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Aktuális

A hulladék hajthatná
az óceánok szemétgyűjtő hajóit
A Worcesteri Politechnikai Intézet, a Woods Hole Oceanográfiai Intézet és a Harvard Egyetem kutatói az
amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS)
megjelent tanulmányukban mutatják be, hogyan alakítható át a műanyagszemét a hajók üzemanyagává.

Évente több millió tonnányi műanyag kerül az óceánokba,
ennek egy része darabokra esik és lebomlik, másik része viszont
hatalmas szeméthalommá áll össze, amely az óceánok távoleső
területeire is elsodródik. Mivel ezek a szigetek óriási veszélyt jelentenek az óceánok élővilágára, a környezetvédők különböző
módszerekkel próbálják megtisztítani tőlük az óceánokat.
Ezen projektek során a szemétszigethez általában hajót küldenek, amely a lehető legtöbb hulladékot összegyűjti, majd rakományát a kikötőbe viszi, hogy ott feldolgozzák.
Az új tanulmány szerzői szerint sokkal hatékonyabb és jóval
inkább környezetbarát lenne, ha magát a műanyag szemetet alakítanák át üzemanyaggá, amely a szemétfeldolgozó gépet és a
hajót is hajtaná, így a folyamatot nem kellene megszakítani - olvasható a techxplore.com. technológiai hírportálon.
A szakemberek szerint a műanyag hidrotermikus cseppfolyósítás (HTL) révén olajjá alakítható. A folyamatban a műanyagot 300-550 Celsius-fokra kell melegíteni a tengerszinti nyomás
250-300-szorosán.
Kiszámolták, hogy egy HTL-átalakítót szállító hajó elég olajat
képes előállítani ahhoz, hogy üzemanyagot biztosítson az átalakító és a hajó motorja számára is.
A tudósok elismerik, hogy az olaj égetése szén-dioxidot bocsátana a légkörbe, de kiemelik, hogy a kibocsátott mennyiség még
mindig kisebb, mint az, amennyit a hajó a hagyományos olaj elégetésével bocsát ki a kikötőbe tartó útjain és vissza.
Hozzátették: a hidrotermikus cseppfolyósítás is jár némi szilárd
melléktermékkel, amelyet idővel a kikötőbe kell szállítani, de elég
lenne ezt néhány havonta megtenni.
-MTI-
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Izraelben a világ átlagánál kétszer
gyorsabban növekszik
az átlagos hőmérséklet
A glasgow-i klímacsúcs alkalmával közzétett jelentés
szerint 1980 óta az egész világban átlagosan 1,18
Celsius fokkal emelkedett a hőmérséklet, miközben
Izraelben ez a növekedés 2,1 fokos volt.
Az izraeli meteorológiai szolgálat az ENSZ Éghajlatváltozási
Kormányközi Testületének (IPCC) globális adataival vetette össze
a helyi méréseket. Az IPCC számításai 1980 és 2020 között évtizedenként átlagosan 0,29 Celsius fokos globális felmelegedést
mértek, de Izraelben ez az érték 0,54 Celsius fok, vagyis majdnem
a duplája.
A jelentés készítői szerint Izrael a globális felmelegedés egyik
forró pontján („hot spotján”) van, és ez megköveteli a felkészülést
a klímaváltozás hatásaira. A forró nappalok és éjszakák gyakoribbá válása, és a hidegebb napok számának csökkenése várható.
Az elmúlt harminc évben országos számításban mintegy 25 milliméterrel csökkent az éves csapadék, és kevesebb lett a csapadékos napok száma is. Megfigyelhető, hogy miközben az ország
északi részén, Galileában csökkent a csapadék mennyisége, más
területeken, köztük a Negev sivatag északi részén több eső esett.
A jelentés szerzői az éghajlati modellek alapján azt vetítik előre, hogy a jövőben folytatódnak, sőt várhatóan felgyorsulnak a
klímaváltozás eddig megfigyelt jelenségei.
A következő századfordulóig a globális kibocsátáscsökkentéssel
számoló optimista forgatókönyv szerint 1,5 fokkal, az eddigi gyakorlat folytatása esetén viszont négy fokkal tovább emelkedik a
hőmérséklet.
A 2021 és 2050 közötti években meglehetősen mérsékelt, hétszázalékos csapadékcsökkenés várható az 1961-től 1990-ig tartó
időszakhoz képest, de 2071-től 2100-ig már átlagosan 127 mm
csapadékcsökkenést
ígérnek, ami több
a szóban forgó időszakban mért éves
csapadékmennyiség
25 százalékánál.
Izraelben az éghajlatváltozás négy fő
jellemzőjére kell felkészülni: melegebb
lesz, nagyobb lesz a
szárazság, emelkedik a tengerszint, és
egyre
szélsőségesebb lesz az időjárás.
Rekordmennyiségű
esőzések várhatóak,
amelyek miatt növekszik az áradások, földcsuszamlások és árvizek száma különösen a városokban. A változások a jelentés készítői szerint alááshatják a regionális stabilitást, és hátrányosan
érinthetik Izrael biztonságát is.
- MTI -

Környezetünk

Kincs, amit nem értékelünk eléggé
Életünk egyik legfontosabb lételeme
a víz, szilárd táplálék nélkül heteket is
kibírhatunk, de szervezetünk víz nélkül csak pár napig képes a túlélésre.
Bolygónk egyharmadát víz borítja,
ennek rendkívüli nagy vízmennyiségnek azonban csak egy elenyésző
mennyisége fogyasztható az emberek számára. A Föld vízkészlete nagyjából 1,4 milliárd köbméter, ebből az
édesvíz mindössze 3%-ot tesz ki, és
ennek jelentős része, kb 80%-a sarki
jégtakaróban található, így a valóban rendelkezésre álló édesvíz men�nyisége a Föld vízkészletének csupán
0,5%-a. És még ez az édesvíz sem
teljes mennyiségben iható, hiszen a
világ számos pontján a különböző
szennyezések miatt emberi fogyasztásra nem alkalmas minőségben található meg.
Ezzel is indokolható, hogy világszerte
785 millió ember, a Föld lakosságának
10%-a nem jut hozzá még alapszintű ivóvíz-szolgáltatáshoz sem, és még többen
vannak azok, akik számára semmilyen
szennyvízkezelési megoldás nem érhető el. Ez óriási egészségügyi kockázatot,
járványveszélyt jelent, elég csak arra
gondolni, hogy a jelenlegi koronavírusjárvány során is az egyik legfontosabb
védekezési módszer a személyes higiénia
biztosítása, a rendszeres kézmosás.
A szennyezett víz fogyasztása miatt
évente több ember hal meg, mint a háborúkban vagy az erőszak más formájában, és ezeknek az elhunyt embereknek
43%-a öt év alatti gyerek. Naponta 700
gyerek hal meg olyan betegségekben,
amelyeket a tiszta ivóvíz hiánya okoz.
Az ivóvíz minősége mellett az ivásra alkalmas víz megközelíthetősége és men�nyisége is hatalmas problémát okoz Földünkön, több mint 80 országban kritikus
a vízhiány és nehézkes a víz elérhetősége.
Utóbbi miatt a világon ma is sokan akár

25 kilométert gyalogolnak a tiszta ivóvízért, általában nők és gyerekek, akik akár
az iskolából hiányoznak, hogy vizet vihessenek haza. Csak Afrikában a nők évente
több mint 40 milliárd órát töltenek azzal,
hogy vízért gyalogolnak.
Afrika országai vannak a legsúlyosabban kitéve az iható víz hiányából adódó
veszélyeknek, míg Európában a lakossági
ivóvíz-ellátottság 96%.

Mi a helyzet Magyarországon?
Magyarország a Föld, sőt még Európa
országainak többségéhez képest is kivételezett helyzetben van, hiszen az ország
egyedülálló ivóvízkészlettel rendelkezik. Jelenleg hazánkban minden településen van vezetékes ivóvíz, köszönhetően
annak a több mint 100 000 ezer kilométert is meghaladó vízhálózatnak, amely a
lakosság számára biztosítja a vezetékes
vízellátást. A közműves ivóvízhálózatra
kötött lakások aránya Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb, közel 90%-os,
Budapesten és 9 megyében majdnem
100%-os az ellátottság.
A vízvezeték-hálózatból folyó ivóvíz
hazánkban jó minőségű, és a legszigo-
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rúbban ellenőrzött élelmiszer. A magyar
hazai vezetékes ivóvizek fele ásványvíz
minőségű, ami azt jelenti, hogy a csapból
– például Debrecenben vagy Győrben olyan víz folyik, melyben az értékes ásványi anyagok mennyisége meghaladja az
500 mg/liter mennyiséget.
Az egyedüli problémát a sok esetben
elöregedett vízvezetékhálózat jelenti. A mai magyar vízvezetékhálózat nem
csak nagyobb kapacitásra van tervezve,
hanem felújításra is szorul, emiatt a csapvíz veszít élvezeti értékéből. Az elöregedett vezetékekből kioldódó anyagok, a
kialakuló ún. pangóvíz, valamint az ezeket semlegesítő fertőtlenítő klór megváltoztatják a csapból kifolyó víz ízét, színét
esetleg szagát, de ennek a problémának
az orvoslására már rendelkezésre állnak
a legkorszerűbb vízkezelő és vízszűrő
berendezések, melyek segítségével a
csapvízből prémium vizet készíthetünk.
Magyarország így is rendkívül szerencsés
helyzetben van vízvezetékhálózat men�nyisége és az ivóvíz minősége és elérhetősége szempontjából, amit sokszor sajnos nem értékelünk eléggé.
Tanuljuk meg becsülni azt, ami csupán
egy karnyújtásnyira van az otthonunkban!

Fűben-fában

Az eukaliptuszok csodálatos ereje
A természetben több mint 400 féle
eukaliptusz alfaj létezik. Vajon
mindegyik ugyanazokat a kémiai
összetevőket tartalmazza? Melyik
mire jó és mire nem? Melyik alkalmazható gyerekeknek is?
Kedves Olvasóm!
Most, az őszi hónapok megfázásos, ízületi
problémás időszakában beszéljünk egy széles körben ismert és használt illóolaj családról. Kicsit közelebbről is szemügyre vesszük
az eukaliptuszból készített illóolajat.
Az eukaliptusz egy gyorsan növő, a talaj
mélyrétegeiből is vizet megkötni képes,
lándzsaszerű levelekkel rendelkező fa, mely
mára az egész világon elterjedt szárazságtűrése és szívóssága miatt. Találkoztam vele
Dél-Amerikában is, ahol nem őshonos, de
behurcolták a spanyolok és azóta nagyon
elterjedt ott is. Az aromaterápiában mindössze 5-6 típusát használjuk általánosan, de
a gyengébb olajokra nem is írják rá, hogy
melyik altípusból származik az adott olaj.
Ez pedig számos problémát vet fel. Használatuk és kémiai összetételük ugyan némileg hasonlít, de vannak nagyon jelentős
különbségek is, illatuk pedig nagyon eltérő.
Ezért figyeljünk oda a vásárlásnál, csak olyan
olajat vegyünk meg, amelyen a latin elnevezés és típus is szerepel!
Tasmániai eukaliptusz (Eucalyptus globulus)
Kellemes, friss illatú illóolaj - a szaunázók
kedvence. Belélegezve frissítő, élénkítő és
koncentrációnövelő tulajdonságai mellett
kitűnően tisztítja a légutakat, így segíthet a
felső-légúti megbetegedések enyhítésében
is. Hűsíti és nyugtatja a fájó, gyulladt izmokat és ízületeket. Emellett felfrissíti az elmét
és javítja a hangulatot. Jól alkalmazható influenza, arcüreggyulladás, valamint bakteriális és gombás bőrbetegségek kezelésére.
Mentolos eukaliptusz (Eucalyptus dives)
Gyermekbiztos eukaliptusz olaj, optimális
választás minden kisgyermekes háztartás
számára. Erős fás, menta illatú, stimuláló és
felemelő. Tisztítja a légutakat és enyhíti a
nyákképződést.
Ne használjuk hígítatlanul a bőrfelület kezelésére.

