval, nálunk Magyarországon jó fajta pálinkával várják a vendégeket, a családtagokat, rokonokat, és a barátokat.
Fogyaszthatjuk étkezés előtt vagy után
vagy, csak önmagában a pálinkát, de bizton állíthatjuk, hogy fogyasztóinknak mindenképpen élményt nyújt. Ha mértékletesen – átlagosan napi négy centiliternél
nem többet – veszünk magunkhoz, akkor
szervezetükre jó hatással van.
A jó pálinka igazán sokoldalú ital, mert
a jó pálinkában azonnal felismerjük a gyümölcs aromáját, amelyből készítették. A
jó pálinka elfogyasztása után – akkor is, ha
négy centiliternél többet sikeredett innia,
– az ember nem kel másnaposan, tiszta a
feje, és gyomra.
Nagyon sokan a pálinkát még manapság is tévesen gyakran hűtve fogyasztják.
Régen, ami már nem divat, demizsonból
kínálták, amire már nem sokan emlékeznek. Ha hűtjük a pálinkát, akkor pontosan
azt az élvezeti értékét veszíti el, amiért fogyasztjuk: a gyümölcsösséget és az illatát.

A pálinkát legjobb 18-20°C-on felszolgálni, hogy a gyümölcs kellemes ízét teljes
mértékben élvezhessük. Talán a korosabbakban még megvan az a kép, hogy nagyapáink a kemence mögé nyúlva, oda rejtve
őrizgették ezt a nedűt.
Ha a pálinka hibátlan minőségű, akkor
néhány perccel a fogyasztása után is érezhetjük, hogy milyen kellemes illatok szabadulnak fel az üres pohárból, miután az
alkohol a pohár faláról elpárolog. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a pálinkakészítés
egy külön tudomány, két egyforma főzet
nem létezik és nem is lesz sohasem. Két
egyforma pálinkafőző mester sem létezik,
és nem is születik sohasem. Minden gyümölcsfajta sem egyforma, mert más és más
területen termett, és minden pálinkafőző
mester más pálinkát készít, mert minden
embernek más a szaglása, az ízlelése is.
Felfedezni, összehasonlítani, megkóstolni a pálinkafajtákat ugyanolyan élvezetes
dolog mint …, és ezt mindenki fantáziájára bízzuk! Mert, közismert tény, hogy akinek van jó pálinkája, azt szereti a barátja,
a szomszédja, a komája, és mindenki, akit
megkínál vele!
Kedves egészségükre!

www.presidentpalinka.hu
webáruház:
www.gyumolcsbol.hu
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PRESIDENT Pálinka már a Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központban is megtalálható Kőhányáson.
A Kárpát-Medence minden tája a ter-

mészetben élő ember évezredes munkájának lenyomatát őrzi. A Vértesi Tájvédelmi Körzet területén, az Országos
Kék túra útvonalán, erdei környezetben,
akár egy jó pohár finom PRESIDENT
pálinkával várja kedves látogatóit ez
az ökoturisztikai központ. A központ
gépkocsival mind az M1, mind az M7
autópályáról 30 perces utazással elérhető, de jelzett utakon megközelíthető
kerékpárral, lóháton és természetesen
gyalog is. Töltsön el egy kellemes napot,
vagy akár hétvégét náluk, szakadjon ki
a mindennapok nyüzsgő forgatagából a
természetbe.
A Központ örömmel vár minden természetjárót, aki velük együtt nagyra értékeli környezetünk kincseit és segít ezt
a páratlan tájat tisztán, természetesen
megőrizni.

Kertészkedjünk!

Újrafüvesítés a klímaváltozásra hangolva
Az idei nyár bővelkedett a szélsőségekben. Hathetes kánikula, majd
betörő hidegfrontok, amelyek egyik
napról a másikra 20 fokos hőmérséklet különbséget is hoztak. Ezek a
stresszhatások nem csak ránk, emberekre vannak rossz hatással, hanem a kertjeinkre is.