Eukaliptusz smithii illóolaj
Gyengéd, mentolos illatú illóolaj. Fájdalomcsillapító, antibakteriális, gyulladásgátló,
antiszeptikus, görcsoldó, köhögéscsillapító,
nyákoldó, köptető hatású, kisgyermekeknek is biztonságosan alkalmazható lágy
illóolaj. Fejfájás, migrén esetén is használhatjuk.
Eukaliptusz radiata illóolaj
Az eukaliptusz radiata a szubtrópusi, magasabban fekvő, gyengébb minőségű talajon is megél, törzse szürkéskék, lombhullató, fiatal levelei kerekek, míg régebbi levelei
lándzsa alakúak. Az ausztrál bennszülöttek
sebeiket ápolták a friss levelekkel.
Hurutos megbetegedésekre, köptető, köhögéscsillapító, vírusölő, immunrendszert
élénkítő, baktériumölő, gyulladáscsökkentő, energizáló, idegerősítő illóolaj
Napi használatra: a téli meghűlés ellen
semmi sem hatásosabb, mint 4-6 csepp eukaliptusz radiata a mellkasra a hátra vagy a
talpra dörzsölve.
Vietnámi eukaliptusz (Eucalyptus citriodora)
Lándzsás levelű, fehér virágú vietnámi
eukaliptusznak félgömb alakú termései
vannak, illóolaja gyors enyhülést hoz számos gyulladásra. Illatjegye nem hasonlít
az eukaliptuszra, kifejezetten citromos illatú, ezt citronelal és citronelol tartalmának
köszönheti. Ez a magas citronelol tartalom
bizonyos embereknél okozhat bőrirritációt,

6

ezért a vietnámi eukaliptusz illóolajat mindig vivőolajban vigyük fel a bőrre. Ne használjuk szaunázáshoz!
Erős görcsoldó, erős gyulladáscsökkentő,
fájdalomcsillapító, viszketéscsillapító, gombaölő, vérnyomáscsökkentő, nyugtató, szúnyogriasztó szer. Reuma, ekcéma, övsömör,
húgyúti, nőgyógyászati gyulladások, szúnyogcsípés enyhítésére is jól használható.

Tipp ízületi gyulladásra:

4 csepp illóolaj 1 evőkanál kalabafa olajban elkeverve fájdalmas ízületi gyulladás
területére vagy a gerinc mentén bedörzsölve, bemasszírozva.
A fenti felsorolásból úgy gondolom, Ön is
láthatja, hogy nem mindegy! Van egy kincs a
kezünkben! Használjuk jól! További cikkek a
www.healingbridge.hu, a termékek pedig
a www.aromadoki.hu
oldalon találhatóak!

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

Gondolkodó

Kilenc szelet sütemény
Az elmúlt hatvan évben sok könyvet
elolvastam, de ezek között csak egy
akadt, amellyel ezt négyszer is megtettem, ez pedig Karl Herbstnek A
valódi Jézus című műve. A szerző az
eredeti görög szöveg alapján, elfogulatlanul, a józan emberi értelemre és a logika szabályaira alapozva
vizsgálja meg a Jézusnak tulajdonított mondásokat, a vele kapcsolatos
történeteket. A rostán fennakadt, hitelesnek minősíthető szövegek alapján egy hozzánk közeli, befogadható
és követhető Jézus képe bontakozik
ki. Ez a Jézus nem egy isteni lény, aki
a teremtett világ törvényeinek felfüggesztésével hajt végre más által
megismételhetetlen csodákat, hogy
elkápráztassa, bámulatba ejtse a
közönségét, elnyerve ezzel hódolatukat, csodálatukat, s elérve, hogy a
követőivé váljanak. A Karl Herbst által megismerhető valódi Jézus egy
szerény istenkereső, aki tevékenységével azt szeretné megmutatni, hogy
hogyan kell Istennek tetszően élni.
Egyik megkapó, példaértékű része a
könyvnek az ötezer ember pusztai megvendégelésének csodátlanítása, természetfölötti tettből emberközeli, követhető
és követendő, példaértékű cselekedetté
alakítása. Mert ahogyan emberi léptékkel
valóban csüggesztően reménytelennek
tűnik egy kietlen pusztában ötezer ember
néhány kenyérrel és hallal (5 árpakenyérről és 2 halról van szó) való jóllakatása,
úgy „ötször sok” (a helyes fordítás szerint),
vagyis öt csoport ember éhségének érdemi mértékű csökkentése már lehetséges
ennyi élelem jószívű, igazságos megosztásával.
Bármennyire szimpatikus is számomra
egy okfejtés vagy egy elmélet, csak akkor

fogadom el hitelesnek, ha a valóság vis�szaigazolja: ez ennek a jézusi történetnek a Karl Herbst-i értelmezésével is így
történt. Egy gimnáziumi osztállyal való
kirándulás során nyílt váratlanul lehetőség kipróbálni a felvázolt módszert. A
szálláshelyre megérkezve kibontottam az
édesanyám által táskámba helyezett dobozt: 9 szelet sütemény volt benne. Végig
néztem a harmincegynehány diákon, akik
közül többen máris leplezetlen érdeklődést mutattak a csomag tartalma iránt:
kiket kínáljak meg az édességből és milyen szempontok alapján? A feladat elsőre
megoldhatatlannak látszott. Ekkor ugrott
be a szóban forgó történet: szét kell osztani a süteményeket úgy, hogy mindenkinek jusson. Igen ám, de hogyan? Ha négy
felé vágom őket, akkor ugyan mindenkinek jut, de a darabok túl kicsik lesznek.
Felvállalva a kockázatot, a süteményeket
három egyenlő részre osztottam, és a dobozzal megindulva elkezdtem a kínálást.
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Eleinte aggódva láttam magam előtt a végén hoppon maradók savanyú ábrázatát,
ugyanakkor az idő előrehaladtával egyre
inkább nőtt a bizalmam a jézusi eljárás
sikerében: s nem hiába! Körbe érve mindenki vett a szeletekből, aki akart, ugyanakkor voltak, akik egészségügyi okokból
vagy egyéb megfontolásból nem éltek a
lehetőséggel. Amikor küldetésem végeztével a doboz alján lapuló néhány megmaradt süteményre pillantottam, boldog
elégedettség árasztott el: igen, ezt így kell
tenni, ahogyan arra Jézus példát mutatott, mert nyilvánvaló, hogy Isten számára
sem a kötélhúzó, acsarkodó osztozkodás
a kedves, hanem a könnyű lélekkel végrehajtott, szeretet által vezérelt osztozás.
Gondolatban köszönetet mondtam a
német teológusnak, hogy ezt a kifacsart,
eltorzított történetet rekonstruálta, régi
fényét visszaadta, s megajándékozta vele
az emberiséget.
Zámbó Zoltán

Forgácsok
„És az idő vajon, akár a szeretet,
nem oszthatatlan és fokozatok
nélkül való? A ma pedig ölelje
át emlékezettel a múltat, és
vágyakozással a jövőt.”
Khalil Gibran

Forgácsok...

Édes gyermekkor
Kedves Olvasó! Nagymamámra és a vele
töltött nyarakra gondoltam. Berettyóújfaluban éltek, ahol én is megláttam a napvilágot. Nagyapám, az akkor még híres Nyíri
Gőzmalom gépésze volt. Csecsemőkorom
óta Debrecenben éltem, de a gyermekkorom nyarait itt, Nagyszüleimnél töltöttem.
Lenyűgöző volt a környezet. Mivel a háború
alatt találat érte Nagyszüleim lakását fent a
Malomudvarban, leköltöztek a malom hatalmas kertjébe, ahol diófák sokasága előtt
egy kis nádfedeles csőszházban laktak.
Artézi víz, góré, kert, elől rengeteg virággal s hátul a mindennapok zöldségeivel és
fűszereivel, Nagyapám kedvenc sáfrányaival. Az esti kertlocsolások. Bizony-bizony, a
vége felé már ugyancsak húzta a vállam az
artézi vízzel teli locsolókanna. A fenti házban a kemence túlélte a támadást. A fürdő
is találatot kapott, de a hűtőtorony melletti
medencében mindig friss víz volt, és ott úszkálhattunk és fürödhettünk. Még egy két
méter mély kis szakasz is volt ugrálásra.

nemes fából...
S olykor-olykor, amikor Nagyapának jó
kedve volt, bemehettem a gépházba megcsodálni a két hatalmas gőzhengert és a
mennyezettől a pincéig érő hatalmas lendkerék susogó járását. Az egész olyan volt,
mintha egy szentélybe léptem volna be.
Csend, rend, tisztaság és a lenyűgöző méretű gépek halk zümmögése a lendkerék
susogása előtt. A malomban mindenféle
gabona feldolgozása folyt, és még igazi
olajütője is volt. Amikor Józsi volt szolgálatban, Nagymamám egy 4 literes tejeskannával felugrasztott hozzá: „Kérd meg szépen,
Viola néni kéri, adjon egy kis friss olajat.”
Ez is nagy kaland volt, mert nem mindig
találtam meg az olajütőt a hatalmas épület-
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tömbben. Akkor még igazi hideg sajtolással
működött az olajütő. Ma már a csigapréseken sajtolt olaj 90 fokra is felmelegszik, csak
az van ráírva a flakonra, hogy hidegen sajtolt! Azért, mert nincs előmelegítve a mag.
Két hatalmas kőhenger forgott lassan
körbe-körbe egy három méter átmérőjű peremes síklapon, fentről szóródott a tisztított
napraforgó mag, és a síklap peremén, egyik
kis csöcsön folyt ki az aranysárga, finom illatú napraforgó olaj. Józsi odatartotta a tejeskannát, majd vigyorogva kérdezte: „No,
kiskomám elég lesz? Elbírod?” S megvolt a
vacsoránk, mert frissen sült kenyérszeletből
kis darabokat törve bemártottuk az olajos
tálkánkba, és így élveztük a finomságokat!
Arany életemben azért a legizgalmasabb
dolog mégis a tíz naponta sorra kerülő kenyérsütés volt. Hatalmas kenyereket sütöttünk, 8-10 kilósakat, általában kettőt s néha
egy-két kisebbet. Sütés után nagy, nehéz,
sűrű szövésű lenvászon kendőbe burkoltuk és a hűvös szobában tároltuk. Micsoda
hatalmas szeleteket lehetett vágni! S nem
romlott, nem penészedett meg, végig jó illatú, jó állagú és nagyon finom volt.
Számomra a kenyérsütés előkészítése, a
kemencében való sütés volt a legizgalmasabb. Lenyűgözött a liszt szitálása. Hatalmas
sziták voltak, külön a kenyérlisztnek és külön a finomlisztnek. Amikor a szita alá nyúltam, mondhatnám, oda kellett cserkészni a
kézfejemet, hullt rá a finomliszt isteni illatával és selymesen hullott le a róla... Felejthetetlen élmény volt, szinte ma is érzem ezt az
izgalmas bizsergést a kézfejemen.
A gyúrás, dagasztás elég kemény munka

Forgácsok
volt. Egyszer-egyszer megpróbáltam a dagasztó teknő mellé állva, azonban hamar
feladtam. De a tűzgyújtás a kemencében
és a tűz táplálása, az igen! Az az én világom
volt! S amikor a kenyerek már sültek, és a
finom illat körbejárta a kemencét, az is! Az
egy fenséges időszak volt. Ma is csodálom
Nagymamámat, hogy hogyan tudtak tiszta
kézi munkával ilyen finom kenyereket sütni.
El-elgondolkodtam a szitákon is. A szitán
áthullik a finomliszt, de fennakad mindenféle szennyeződés. Nekem is van olyan szitasorozatom – igaz, kisméretűek -, amelyekkel pl. homokot, kavicsot s hasonló szilárd
szemcsés, vagy darabos anyagokat lehet
méretre szétválogatni. A gondolat megragadt bennem: „leválogatás”.
S ott vannak a szűrők is, ezekkel pedig a
folyékony anyagokat és a benne levő szilárd, vagy oldott anyagokat lehet leválogatni. Amikor a főtt tésztát leszűröm, akkor
szűrőben a hasznos anyag akad fenn. De
amikor vízszűrőt használok, akkor a tiszta
víz folyik ki és a szűrőben marad a szen�nyeződés. Mind ez teljesen triviális, nem is
gondolunk rá, annyira természetes!
Pedig, életünk során nekünk is több szűrőn kell átmennünk. Ezek a „leválogatások”

lehetnek pozitívak és negatívak is. Csak
gondoljunk a karikatúrára, ahol a kellemes
hazugságok bejáratánál hosszú sorok kígyóznak, és a kellemetlen igazságoknál pedig alig lézeng egy-egy ember.
Keresztény felfogásunk szerint, a végén
mi is megmérettetünk, nekünk is át kell
mennünk egy „szűrőn”, s ehhez útmutatót
gyermekkorunktól kezdve a Kicsi Mackó
történetéből meríthetünk:
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„Felrepült a fehér galamb,
Nevét talán ismered,
Kisegít ő minden bajból,
A jó lelkiismeret!”
Kedves Olvasó!
Mélázz el a mottón, és ezen a négy soron!
S, íme a tanulság: „Légy jó mindhalálig!”
Erdei István

Egészség

A civilizációs betegségek közös nevezője,
a modern kor járványa a krónikus gyulladás
A világ egyik legolvasottabb magazinjában, a Timesban 2010-ben néma gyilkosnak nevezték a gyulladást
és tudományos szenzációként számoltak be a krónikus
civilizációs betegségek és a gyulladás közötti összefüggésekről. A kutatások azóta bizonyították, hogy a krónikus gyulladás a népbetegségek gyökere és a gyulladás
kezelésével, számos olyan népegészségügyi jelentőségű
probléma orvosolható, amelyek a legtöbb szenvedést
okozzák világszerte.

Mi is valójában a gyulladás?

Immunrendszerünk feladata elkülöníteni a sajátot az idegentől,
biztosítani testünk integritását, védekezését kórokozókkal szemben. A gyulladás egy sztereotip, összetett válaszreakciója szervezetünknek, mely a fehérvérsejtek és közvetítő molekulák összehangolt működésén alapul. Gyulladás nélkül viszont nem tudnánk
meggyógyulni a sérülések, fertőzések után. Az immunrendszer
iktatja ki testünkből a sérült, elfajult sejteket is. A gyulladás tünetei (vérbőség, duzzanat, forróság, fájdalom és funkciókiesés) a
közvetítő molekulák (mediátorok) hatására adott szöveti reakciók
eredménye. A mediátorok a fehérvérsejtekből, érbelhártya sejtjeiből szabadulnak ki, és az arachidonsavból képződnek. A gyulladás
fő közvetítői a citokinek közül a TNF- α, (Tumor Nekrózis Faktor)
és az IL-1, IL-4, IL-6 (Inter Leukinok) érdemelnek figyelmet. Ezek a
molekulák indítják be és szabályozzák a gyulladás kaszkádszerű folyamatát. A vérben emelkedik a fehérvérsejtszám, a CRP (C reaktív
protein). Aktiválódnak a vérlemezkék és a vér alvadási viszonyai a
vérrögképződés irányába tolódnak el. A krónikus alacsony intenzitású gyulladás ennek a folyamatnak a tartós, évtizedeken át tartó
formája, mely gyakran némán, tünetek nélkül zajlik.

Hogyan jelenik meg a gyulladás?

Az érelmeszesedésről igazolódott először, hogy a folyamat valójában gyulladás. Oka az endothel (érbelhártya) sérülése, diszfunkciója, az ennek talaján kialakuló vérrögképződés, mely gyakran hirtelen halált okozva szív- és agyi érkatasztrófába torkollik. A
vérben a gyulladásos markerek, C reaktív protein (CRP) szintjének
tartós emelkedése jelző értékű az érkatasztrófák kockázatának
felmérésében.
Később az elhízással kapcsolatosan derült ki, hogy a hasi zsírszövet a fő forrása a már említett gyulladást keltő citokineknek,
melyek inzulinrezisztenciát és 2. típusú cukorbetegséget okoznak. Az elhízott egyének sokkal fogékonyabbak a fertőzések iránt,
súlyosabb az infekciók lefolyása és gyakrabban fordulnak elő
náluk a rosszindulatú daganatok is. A csontritkulás, demencia,
depresszió, az autoimmun folyamatok, az asztma, allergia mindmind a gyulladás megnyilvánulása.
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Milyen okok állnak a gyulladás háttérében?

Az életmód, a mozgáshiány meghatározó tényező. A táplálkozás terén a túl sok cukor, állati eredetű, feldolgozott élelmiszer és
túlzott omega-6 bevitel emelhető ki. Az ásványi anyagok, vitaminok, az omega-3 zsírsavak hiánya az alacsony zöldség- és halfogyasztás miatt alakul ki.
Az alacsony omega-3index, az omega-6/omega-3 zsírsavak
arányának felborulása, tudományosan bizonyítottan előre jelzi a
szív és érrendszeri katasztrófák kockázatát.

Mit (t)együnk a gyulladás ellen?

A friss zöldségekben és omega-3 zsírsavakban gazdag étrend
napi rendszeres félóra gyaloglással kiegészítve bizonyítottan
csökkenti az inzulinrezisztenciát és a krónikus gyulladást. A bélflóra összetétele is alapvetően befolyásolja a mind a túlsúly, mind
a cukorbetegség, mind az egyéb krónikus betegségek kialakulását, megelőzését. Új lehetőség a molekuláris hidrogén, mely a
gyulladást beindító citokinek felszabadulását gátolja meg. Antioxidáns hatásával a szabadgyökök által okozott sejtkárosodást is
megelőzi.
Látogasson el honlapunkra és vásárolja meg most az izlandi,
tiszta omega-3 készítményeinket és Recovery plus Q10 nevű,
koenzim Q10-zel kiegészített, molekuláris hidrogént generáló ásványianyag tablettát.
Összeállította:
Dr. József Erika háziorvos

www.healthandyouth.hu
Tel: 06 30 337 9280

Életmód

Mentes Karácsonyt Mindenkinek!
Egy kis segítségnyújtás azoknak, akiket az étkezés
kényszerít mentes életmódra. És azoknak, akik „zöld
úton járnak“, és inkább a környezetbarát megoldásokat keresik.
Első körben arra fókuszáljunk, hogy stresszmentes ünnepi készülődés vegye kezdetét.
Az aggodalom, feszültség nagyon negatív hatással van az
életünkre. Az év vége tele van rohanással, kapkodással. Le kell
győznünk a bevásárlás, sütés-főzés, ajándékozás mumusait, miközben a munkahelyen is legtöbbször ez a leghajtósabb időszak.
Nem mintha meg lehetne váltani a világot, vagy az egész éves
termelést néhány túlórával...
A tavalyi évben megtapasztaltuk, milyen a minimalista ünneplés. A családlátogatást a szükségesre korlátoztuk, minden család
szinte önmagát látta el, töltött káposztából sem 50 gombócot
főztünk. Mivel a vírus előtti években valószínűleg eltúloztuk az
ajándékozást és a konyhai teendőket is, az idei ünnepet valahol
a kettő között kellene megvalósítani.
A nagy hajszát kivédhetjük, ha mielőbb beszerezzük az alapanyagokat, nem az utolsó hétre hagyjuk a nagy bevásárlást. Idén
december 24-e péntekre esik, így nem sok időnk marad a háztartásra munka és család mellett a héten.
Ez persze nem azt jelenti, hogy a tavaly megmaradt és lefagyasztott halászlevet olvasszuk ki és már készen is vagyunk. Van
ennél jobb ötlet, hogy ne csak fehér, hanem zöld is legyen a karácsonyunk, vagyis környezet- és földbarát.
Hulladékmentes: a fenyőfákat külön az ünnepre telepítik,
de aki kicsit is sajnálja őket, annak elég lehangoló látvány a tél
végén kidobott, elszáradt fenyő. Találjunk helyette valami mást:
faágakból fűzött, falra feltehető, vagy festett, rajzolt fenyőfa. Kreatív ötleteket találunk az interneten.
Csomagolásmentes: Webáruházunkban rendelt élelmiszerek,
különösen az ajándékozható, szezonális termékek esztétikus csomagolásban vannak, felesleges celofánba vagy más műanyagba
csomagolni őket.
Üres kalóriáktól mentes: diétás, cukormentes édességeket
kaphatunk készen is, de akár a különleges lisztkeverékekből
gyorsan össze tudunk dobni süteményt.
Például a Dia-Wellness sütemény lisztkeverék, és a Szafi Reform Csökkentett Szénhidrát-tartalmú Kenyér és Péksütemény
Lisztkeverék alaplisztekből szinte mindent el tudunk készíteni.
Akár saját készítésű ajándékban gondolkodva is segítségünkre
sietnek, hiszen nem mindenki a vásárolt ajándékot szereti.
Apropó, ajándék! Ha már egészséges karácsony, egy jó minőségű, finom tea vagy kávé különleges tud lenni... A Yogi teák, a
Beanies instant kávék akár téli illattal, süteményízzel kényeztetnek minket. És idén is kaphatóak a cukormentes, tejmentes,
gluténmentes szaloncukrok.
Keresd fel webáruházunkat, nálunk beszerezheted a hozzávalókat és az ajándékokat is!
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+1 bónusz: újrahasznosítós, pénztárcabarát
karácsonyi ajándék:

A baráti körömben van egy fantasztikus szokás. Ezt most megosztom, lehet továbbítani.
Fogsz egy dobozt, teledobálod (azért a törékenyekre vigyázva)
mindenféle, számodra már haszontalan, de „másnak még jó lehet”
holmival. Amikor vendégségbe érkeztek, viszed magaddal, mindenki válasszon belőle valamit, amit szeretne. Ha Te vársz vendégeket, szintén legyen nálad egy ilyen doboz, amiből a vendégek
választhatnak maguknak „ajándékot“.
Nyugodtan indítsd be a fantáziád, bátran tegyél a meglepetésdobozba értékesebb dolgokat, elvégre ajándékra úgyis sok pénzt
kiadnál, viszont néhány felesleges cuccot úgyis kidobnál. Öröm látni, hogy a holmik a barátokhoz, családtagokhoz kerülnek, és nem
a szemétbe.
Én például egyik évben sikeresen megszabadultam néhány porfogótól, parfümtől,... Cserébe kivadásztam egy sajtreszelőt (amit
lusta voltam addig beszerezni), kártyapaklit, de leginkább egy otthoni szusi szettnek örültem.
És akár jó bulit lehet csapni, például társasjátékkal kombinálva
egy ilyen jellegű ajándékozást. Legyen ez egy különleges, felesleges dolgoktól mentes ünnep!
Ezúton kívánok a Zöld Újság olvasóinak Kellemes, Békés, akár
kissé hóbortos, de mindenekelőtt Egészséges, Boldog Karácsonyt!
Urbán Annamária

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

Gondolkodó

Ezután a beszéd után tiltották be
a testi fenytést!
Astrid Lindgren sok gyerek és felnőtt kedvence, hiszen ő a Harisnyás Pippi című mesekönyv szerzője. Azt már kevesebben tudják róla, hogy 1978-ban Nobel Békedíjat kapott, az ott elhangzott beszéde hatására pedig a svéd parlament a világon elsőként törvénybe iktatta, hogy tilos a gyerekeket fizikailag bántalmazni mind otthon, mind az
iskolában. Azelőtt ugyanis teljesen elfogadott volt a testi fenyítés, mint a nevelés egyik eszköze. Olvasd el most magyarul a történelmi jelentőségű beszédet!