Ügyfeleim körében az idei év legnagyobb
kihívása az aszály volt.
Ahol tudtak locsolni, ott az elkényeztetett
gyep gombásodása volt kihívás ebben a
kánikulában, ahol pedig vízhasználati korlátozások voltak, ott a kiszáradás okozott
fejtörést a kertbarátoknak.
Pedig tulajdonképpen mind a két probléma forrása ugyanaz:

a talaj.
Az, hogy a talajban nincs egyensúly. Nem
működik a levegő- és vízháztartás; mert
nincs, vagy nem megfelelő minőségű a talajélet, ami a szerves tápanyagok- és a humusz hiányára vezethető vissza.
A természet rendkívül bonyolult, rugalmas és találékony létforma, mégis szabályszerűen működik. Ennek köszönhető a
fejlődés, az evolúció is. Mivel minden-mindennel kölcsönhatásban van, ezért itt az
ideje, hogy a kertbarátok is összefüggésekben kezdjenek gondolkodni.
Ez az egyetlen módja annak, hogy 5-10
év múlva is fenntartható, zöld kerteket
ápolhassanak.
Egyáltalán nincs rá garancia, hogy jövőre
Önnél nem lesz vízhiány, hogy bármeddig
képes lesz a vízpazarló, állandó vegyszerezést
kívánó gyepet fenntartani.
Az idei év egy kemény lecke volt. Most
ősszel itt a lehetőség újratervezni, számolva
a klímaváltozás hatásaival.
Én úgy látom, hogy csak a természetes
kerteknek van jövője ebben a szélsőséges
változásban, azok idén is bizonyítottak.
Sajnos le kell mondani a selyem puhaságú angol gyepről, és el kell fogadni, hogy a
preventív gondolkodás és az őshonos növénykultúra (ami semmivel sem rosszabb)
lesz hosszútávon járható és finanszírozható
a kertekben is.

Tudom, hogy sokan vannak, akiket kikapcsol a fűnyírás, ezért nem restek egész
évben nitrogénben gazdag műtrágyákkal
hajtatni a gyepet, hogy hetente többször
lehessen vágni.
Ezzel viszont az a baj, hogy a műtrágya
célzott összetétele csak a növény igényeit
elégíti ki, a talajéletet nem tudja táplálni,
ahhoz szerves anyagok kellenek. Ezért folyamatosan csökken a hasznos mikroorganizmusok száma a földben, ami oda vezet,
hogy a fű nem tudja elég hatékonyan felvenni a tápanyagot, és egyre nagyobb dózis
kell ugyanahhoz az eredményhez. Ez pedig
egy ördögi spirál, az elsivatagosodás
előszobája.
Ráadásul a talajélet kiölésével nem lesz,
ami lazítja és mozgásban tartja a földben
a levegőt, a vizet és a tápanyagokat. A következmény pedig az, hogy sokkal kiszolgáltatottabbá válik a növény: az aszályban,
a víztartalékok nélkül senyved, a hirtelen
özönvizekben fuldoklik és végül hatékony
vízleszivárgás miatt rövid időn belül kezdődik előröl minden.
Ok-okozat.
Kegyetlenül hangzik: de azoknak,
akiknek idén tönkrement a gyepe, most
jó lehetőségük van arra, hogy új alapokra helyezzenek mindent.
- Az újrafüvesítést, vagy felülvetést szárazságtűrő fajtákkal tegyék meg, mint a
Barenbrug Water Saver fűmagok, amelyeknek akár 60 cm mély gyökérzete is lehet
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vagy sokak számára tetszetős színvilágú
szárazságtűrő Johnsons fűfajták.
- Bevezessék a helyes az öntözési gyakorlatot: ritkábban, nagyobb adagokkal
locsolva a gyep gyökere nem szokik fel a
felszínhez, ezért védve lesz a hőségtől és
elérheti a mélyebb víztartalékokat.
- A talajjavítóval kombinált szerves
tápanyagok (pl. DCM Antagon és Vivisol)
és a humusztartalom (Humin Garden Plus)
visszapótlásával életteret biztosítsanak a
hasznos mikroorganizmusoknak és javul a
talaj minősége.
- Mikrobiológiai készítményekkel (Esstence termékcsalád) támogatható az egészséges talajélet megerősödése, hogy a patogén képletek kiszoruljanak (így megszűnik a
visszatérő gombabetegség is).
- Építsen vízgyűjtőt, vagy esővízszikkasztót a kertbe.
- Ültessen laza lombkoronájú fát, ami
néhány éven belül segít hűsen tartani a talajt a forróságban is.
Ha megérti a természet működésének
alapjait, Ön is képes lesz egy kevés munkával fenntartható keretet létrehozni, ami
kiállja a klímaváltozás próbáját.
A legjobb alkalom a cselekvésre 30-40
éve volt, a második legjobb ma van!
Egészséges talajt és klímaváltozás-álló
kertet kíván:
Molnár Gábor Éva

www.kertfuvesites.hu
www.evakert.hu
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