Astrid Lindgren unokái körében
„Mióta ember él a földön, van háború és harc is. Törékeny világunk folyamatos veszélynek van kitéve. Nem lenne ideje megkérdezni magunktól: vajon mi magunk teszünk olyat nap mint nap,
ami konfliktusokba torkollik? Hogyan tudunk javítani a helyzeten, hogyan tudjuk az állandó agressziót elfelejteni?
Úgy gondolom, az elejétől kell kezdenünk, a gyerekektől! Ők
azok, akik a jövőben irányítják majd ezt a bolygót, nekik kell majd
eldönteniük, hogy folytatják az erőszakot, vagy békében és vidámságban élnek.
Emlékszem, mennyire megrendültem gyerekként, amikor rájöttem: teljesen átlagos és hétköznapi emberek irányítanak minket, akik nem részei az isteni gondviselésnek és nem is különösebben bölcsek. Olyanok, mint mi: gyengékkel és szenvedéllyel,
csak nekik van hatalmuk. Miért hoznak ezek az emberek ennyire
rossz döntéseket? Talán azért, mert természetüknél fogva ros�szak?
Nem hiszem. A gyerekek nem születnek sem jónak, sem rossznak. Akkor viszont, mi az, ami meghatározza, hogy nyitott és jóságos lesz-e, vagy egy kegyetlen és keserű magányos farkas? Mi,
szülők vagyunk azok a személyek, akik meg kell, hogy tanítsák
a gyerekeiknek, mi az a szeretet. Vagy, bár nem akarjuk, épp az
ellenkezőjét tanítjuk.
Egyszer találkoztam a pap feleségével, aki elmesélte, hogy amikor fiatal volt és megszületett az első gyermeke, nem hitt a testi
fenyítésben, annak ellenére, hogy a gyerekek megverése abban a
korban bevett gyakorlat volt.
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Amikor azonban a fia négy vagy öt éves volt, akkora csínytevést
követett el, hogy az anyuka eldöntötte, minden előzetes érve ellenére, hogy megvesszőzi a gyereket, életében először. Mondta
a gyereknek, hogy menjen a kertbe és keressen egy botot erre
a célra.
A gyerek sokára jött vissza, és amikor a szobába lépett, folytak
a könnyek az arcán. Azt mondta: „Anya, nem találtam semmilyen
botot, de itt van ez a kő, amivel meg tudsz dobni.”
Abban a pillanatban értette meg az édesanya, milyen ez a helyzet a gyerek szemszögéből: ha anyukám bántani akar, mindegy,
mivel vagy hogyan teszi, ugyanúgy sikerülni fog egy kővel is.
Az anyuka ekkor az ölébe ültette a fiát és együtt sírtak. A követ
feltette a konyha egyik polcára, mintegy emlékeztetőül, hogy az
erőszak nem megoldás.
Talán most azt kérded: ha nem büntetjük testi fenyítéssel a
gyereket, egy új Homo Sapienst nevelünk fel, mindenkiből jóságos felnőtt válik és eltűnnek a háborúk? Természetesen nem.
Csak a gyerekkönyvek írói hihetik el ezt az utópiát. Ez a szegény
világ rengeteg reformra és változásra éhes.
Ám a gyerekeink nézik a tévét, látják, mennyi agresszió van a
világban és talán azt hiszik, hogy ez az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának.De itt és most, az otthonainkban, meg tudjuk mutatni nekik, hogy van más út. És ez az, amit mi tehetünk a
világért.
Egyikünknek sem jönne rosszul egy kő a konyhaszekrényre,
hogy emlékeztessen: „Mondj nemet az erőszakra!”

Astrid Lindgren svéd gyerekekkel beszélget

Egészség

Ajándékozzunk egészséget karácsonyra
Vitamin és étrend-kiegészítő csomagok ajándékba

Az adventi időszakot, amely december
elejével kezdődik, a hagyományok szerint
a befelé fordulás, az elcsendesedés, a nyugodt, fizikai aktivitástól mentes készülődés
jellemzi. A mai fogyasztói társadalmunkban
elég nehéz ezt a készülődést nyugalomban
és békében átélni, hiszen a munkahelyeken
kétszeres erőbedobással kell dolgozni, hogy
nyugodt szívvel tudjunk elmenni szabadságra, ráadásul a hideg, borongós időjárás
tovább csökkenti az energiaszintünket.
Mindezek mellett hatalmas stresszel jár,
hogy tökéletes ünnepeket varázsoljunk a
családnak vagy éppen tökéletes ajándékot
prezentáljunk a szeretteinknek.
Annak érdekében, hogy fenntartsuk
energiaszintünket és erősítsük immunrendszerünket, fontos a szervezet megfelelő vitamin- és ásványi anyag szintjének fenntartása. A széles spektrumú
Diamond Family vitaminok és étrend-ki-

egészítő készítmények erősítik és támogatják a szervezetünk természetes testi
és lelki egyensúlyát. A speciális formula több féle vitamint, ásványi anyagot,
aminosavakat, zöldség-, gyümölcs- és
egyéb gyógynövény kivonatokat is tartalmaz, ezáltal kínálva egy komplex megoldást az egész család számára. Emelt
dózisban tartalmazza a létfontosságú
B-vitaminokat is, amelyeket régóta úgy
tartanak számon, mint stresszoldó tápanyagokat. Fontos szerepet töltenek be az
idegek és az agy egészségének fenntartásában, hiányuk jelentősen befolyásolhatja
az idegrendszer normális működését.
Viszont nemcsak az adventi időszakban
van szüksége az immunrendszerünknek a
támogatásra, hanem az év minden napján. Nagyon jó megoldást jelenthetnek
erre a Diamond Family étrend-kiegészítők csomagajánlatai, hiszen kedvezményes áron ajándékozhatjuk meg egész-
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séggel a szeretteinket akár karácsony
alkalmával is. A karácsonyi készülődés
egyik legnehezebb és legidőigényesebb
része a megfelelő ajándékok kiválasztása, ahol a legfontosabb szempont, hogy
az hasznos legyen és az ajándékozottat
örömmel töltse majd el, és mi lehetne
jobb ajándék az egészségnél?
További információkért kérjük, érdeklődjenek a következő telefonszámon:
+36 30 014 6325,
email címen:
info@diamondfamily.hu,
illetve látogassanak el honlapunkra, ahol
részletes leírást találhatnak a termékeinkről:
Nézzék meg kifejezetten hölgyeknek
vagy uraknak készült étrend-kiegészítőinket, Super kids gyermek vitaminunkat vagy a Ginseng energy természetes
immunerősítőnket gyömbér kivonattal:
www.diamondfamily.hu.

Novella

Tante Ida sírköve
Harmadikban még csak kedveltem Tulok Bözsikét, mert versikéket írt az óvodásoknak. De egy délután rádöbbentem, hogy halálosan
beleszerettem. Ekkor már egyre inkább magányra vágytam. Néha igazán szenvedtem, hogy rajtam kívül még együtt ülök vagy harminc
marhával az osztályban. Ezért egyre sűrűbben lógtam a Duna-partra,
felkeresni a zarándoklépcsőt, ahol
először fogtam meg Bözsike kezét.
Azon az áldott helyen írtam az első
versemet; „Bözsikét csókolva” címmel. Ami enyhén szólva költői túlzás volt, mert eddig csak azt engedte
meg, hogy mellette lehessek legalább fél méterrel. Na, ezen a szent
lépcsőn mindig megnyugodtam, és
a vizet nézve lelkemben a múzsákkal haverkodtam.

Időnként sebesen róttam a rímeket,
mintha Euterpé istennő diktálta volna,
holott csak Bözsike lehetett az a süket
múzsa, mert roppant silányra sikerültek
szegények. De boldog voltam, hiszen
előttem volt az élet, ahogy mondani
szokták. Nemsokára túl leszek az elemin,
és én leszek az évszázad költőfejedelme.
Mellette meg elindulhatok alapjaiban
megrázni a festőművészet világát is. Lelki
szemeimmel már láttam, hogy verekednek majd a műtermem előcsarnokában
képeimért a vezető képtárak igazgatói.
Aztán Bözsikét elveszem feleségül, hiszen
eddig is úgy szerettük egymást, amire
még nem volt példa a teremtés óta. Meg
amúgy is boldog lesz, hogy felemelem
magamhoz. Hadd sütkérezzen a hírnevem árnyékában.
Egy májusi délelőtt a lépcsőről lestem,
hogy mikor tűnik fel az úszó dinnyehéj

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
– ugyanígy, mint József Attila - , de órák
óta semmi. Nem csoda – jutott később
eszembe; tavasszal dinnye? Akkor éppen
nem lógattam a lábam a vízbe, hiszen
az első hídpillér is csak a bokáját áztatta
a Dunában. Azért, mert az a tavasz olyan
száraz volt, hogy a vízibuszok is csak ki-
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kötve pislogtak a túloldalt rohanó kettes
villamos felé. Sőt, előtűntek a rakpartot
óvó kimustrált sírkövek, s évtizedek után,
végre szárazon élvezték a napsütést. Az
egyiken még most is ragyogtak a hajdan
vésett gótbetűk: „Hier ruhet Fliegauf Ida”
Nem tudtam, hogy mit jelent külföldiül,

Környezetünk
ezért lemásoltam. Másnap Tafferner tanár úr aztán megmondta: „Itt nyugszik
Fliegauf Ida.” Már csak az emléke – tette
hozzá, majd elmesélte, hogy látott egy
képet Emőd Auréltól, aki megfestette a
Petőfi híd építését a harmincas évek elején. És úgy gondolja, hogy akkor hordhatták oda a régi sírköveket, mikor a rakpart
falát erősítették.
Én gyászban hallgattam; – na, nem
amiatt, hanem mert előző este lehülyéztem Bözsikét. Csak azért, mert éppen
torkomat köszörültem, hogy felolvassam
legújabb versemet, mire ő végigmért,
mintha először látna, és azt mondta, hogy
én csak egy dilettáns hülye vagyok, hozzá képest. Engem csak az bántott, hogy
meggyalázott egy nagy költőt. Persze,
rögtön kaptam egy pofont a vaderős Patkó Lacitól, akinek mindvégig szorongatta
Bözsi a kezét. Patkót megértettem, mert
játszani akarta a lovagot, pedig őt le se
hülyéztem. Lacit nem volt kunszt ezután
megruházni, mert csak vakoskodott, miután levertem a szemüvegét.
Azóta elfutott négy évtized. Ott tudtam
csak igazán elmélkedni és írogatni. Kivéve
a Père Lachaise-t. Csak nem fogok Balsac
vagy éppen Baudelaire síremlékénél firkálgatni? Az már súrolná a halottgyalázást.
Aztán újra észrevétlen elsuhant egy
újabb évtized. Egy őszi bágyadt, lágymeleg napsütésben éppen Frankfurtban, a Majna partján rugdaltam a juharfa
lombját, mikor felém jött egy úr, nyakán
duplára tekert, kockás sálban. Ez nem volt
meglepő, csak az, hogy ismerősnek tűnt
a hölgy arca, akit az úr maga előtt tolt
egy kerekes kocsin. A következő pillanatban felordítottam, hogy ijedtükben majd
frászt kaptak a guberáló galambok.
– Tulok Bözsi, te vagy!? – de meg se vártam a választ; a következő pillanatban lehajoltam hozzá és átöleltem. Aztán félóráig csak lélegezni állt el a szavunk. Bözsi,
miután befejezte avval, hogy már vagy
harminc éve, hogy idejött férjhez. Aztán
eszébe jutott, hogy ez a szegény úr csak
ott áll, mint egy faszent.
– Tényleg, engedd meg: ő az uram.
– Örvendek, Otto Fliegauf.
– Én is – mondtam, de csak hülyén bámultam, s vártam, hogy felébredek a zarándoklépcsőn, a víz rejtette, gót betűs
sírkőnél.
Kislaki László

Félmillió hektárnyi terület vált idén a tüzek
martalékává Európában
Idén ez idáig mintegy félmillió hektárnyi terület vált tüzek martalékává, s a leégett területek 61 százaléka erdő, amelynek regenerálódása
éveket vesz igénybe. A tüzek több mint 90 százalékát emberi tevékenység okozza - közölte az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja az
erdőtüzekről szóló jelentésében.
A bizottsági közlemény kiemeli: a
klímaváltozás évről
évre erőteljesebben
érezteti hatásait, az
egyre gyakrabban
jelentkező erdőtüzekkel szemben a
hagyományos tűzoltó módszerek gyakran eszköztelennek
bizonyulhatnak.
A tűzidény hagyományosan
június
végén kezdődik, az
idén ekkorra már
mintegy 130 ezer
hektárnyi területet pusztítottak el a lángok. A tűzesetek már nem csak a déli tagállamokat érintik, hanem egyre nagyobb fenyegetést jelentenek Közép- és Észak-Európa
számára is - állapítja meg a kutatóközpont elemzése. Hangsúlyozza: az EU-ban a tűzvészek több mint 90 százalékát emberi tevékenység okozza, ezért a tűzvészek kockázatával kapcsolatos figyelemfelhívó és oktató kampányok kulcsfontosságúak a katasztrófák
megelőzése szempontjából.
A jelentés kiemeli azt is, hogy az erdőtüzek szempontjából 2019 bizonyult az egyik
legrosszabbnak az elmúlt évek közül, de 2020-ban is jelentős kiterjedésű természeti
területek estek a tűz áldozatául. Az uniós országok fokozottabb ellenőrzése ellenére,
tavaly mintegy 340 ezer hektár égett le Európában.
A tavalyi adatokat ismertetve a jelentés közli: a legtöbb erdőtűz Romániában pusztított, őt Portugália, Spanyolország és Olaszország követi. Télen a Duna-deltában és
a Pireneusokban, tavasszal pedig főként a balkáni térségben fordultak elő tűzesetek.
Nyáron és ősszel leginkább a földközi-tengeri országok területei estek áldozatul.
Tavaly a legnagyobb, kontrollálatlan erdőtűz az EU-n kívül, Ukrajnában, a csernobili
atomreaktor közelében pusztított.
A kutatók kiemelik: a nehezen fékezhető erdőtüzek nagymértékben sújtották az európai Natura 2000 hálózat védett területeit, 136 331 hektáron okoztak károkat, amely a
2020-ban leégett teljes terület mintegy 40 százalékát teszi ki. Ez némileg kisebb terület,
mint 2019-ben, de meghaladta az elmúlt 9 év átlagát.
A jelentés kitér arra is, hogy a 2020-as tűzidényben több ember vesztette életét, mint
2019-ben. Spanyolországban a tüzek hat emberéletet követeltek, köztük négy tűzoltóét. A Kopernikusz katasztrófakezelési szolgáltatás térképezési modulját tavaly 17 alkalommal aktiválták, a szolgáltatást azonban 2021-ben már ennél is többször kellett
igénybe venni.
Az Európai Bizottság kutatóközpontjának szakemberei emlékeztetnek rá: a rescEU
révén 2019-ben tűzoltórepülőgép-flottával bővítették az uniós polgári védelmi mechanizmust, amely megerősítette a tagállamok által tűzidényben igénybe vehető, segítségnyújtásra mozgósítható kapacitásokat.
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Életmód

Megújult tartalommal a régi köntös alatt!
A kurkuma fő hatóanyaga, a kurkumin természetes gyulladáscsökkentő, elsősorban a reumás panaszok enyhítésében,
az ízületi merevség oldásában, az ízületek rugalmasságának megtartásában és az ödémák csökkentésében játszhat
szerepet. A Vitálvár – Természetből jeles kurkuma kivonatát
tartalmazó 90 db-os étrend-kiegészítője mostantól három
hónapra elegendő, a korábbi egy havi adaggal szemben!

A kurkumáról

Az indiai népgyógyászatban és gasztronómiában évezredek óta
használják a gyömbérfélék családjához tartozó kurkumát (Curcuma
Longa) sokrétűsége miatt. Az indiai konyha számára a kurkuma
mondhatni egyfelől ugyanazt jelenti, mint a magyar konyhában
a piros paprika. Másrészt, különleges aromáján túl, a keleti kultúra
népgyógyászata a kurkumát erős antioxidánsként, emésztésserkentőként, méregtelenítőként, lázak, fertőzések, ízületi és bőrpanaszok, valamint májbetegségek ellen alkalmazza és tartja számon.
A keleti, s azon belül is elsősorban az indiai kultúrkörön kívül, világszerte vizsgálják a kurkuma rák, cukorbetegség, és csontritkulás
elleni hatását. Ezen a ponton fontos kiemelni, hogy a kutatások
nem önmagának a porított kurkuma gyökérnek a hatását vizsgálják,
hanem ennek aktív hatóanyagát a kurkumint.

A kurkuminról

Az nagyon eltérő lehet, hogy egyik vagy másik, akár fűszerboltokban is kapható kurkumaporban mekkora arányban találunk
aktív hatóanyagot, vagyis kurkumint. Ugyanakkor, az egyes készítményeken, étrend-kiegészítőkön százalékban kifejezett hatóanyag tartalom nem minden esetben jelenti a jelölt számadatok
biztosra vehető hasznosulását!
Éppen ezért, egy másik, a kutatások által feltárt és kiemelten
fontos tényező a kurkuminnal kapcsolatban, hogy természetes
formájában (akár a kurkuma gyökér vagy a kurkumapor közvetlen
bevitelével) a kurkumin biológiai hasznosulása igen elenyésző. Ez
annyit tesz, hogy a kurkumin az emésztőrendszeren áthaladva,
csak a közvetlen érintkezés során fejthet ki valamit pozitív hatásaiból, de a véráramba csak akkor kerül, ha megfelelő formában
juttatjuk be. Márpedig ahhoz, hogy például az ízületekre gyakorolt
jótékony hatását megtapasztalhassuk, el kell érnünk a kurkumin
véráramba jutását.
Korunk technológiai vívmányainak köszönhetően, beleértve a
különféle gyártási technológiákat, ma már könnyedén hozzájuthatunk a nagyobb hatásfokkal bíró gyökérkivonatokhoz, de ezekben
az esetekben sem elég csupán a koncentráltságára figyelni, de a
hasznosulási lehetőségeket is érdemes szem előtt tartani.

A Vitálvár –Természetből jeles vízoldékony
kurkuma kapszuláját keressék a webáruházban:
www.vitalvar.hu
A vízoldékony kurkumin ezzel szemben egy vízben oldódó
kurkumin kivonat, amely pH optimalizált, így a maximális biológiai felszívódásnak köszönhetően jóval kisebb mennyiségben
fogyasztva is hatásos lehet, és kisebb arányban okozhat bélrendszeri irritációt. A modern technológia segítségével létrejött
vízoldékony kurkumint tartalmazó kapszulák tehát a lehető leggyorsabb, legjobb felszívódást teszik lehetővé, ezáltal kevesebb
mennyiség elfogyasztásával érhetünk el kedvezőbb hatást.

A vízoldékony kurkumin és egyes kutatási eredmények

Egyes tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a kurkumin
egy sokoldalú bioaktív vegyület, ízületi- és gyulladáscsökkentő,
antioxidáns, anti-fehérje, máj fibrotikus-ellenes, anti-angiogén,
rákellenes, immunerősítő és kemo-védő tulajdonságokkal rendelkezik.
Figyelmeztetés: epehajtó hatása miatt epeköves betegeknek
és terhes kismamáknak a kurkuma fogyasztása nem javasolt, illetve orvosi konzultációt igényel! Vérhígító szedése esetén szintén
konzultáljon orvosával!

Miért hatékonyabb a vízoldékony kurkumin?

Önmagában a kurkumin nem oldódik vízben, biológiai hasznosulása alacsony, így nagy mennyiségben kellene fogyasztani,
mert csak 2%-ban szívódik fel a vékonybélben. Természetesen
sok kurkuma termék van a piacon, amely tartalmaz felszívódást
elősegítő hatóanyagot, mint például a piperint, de ezek a hatóanyagok sokszor irritálhatják a beleket.
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Egészség

A cukorbetegség okozza a legtöbb
szenvedést a világon
A cukorbetegség (diabétesz mellitusz)
a legtöbb szenvedést okozó anyagcserezavar. Alattomosan zajlik, gyakran
csak a szövődmények után derül ki a
valódi baj. Szövődményei érintik az
érrendszert, a vesét, a szemet, a végtagi verőereket, idegeket. Az 1. típusú
cukorbetegség fiatalkorban kezdődik,
kezelése kizárólag inzulin pótlással
lehetséges. A 2. típusú cukorbajt több
megelőző állapot vezeti be és inkább
az időskor problémája, de az elhízás
rohamszerű növekedése miatt sajnos
a gyerekek között is járványszerűen
terjed. A cukorbetegség bevezető stádiumainak felismerésével, kezelésével
megelőzhető és a vele járó, életet megkeserítő, fájdalmas szövődmények elkerülhetőek.
A cukorbetegség lényege az inzulinhiány. Az inzulin hormon, mely a hasnyálmirigy Langerhans szigeteiben termelődik. Az
inzulin nyitja meg azokat a kapukat a sejthártyákon, amelyeken a szőlőcukor (glükóz) a sejtekbe bejut és energiát szolgáltat.
Ha a hasnyálmirigy károsodik, vagy a sejtek
kötőhelyei, az inzulin receptorok érzéketlenek az inzulinra, a glükóz nem tud bejutni
a sejtekbe. A vércukorszint megemelkedik,
ugyanakkor szervezetünk sejtjei éheznek.

Mi a különbség az 1. és 2. típusú
cukorbetegség között?

Az 1. típusú cukorbetegség fiatal korban
kezdődik, az ilyen gyerekek soványak, a betegségre gyakran eszméletvesztés (kóma)
hívja fel a figyelmet. Az oka a hasnyálmirigy károsodása autoimmun folyamatok,
vírusfertőzés következtében, de örökletes
tényezők és gluténérzékenység is szerepet
játszhat a kialakulásában.
A 2. típusú cukorbetegség az idősebb
korosztály problémája (volt!), az elhízás
a legfontosabb kiváltó tényező. Mivel a
gyerekek között is elképesztő mértékű az

elhízás, a cukorbetegség is drámai módon terjed a fiatalok között. A mértéktelen cukorbevitel, édességek, üdítőitalok,
gyümölcslevek, lisztes ételek, feldolgozott ételek és a mozgásszegény életmód
miatt a szervezet inzulintermelése előbb
utóbb elégtelenné válik. A bélflóra eltérései, diszbiózis is hozzájárul a betegséghez.
A cukorbetegség kapuja, az un. megelőző állapotok: az inzulinrezisztencia -IR,
csökkent glükóztolerancia- IGF, emelkedett éhgyomri vércukorszint-IFG. Külön
kórképnek tekintik a várandósság idején
megjelenő terhességi diabéteszt. A normális éhgyomri vércukorszint 6 mmol/l érték, 7 mmol/l érték felett már diabéteszről
beszélhetünk. IFG: az éhgyomri vércukor
6,1-7 mmol/l közötti értéken van. A csökkent glükóztolerancia -IGT:7,8-11 mmol/l
közötti érték,mely terheléses vizsgálattal
igazolható.
A cukorbeteg sokáig nem érzi „betegnek” magát, alattomos a kórkép, a tünetek jelentkezésekor már több szervben
is észlelhető károsodás.
A cukorbetegségben korán indul az érelmeszesedés, a stroke, a szívinfarktus, a
végtagi verőerek amputációhoz vezető
szűkülete. A szemfenéki erek elzáródása,
ideghártya károsodása, zöldhályog miatt
kialakuló vakság a legrettegettebb szövődmény. A vese-elégtelenség hátterében
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leggyakoribb ok az elhanyagolt cukorbaj.
Gyakoriak a húgyúti és bőrfertőzések, az
idegbántalmak kínzó végtagfájdalmakhoz, talpi fekélyekhez, láb deformitásához
vezetnek. Az 1.típusú cukorbetegség kezelése kizárólag inzulinpótlással lehetséges,
de az életmód meghatározó a betegség
lefolyásában! A 2-es típusnál a cukorbevitel redukálásával, testsúlycsökkentéssel,
bélflóra helyreállítással az egyenletes, alacsony vércukorszint és a sejtek inzulinérzékenysége visszafordítható! Életmódváltás
nélkül az inzulin bevezetése nem kerülhető el! Gyógynövényekkel évszázadok óta
eredményesen kezelik a cukorbajt.
Látogasson el a www.vitalitasbolt.
hu weboldalra és vásárolja meg most a
legkedvezőbb áron beszerezhető diabétesz teakeveréket, a Béky Cukornorm
teakeveréket!
A teakeverék alapanyagait gondos kezek válogatták. Használata hozzájárul a
hasnyálmirigy egészséges működéséhez,
a kiegyensúlyozott cukorháztartás fenntartásához. 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

Életmód

Álmatlanság és a CBD
Korunkban az egyik legnagyobb egészségügyi problémánk az álmatlanság.
Mi az álmatlanság, hogyan lehet kezelni CBD-vel? Erre a kérdésre kereste a választ Váczy Balázs CH.M.D. a kínai orvoslás doktora a Jōra által szervezett
előadáson nemrégiben. Ebben a cikkben az ő előadásából idézünk.

Mi az alvás?

Az alvás egy olyan fiziológiás állapot,
melyben a szervezet és az idegrendszer
képes regenerálódni. Az embernél egyfajta természetes pihenőállapot.

Hogyan történik az elalvás?
Mi történik közben?

Alapvetően a cirkadián határozza
meg az egyén fizikai és szellemi aktivitását, melynél egy ponton elengedhetetlen szükségletté válik az alvási fázis megkezdése. Ezt az aktivitási
görbét a hypothalamus részét képező
SCN (suprachiasmalis mag) irányítja A
melatonin sötétségre (külvilágból érkező
inger) szekretálódik és az SCN receptoraiban érvényesül.

Az alvás folyamata

A reggeli fény a becsukott szemen keresztül az agyba jut, és ott az SCN a tobozmirigy melatonin termelését csökkenti,
ezáltal elősegíti a szervezet ébredését.
Sötétségben a folyamat fordított módon
játszódik le: a fény hiánya a tobozmirigy
stimulálásával növeli a melatonin termelését, ez pedig elősegíti az elalvást.
Az alvási problémák sokszor azzal függnek össze, hogy a szervezet belső órája és a
külvilág órája nincs egymással szinkronban
(ez könnyen előállhat például éjszakai műszak esetén, vagy időzónákat keresztező
utazás alkalmával (a jelenség neve: jetlag).
Az insomniák többsége másodlagos
(szekunder, szimptómás, tüneti), azaz valamilyen testi vagy lelki betegség, pszichés állapot, kémiai anyag, életmódbeli
vagy környezeti tényező a kiváltó oka.
Legtöbbször egyidejűleg többféle faktor
is felelőssé tehető az insomnia előidézésében.

A legtöbb tünetet jól lehet vizsgálni,
mérni. De a kialvatlanság - bár veszélyes
az egyénre és környezetére - nagyon nehezen vizsgálható.
Ma már tudjuk, miért van szükségünk
alvásra: éjjel zajlanak testünk növekedési
és újjáépítő folyamatai. Ilyenkor – különösen gyermekeknél, kisebb mértékben
azonban felnőtteknél is – ún. növekedési
hormon szabadul fel a szervezetünkben,
mely gondoskodik a testsejtek újratermelődéséről, fokozza a vérképződést és a
sebgyógyulást. Az éjszaka fontos feladata
az immunrendszer regenerálása is.

Hogyan kezelhetjük ezt a problémát?
Például CBD olajjal!
• A CBD hatásos lehet a krónikus fájdalmak, a szorongás, a gyulladásos folyamatok, a depresszió és sok más betegség
kezelésére vagy a tünetek enyhítésére.
• A CBD számos módon kapcsolatba léphet a testünkkel, ennek egyik fő módja az
endogén kannabinoidokkal való kölcsönhatás. A testünk ezen vegyületeit azért
nevezték el így a tudósok, mert összetételükben hasonlítanak a kender bizonyos
vegyületeihez.
• A CBD enyhe dózisa felébreszti a
szervezetet és energizál. A nagyobb
dózis azonban olyan élettani folyamatokat indíthat be, amely miatt könnyebbé
válhat az alvás. A CBD önmagában nem
nyugtató hatású, de csökkenti a szorongást és a stresszt, ez pedig rendszeresebb
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és kipihentebb alvási szokásokhoz vezet.
Egyes CBD-ben gazdag kender típusok
virágaiban több a mircén, ez egy nyugtató és fájdalomcsillapító hatású terpén. Ha
a CBD olaj tartalmazza ezt az összetevőt
is, akkor valóban megnyugtathatja a
szervezetet.
• A CBD, mint sok más kannabinoid, kétfázisú. Ez azt jelenti, hogy az alacsony dózisa ellentétes hatással van a szervezetre,
mint a magas adagolás. A tapasztalatok
azt sugallják, hogy a kender más részeit
is tartalmazó CBD termékek hatékonyabbak, mint a tiszta CBD izolátumok, de jelenleg még ezeket is kutatják.
Akárhogy is, a jó minőségű CBD olaj
hatásos tud lenni az álmatlanság ellen,
így jelentősen tudja pozitív irányba befolyásolni az életminőségünket.

www.egeszsegcseppek.hu

Ajánló
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Gondolkodó

Öt varázslatos kínai tanmese,
ami után másképp látod a világot!
Az ókori Kínában nagyszerű tudósok és filozófusok éltek, akik a fontos erkölcsi szabályokat képesek
voltak egyszerű szavakba önteni,
hogy a köznép is megértse azokat. A
SzínesVilág most ezekből a történetekből válogatott neked párat!

1. Új cipő vásárlása
Zheng királyságában egy férfi úgy döntött, vesz egy pár cipőt. Lemérte a lábát,
ahogy szokta, de a mértéket otthon felejtette és nélküle ment a piacra.
Ott megtalálta a cipészt.
- Jaj, elfelejtettem a mértéket elhozni mondta, és hazasietett érte.
Amikor visszatért a piacra, az árusítás
már véget ért és nem tudott cipőt venni.
- Miért nem próbáltad fel? - kérdezte őt
az egyik szomszéd.
- Jobban bízom a szokásosban - felelte.
TANULSÁG: ha a szokásaink rabjai vagyunk, sokszor az egyszerű lehetőségek
sem tűnnek fel.

2. A tigris és a róka
A tigris egyszer vadászat közben megfogott egy rókát.
- Engem nem ehetsz meg - mondta a
róka. - Az Égi Uralkodó engem jelölt ki
minden vadállat királyává. Ha megeszel,
engedetlen leszel a parancsaival szemben. Ha nem hiszed el, gyere velem.
Azonnal látni fogod, ahogy az összes állat
elmenekül, ahogy meglát engem.
A tigris beleegyezett, hogy elkísérje őt.
Amint az állatok közeledni látták őket,
elmenekültek. A tigris azt hitte, hogy a
rókától féltek, nem vette észre, hogy valójában előle menekültek.
TANULSÁG: többet ésszel, mint erővel.

3. A bagoly el akar költözni
Egy nap a bagoly találkozott a gerlével.
- Hová mész? - kérdezte a gerle.
- Keletre költözöm - felelte a bagoly.

- Miért? - faggatózott a gerle.
- Az emberek egyáltalán nem szeretnek
itt engem - válaszolt a bagoly. - Ezért el
akarok költözni keletre.
- Ha le tudod cserélni a hangodat, minden rendben lesz. De ha nem, mindegy,
hogy keletre vagy nyugatra költözöl, mert
az emberek sehol sem fognak szeretni.
TANULSÁG: hiába változtatunk a környezetünkön - ha saját magunk nem vagyunk képesek a változásra, minden marad a régiben.

4. A hallá változott sárkány
Egyszer egy fehér sárkány leszállt az
égből egy nagyon hideg tóba és egy hal
alakját öltötte magára. Egy halász, akit Yu
Qie-nek hívtak, halászni ment a tóra és
kiszúrta lándzsájával a sárkány szemét. A
fehér sárkány elrepült, hogy panaszkodjon az Ég Urának.
- Milyen formát öltöttél ezúttal? - kérdezte az Ég Ura.
- Egy hal formáját, amikor leszálltam az
égből.
- Akkor nincs abban semmi különös,
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hogy egy halász ki akart fogni. Hogyan
hibáztathatnád Yu Qie-t?
TANULSÁG: aki korpa közé keveredik,
megeszik a disznók.

5. Milyen a császár?
Volt egyszer két férfi, akik arról vitatkoztak, hogy milyen is az ő császáruk.
- Olyan szép! - mondta az egyik.
- Olyan csúnya! - mondta a másik.
Hosszú és eredménytelen vita után így
szóltak:
- Kérjük ki egy harmadik ember véleményét, ő majd megmondja, melyikünknek
van igaza!
A császár kinézete olyan volt, amilyen,
senki sem tudott változtatni rajta; ennek
ellenére, egyikük előnyös kinézetűnek látta őt, míg másikuk épp az ellenkezőjének.
Nem azért mondtak egymásnak ellent,
mert szerettek vitatkozni, hanem azért,
mert mindketten a saját szemszögükből
látták.
TANULSÁG: minden vita felesleges,
mert mindenki a saját világlátását védi és
véli igaznak.

Fűben-fában

November végén, gesztenyebarna időben
Mindjárt december és az idő rohanásával mi egyre lassulunk. Nagyokat szippantunk reggel a recsegős, fagyos levegőből, háromszor tekerjük a nyakunkon körbe
a sálat, és irigyeljük azokat, akik éppen leülnek egy forró
kávé mellé a kandalló előtt.
Jellemzően ilyenkor még azok is szeretik a kávét vagy a kávé
jellegű italokat, akik egyébként nem; vágyunk egy-egy csésze
forró italra, és hozzá a kísérő, meleg hangulatú beszélgetésre.
Érdemes kísérletezgetni az ősz ízeivel, az elvileg süteményekbe
szánt termésekből is meglepően finom italokat tudunk készíteni,
új színeket hozva a konyhába.

Kippkopp receptje – iható gesztenye

A program lejárta után a kész italt beleöntjük a géphez tartozó
szűrőkancsóba. A szűrleményt spatulával kinyomkodjuk és fel is
használhatjuk, remek lesz sütemények töltelékeként például!
A leszűrt italt a legfázósabb bögrénkbe töltjük és odakuporodunk a kanapéra egy takaróval…

Amit a szelídgesztenyéről tudni kell

A gesztenye számos vitamin és ásványi anyag egy kis gombócba gyúrva. Van benne szervezetünk számára értékes réz, mangán, B6-vitamin, C-vitamin, tiamin, folsav, riboflavin és kálium.
Remek rostforrás is; egy felnőtt napi rostbevitel szükségletének
15%-a megvan egy marék gesztenyében.
Mind fehérje, mind zsírtartalma alacsony (1,6%, illetve 1,3%), az
olajos magokhoz képest kifejezetten energiaszegény alapanyag,
szénhidrát tartalma mindössze 3,4%, így súlycsökkentő étrendben is remekül megállja a helyét.
Édes íze miatt a gyerekek kedvence, legendás sütemények – fatörzs torta, gesztenyepüré cukrászhabbal – alapja is. Van belőle
szelíd is és vad is, mindkettő értékes, de konyhai kísérletezésre
csak a szelíd alkalmas. A vadgesztenyét a gyógyszeriparban dolgozzák fel, egyéb módon fogyasztani nem szabad, mert ebben a
formában mérgező!
A szelídgesztenyét viszont bátran ajánljuk a napi, mértékletes – úgy tartják, hogy annyit érdemes egyszerre ennünk belőle,
amennyi a markunkban elfér – fogyasztásra. A fentebb felsorolt
értékei mellett fontos megemlíteni, hogy telítetlen zsírsavakban
is gazdag, így támogatja az őszi időben kissé elpihenni vágyó
agyunkat, segít a tanulásos, számolásos, gondolkodáshoz szükséges funkcióink fitten tartásában.

10 perc alatt előkészíthető
30 perc alatt kész van
mennyiség: 1,3 liter
Teljesen tejmentes, gesztenyés italunk receptje következik!

Hozzávalók:

Vegital növényi italkészítő
150 g sült gesztenye
40 g kesudió vagy földimandula
50 g kókuszreszelék
1,5 cm vanília
2-3 evőkanál eritrit
késhegynyi só
rumaroma, ízlés szerint
víz a maximum jelzésig

Vidám őszi napokat kívánunk, kellemes készülődést a közeledő
télre!

Elkészítés:

Az összes hozzávalót a Vegital növényi
italkészítő tartályába tesszük. Ráillesztjük a
gép fejét, kiválasztjuk a megfelelő programot és elindítjuk.
Program: „Soymilk”
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Receptjeink megtalálhatóak
a www.tejmentesreceptek.hu oldalon.
További tippek, alapanyagok és készülékválaszték
a www.vegital.hu oldalon!
Telefonszám: + 36 70 777 9220
facebook.com/vegital.tejmentesital

Ayurvéda

Légúti fertőzések és Ayurveda
November… A természet változásban, a fák lassan ledobják lombruhájukat. Ezt az átalakulást, az elmúlás
ünnepét színpompa kíséri. És köd… Több a sötét óra.
Természetes módon nőhet az igény a lassulásra, szemlélődésre. Jó, ha teret kap a relaxáció, önreflexió, értékelés, átértékelés,
figyelem a belső hangra. Fontos, hogy megtaláljuk, hogyan töltődjünk fel, hogyan pihenjünk, inspirálódjunk, ugyanis a fény hiánya befolyásolja a működéseinket. Szomorúság, magány érzete, feszültségek, depresszív állapotok gyakrabban fordulhatnak
elő. Felértékelődnek az örömet adó tevékenységek, a jó levegő,
mozgás - ajándék napsütés még melegít, érdemes sokat sétálni.
Ebben az időszakban gyakoribbak lehetnek a légúti megbetegedések. A növekvő légszennyezettség, szmog, stressz, nem
kielégítő minőségű és/vagy mennyiségű pihenés, táplálkozás,
folyadékfogyasztás a légzőszervek működésének sem kedvez.
Gyakori, hogy a fertőzést baktériumok vagy vírusok okozzák.
Az érzelmek, a tüdő és az immunrendszer ereje összefügg. Jó, ha figyelmünk magunkra talál s elfogadóan, szeretettel
lépdelünk át az esetleges nehéz időszakokon, melyek egyben
kizökkentenek, új nézőpontokat, tapasztalásokat, képességeket hozhatnak. Mindenki a maga megoldását találja meg a saját
tempójában.
India 5000 éves gyógyászati rendszere, az Ayurveda légúti
problémák esetén is kínál segítő lehetőségeket.

Lehetőségek az Ayurveda tárházából
– a gyógynövények ereje

Ashwagandha (Withania somnifera) – A gyógynövény egyike a legfontosabb ayurvedikus alapanyagoknak, gyakran nevezik
„indiai ginzeng”-nek. Sok-sok egészségügyi előnye van, segíthet
a stressz kezelésében, kiegyensúlyozottság elérésében. Gyulladáscsökkentő és antioxidáns, immunerősítő tulajdonságai segíthetnek a légúti fertőzések során fellépő különféle gyulladások kezelésében.
Eukaliptusz (Eucalyptus) – A növény
illóolaja antiszeptikus, nyákoldó és hűsítő
hatású, kiváló köptető, görcsoldó. Légúti
megbetegedések kezelésében inhalálásra
használják. Baktérium- és vírusölő tulajdonsága van. Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő.

Egyéb lehetséges eszközök

Betegség idején a gyógyszeres megoldások mellett érdemes
megvizsgálni, milyen természetes módszerek állnak még rendelkezésre. Hasznosak lehetnek például bizonyos gyógynövények,
gyógynövény-kombinációk. Ezeknek a gyógynövényeknek a napi
étrendbe való bevonása igen előnyös, egészségesebbé, erősebbé
tehet.
Néhány gyógynövény a légutak védelmében:
Tulsi (Ocimum sanctum) – A szent bazsalikomot, az indiai szubkontinensen a „Gyógyfüvek Királynőjének” tekintik. A légzőszervek
egészségét támogatja, segít leküzdeni a megfázást, köhögést, lázat. Gyulladáscsökkentő
tulajdonsággal rendelkezik, nyákoldó és köptető hatású, antioxidáns. Erősítheti az immunrendszert.
Kurkumin (Curcuma longa)
– A kurkuminnak számos tudományosan bizonyított egészségügyi előnye van. Támogathatja az immunrendszer működését, hozzájárulhat a megfelelő anyagcseréhez, erős antioxidáns.
Gyulladáscsökkentő tulajdonsága is jól ismert és bakteriális és
vírusos fertőzések esetén szintén jó támogató. A kurkuma az
„élet fűszere”.
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Az Ayurveda eszköztárában a gyógynövényeken kívül egyéb
módok is találhatók a légzőszervek működésének támogatására.
Legközelebb szó lesz például légzéstechnikákról, a nasya kezelésről, a neti kancsóról.
A légzés szabályozása azonnali hatással van ugyanis az idegrendszerre és az elmére. Emiatt a légzés tudatosításával befolyásolni tudjuk idegrendszerünk működését. Ez lehetővé teszi
számunkra, hogy egyensúlyba hozzuk a doshákat s ilyen módon
a légúti elváltozásra is oki szintű hatást gyakorolhatunk.
A tüdő 24 órán át szolgálatban van. Az Ayurveda szemszögéből
nézve légzőszervi fertőzés kialakulásában mindhárom dosha szerepet játszik. A legtöbb légzési probléma összefügg a vízháztartás egyensúlyával. A vata kiszáradást, a pitta gyulladást, a kapha
pedig elzáródást okozhat.
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

Életmód

Táplálékok az egészséges látáshoz
Kevésbé közismert az a tény, hogy
bár a szem és az agy együttesen is
csupán a teljes testtömeg 2 százalékát teszi ki, még nyugalmi állapotban is elhasználják a felvett energia
több mint negyedét. Stresszes helyzetekben, vagy amikor megerőltetjük a szemünket, még több energiára van szükség. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy táplálékunk maximálisan tartalmazza a szemünk működéséhez szükséges ásványi anyagokat és nyomelemeket. Nézzük meg
konkrétan, mire van szükségünk
ahhoz, hogy megőrizzük látásunk
épségét.
Képernyő előtti munka esetén például egyértelműen nő az A-vitamin igény.
Amikor ugyanis fényforrásba nézünk –
és a képernyő fényforrásnak számít-, az
ideghártyában, a csapokban és pálcikákban hamarabb lebomlik a festékanyag,
ezért hamarabb is kell pótolni. Ehhez
A-vitaminra van szükség. Alkonyatkor a

pálcikák lépnek működésbe, ezek ugyanis
már gyenge fényre is magas szintű teljesítménnyel válaszolnak.
Ehhez ugyancsak sok A-vitaminra van
szükség az egyéb tápanyagokon, ásványi
anyagokon és más másodlagos növényi
anyagokon kívül.

Válasszuk a legjobb minőséget!

Nem a felvett tápanyagok mennyisége
a döntő tényező, hanem sokkal inkább a
biológiai hasznosíthatóság! Ez a tényező
pedig sokkal jobb a természetes anyagok,
mint a szintetikus termékek, táplálék kiegészítők esetében.
Arról se feledkezzünk el, hogy ezeknek
az anyagoknak az érpálya segítségével, a
tarkó szűk járatán keresztül kell eljutniuk
oda, ahol hasznosítva lesznek, vagyis az
agy látásközpontjába és a két szemgolyó
belsejébe. Ha a tarkó tartósan kötött, állandó izomfeszültségben van, nem lesz
megfelelő a vérellátottság, és ebből következően a tápanyag-ellátottság sem.
Ezért ötvözzük az egészséges tápanyagellátást a könyvben szereplő, a szem és
tarkó ellazulását és relaxációját biztosító
gyakorlatokkal, mert így a legjobb úton
haladunk az optimális látás felé.

Zöldturmix a szemnek

Az otthoni menü összeállításakor
ügyeljünk szemünk igényeire is, tehát
mindenekelőtt arra, hogy elegendő A-vitaminhoz jusson. Igazi szemerősítőket
vásárolhatunk fogyasztásra készen, biominőségben, vagy készíthetünk otthon
frissen préselt gyümölcs-és zöldséglevelekből. Különösen jó a répalé almával
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vagy magában, a bodza almával vagy a
répa-zeller-alma kombináció. A zsírban
oldódó A-vitamin jobb felszívódását néhány csepp hidegen sajtolt növényi olaj
hozzáadásával segíthetjük elő, vagy úgy,
ha elrágcsálunk néhány szem diót.

Hatékony méregtelenítés

A test egészséges működése szempontjából az is meghatározó tényező, hogyan
tudunk megszabadulni attól, amire már
nincs szükség. A minden új sejt képződésekor és pusztulásakor, a szemben, a látópályákon és az agyban keletkező salakanyagok hatékony kiürítésének alfája és
ómegája a víz. Elsősorban nem az ásványi
anyag-utánpótlás érdekében van szükségünk vízre, hanem mindenekelőtt a méreg- és salakanyagok kiürítése végett.
Naponta legalább két, stresszhelyzetben akár három liter vízre is szükségünk van. Fogyasszunk nyugodtan
egy-két karika gyömbérrel felforralt, és
ha szükséges, szűrt csapvizet. Ennek elkortyolgatásával az emésztést is segítjük,
hosszú távon pedig, szemtorna gyakorlatokkal együtt alkalmazva, megelőzzük
a szürke hályog (a szemlencse homályos-

A következő zöldturmix igazi
jótétemény a szervezetnek:
Egy személy részére keverjük
össze turmixgépben a következő összetevőket: két-három
sárgarépa, egy darabka zeller,
némi petrezselyem, egy kisebb édesköménygumó, egy
kis darab cékla, egy maréknyi bogyós szezongyümölcs
(például bodza, ribizli, áfonya,
eper, málna), egy teáskanál hidegen sajtolt növényi olaj, és
esetleg némi méz.
Ez a finom, krémesre kevert
püré akár tízórainak, uzsonnának is kiváló.
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sá válása) és a zöld hályog (emelkedett
szemnyomás) kialakulását. A természetes,
szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz
is alkalmas erre a célra. Szembetegségek
esetén speciális gyógyvizekre vagy Kneipp-kúrára is eshet a választás. A kúra
részleteiről természetes gyógyásztól vagy
orvos-természetgyógyásztól kérhetünk
személyre szabott tanácsot.

Utánpótlás munka közben

Külön javaslatunk az irodai munkához:
a képernyő előtt félnaponta rágcsáljunk
el egy-két sárgarépát. A benne lévő A-vitamin felszívódását elősegítheti, ha viszünk hozzá egy adag joghurtos mártogatóst vagy egy marék napraforgómagot.
Még jobb, ha mindezt bio-minőségben
szerezzük be.

Legyen mindennapos szertartás!

Minden reggel, például tea- vagy kávéfőzés közben forraljunk körülbelül 15 percig egy liter vizet és benne egy szelet friss
gyömbért. Forrón vagy melegen töltsük
termoszba, így egész napra magunkkal
vihetjük. Tartsuk szem előtt, és ne feledkezzünk el róla.

Mert „az Élet él és élni akar”!

A globális éghajlatváltozás
problémáiról és következményeiről
a Földön - II. rész

Kedves Olvasó! Mint a Zöld Újság hűséges olvasója, az előző, a globális klímaváltozásról írt cikket én is elolvastam. Kicsit meg
is fenyítettem az írót, mert a cikk ugyan
nagyon izgalmas, érdekes, sőt itt-ott merész gondolatokat vetett fel, de így egyben
hosszúnak találtam. Minden esetre az ezer
ágon sütött át a cikkből, hogy valami nagyon nincs itt rendben ezen a glóbuszon.
Mindjárt az elején közeli „nagy hazánkkal”
való viaskodásunk jutott eszembe, és annak
Parlamentje, amelyik a cikkben felsorolt
rengeteg, és Toldi Miklós erejét is igénybe
vevő feladatok megoldása helyett azzal foglalkozik, hogy ha már törvényes az, hogy a
férfiak is szülhetnek, miért ne lehetne törvényes az is, hogy menstruálhatnak! Minden
esetre a Józan ész itt nemcsak hogy megáll
és ácsorog, de egyből az amerikai cowboyok jutnak eszébe, akik kisebb balhé esetén
is, már csípőből tüzeltek! ... és ezt követően,
már csak halkan teszi fel magának a kérdést:
ez lett Európából? Nos, sebaj, legalább világosan látjuk, nem ez a mi utunk. S remélem,
még sokan mások számára is világos!
Bár az Allatra Fizika további fontos kutatási területeket jelöl ki, és ezzel kapcsolatban
bőkezűen ígéreteket is kínál, maradjunk a
szigorú valóságnál, és a globális klímával
kapcsolatban vizsgáljunk meg jó néhány
dolgot.
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Talán a legszembetűnőbb dolog az, hogy
alapvetően egy tényezőt, egy vegyületet, a
széndioxidot jelölték meg fő bűnösnek és
mindjárt egy kereskedelmi sapkát is húztak
a fejére, Már lehet is a profitot „gyártani”.
Sőt amelyik állam ezt nem úgy kezeli, „mint
ahogy az elvárható”, mindjárt beavatkozási
platformot is lehet nyitni számára, külső és
a belső ellenség, ah... bocsánat, ellenzék felhasználásával!
Pedig egy ilyen hatalmas ökológiai rendszerben nem egy tényező megváltozása
okozza a bajokat. Aki veszi a fáradtságot, és
belenéz, mondjuk a Növényökológia Egyetemi jegyzetbe, - az meggyőződhet arról, hogy
milyen összetett és soklépcsős folyamatról
van szó. Ennek összetettségéről a műhold
felvételek sokat elmondanak és egyben sok
támogatást is nyújtanak az előttünk álló feladatok megoldásához.
Mindenesetre nem elegendő a széndioxiddal foglalkozni, számtalan más gáz (pl.
a metán) is fontos szerepet játszik a klíma
játszmában. De más tényezőket is alaposan
tanulmányozni kell, ha előre akarjuk jelezni
a várható klímakatasztrófát. Itt van például a
vulkáni tevékenység, a Föld tengely szögének megváltozása, a Föld mágneses terének
megváltozása, a naptevékenység változása,
és még ki tudja, hogy mi minden. Mindegyik
tényező szinte teljes tudományágat foglal le!

Mert „az Élet él és élni akar”!

A felszabaduló energiák, hamuk, gázok mennyisége miatt
általában tehetetlenek vagyunk a vukánkitörésekkel szemben
Emlékezzünk felvezető cikkünk záró gondolatára: „Elsősorban az önző gondolkodás
uralmának elve váltja ki mindezt a fogyasztóban, mind a fogyasztói társadalom országa felett uralkodó embercsoportban. Ha a
társadalom gondolkodásának vektorát időben megváltoztatnánk a spirituális, erkölcsi
és kreatív prioritások elterjedése felé, sok katasztrófa megelőzhető lenne, amelyek a mai
emberiséget fenyegetik!”
Egy ilyen kis terjedelmű cikk alkalmatlan
a hatalmas téma részletesebb feldolgozására, ismertetésére. Ezért jobbára csak a vulkáni tevékenységet járjuk részletesebben
körbe. Két okból: az egyik, hogy a felszabaduló energiák, hamuk, gázok mennyisége
miatt általában tehetetlenek vagyunk a
vukánkitörésekkel szemben. A másik ok,
ami ebből következik: az események általában hirtelen megjelenése, bár azt nem
mondhatjuk, hogy egyáltalán nincsenek
előjelei. A vukánkitörések hatalmas területeket pusztítanak el, nem számít, hogy az
ipari, mezőgazdasági avagy lakott terület.
Így az általuk kiváltott tömegpánik is jobbára kezelhetetlen.
Álljon itt egy tragikus történelmi eset,
mely Haitin történt 1751-ben. A legros�szabb, hogy sokan nem közvetlenül a katasztrófában haltak meg, hanem a küzdelemben egy darab kenyérért és egy korty
vízért, martalóc támadások miatt és az alapvető emberi segítség hiánya következtében. A haitiak, akik túlélték a kitörést, nagy

számban vesztették életüket víz, élelmiszer,
gyógyszer és orvosi ellátás akut hiánya miatt.
Riporterek és újságírók, akik a katasztrófa helyszínére érkeztek, „apokaliptikusnak”
nevezték a helyzetet. Nem annyira a nagyszámú áldozat és a hatalmas infrastruktúra
pusztulás miatt, hanem mert a katasztrófa
súlyos pszichológiai hatásának következtében kíméletlen fosztogatás uralkodott a

városban. Először a holttesteket a járdára és
a járdaszegélyekre halmozták fel, de amikor
túl sok volt belőlük, elkezdődött a holtestek
buldózerekkel való rendezése. Az emberek
összetörtek lelkileg a kétségbeesés, a kegyeletsértés, a harag miatt. A magas hőmérsékleten a több ezer temetetlen holttest
bomlásnak indult, a tömeges járványok veszélye nőtt. Többen kilométeres sorokban
álltak - ahol többnyire az agresszió légköre
uralkodott -, azért, hogy élelmet szerezzenek. Néhányan megtámadták és kirabolták az élelmiszerraktárakat. Port-au-Prince
túlélő lakói arról számoltak be, hogy nem
láttak valódi segítséget saját államuktól és
másoktól sem, annak ellenére, hogy a katasztrófát a világ szinte összes országában
széles körben bejelentették a rádióban.
A geológiai mérnökség új területeinek
tanulmányozása azt mutatja, hogy a korábbi tektonikus térképeket pontosítani kell,
mert pl. az észak-amerikai litoszféra lemez
nem olyan teljes, mint korábban képzelték.
Ennek a lemeznek a kontinentális kérgén
egy hasadás alakult ki, mely nap mint nap
növekszik, mintegy „ketté választva” az USA
két részét. (ld. a piros vonalat)
A Yellowstone-ban zajló jelenségek ezt
az aggodalmat csak tovább növelik, mert
a térségben szupervulkán munkálkodik.
A Yellowstone Caldera mérete a szakértők szerint 55-72 km, ami zavaróan nagy!
(Caldera: egy nagy vulkáni kráter, egy olyan
nagy kitörés eredménye, amely a vulkán torkolatának összeomlásához vezetett.)

Nézzünk rá Földünk vulkáni aktivitást jelölő térképére (2014)
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Ha az előző térképből kiemeljük az Egyesült Államok déli részét,
döbbenetes képet kapunk.
Észak-Amerika szeizmikus veszélytérképe 2012-2014-ben
Érdekes módon, az Egyesült Államok hatóságai 2004-óta korlátozzák a Yellowstone
egyes területeire vonatkozó információk
nyilvánosságra hozatalát. (Hmm...)
2014 április elején volt itt egy földrengés. A helyi lakosok az állatok szokatlan
viselkedésére figyeltek fel. A bölények és a
szarvasok sietve menekültek el a parkból.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy sok
állat élesen reagál a szepton mező intenzitásának hirtelen növekedésére. Korábbi
vizsgálatokat elemezve arra derült fény,
hogy pl. a tornádó kitörése előtt 7-8 órával
a szepton mező intenzitása meredeken növekszik. Ez az intenzitásnövekedés máshol
is megfigyelhető, követi például a tornádó
útvonalát is.
Az is kiderült, hogy 2010 januárjától, 2014
októberéig a Föld neutrínó kibocsátása
és szepton mezejének intenzitása 12%-al
csökkent, miközben a bolygó „gócpontjain”
a neutrínó emisszió és a szepton mező intenzitásának növekedését figyelték meg. Ez
azt jelzi, hogy a Föld belsejében zajló folyamatok visszafordíthatatlanná váltak.
Az ALLATRA tudományos kutatócsoportjai érdeklődnek a vulkanológia iránt.
Ezzel a témával szorosan összefügg a neutrínók és a szepton viselkedésének tanulmányozása, új módszerek kidolgozása
vulkánkitörések előrejelzésére és a jelenlegi magmás képződmények vizsgálata a
geodinamikai környezetekben.
Ezek alapján annak valószínűsége, hogy a

japánok szigetvilága a nagyobb földrengések és vulkáni kitörések miatt a következő
10 évben megsemmisül, 70%-ra tehető, és ez
a szám 99% az elkövetkező 18 évre számolva. Ez elég nagy aggodalomra ad okot, és a
közel 130 millió embernek a szárazföldre költöztetésének gondolatát is felveti. „Tekintettel
a kozmikus tényezők hatására, valamint megnövekedett szeizmikus és vulkanikus tevékenységre ebben a régióban, a globális katasztrófa
bármelyik pillanatban megtörténhet.”

Lehetne napestig sorolni azokat a helyeket, ahol a vulkáni tevékenység megnehezíti, vagy ellehetetleníti a normális életet.
A vulkánok többféle gázt is kibocsátanak:
szén-dioxidot, kén-dioxidot, különböző
klór- és fluorvegyületeket stb. A gáztermelés nemcsak a tűzhányók aktív periódusára jellemző, hanem legtöbbjük esetében
szunnyadó állapotban is - ám ez utóbbi
mennyiség sem elenyésző.
A kén-dioxid nagyon erős szagú gáz, irritálja a szemet és az orrot, nehezíti a légzést,
vízzel elegyedve pedig kénsavas esőt képez. Ambrym szigetén ez a kénes eső tönkretette a növényzetet és megfertőzte a vizeket - a helyiek nem jutnak sem megfelelő
ételhez, sem italhoz, így segélycsomagokon
kénytelenek tengődni.
A vulkánok gázkibocsátása nemcsak a
kénsavas esők formájában hat a környezetre. A tűzhányókból származó por- és
gázfelhők éghajlatra gyakorolt hatását
már az 1783-84-es izlandi kitörés során is
megtapasztalták. A nagy mennyiségű gáz
csökkentette a besugárzást és ez okozta a
szokatlanul nagy lehűlést, aminek következménye éhínség lett: a „járványszerű” halál Izland népét a felére apasztotta.
Kedves Olvasó! Most egy mélyebb bepillantást nyertünk a globális éghajlatváltozás
egy izgalmas és veszélyes szegmensébe!
Tehát nem arról van szó, hogy nem kell a
széndioxid szintjével foglalkozni, hanem
arról, hogy az messze nem elegendő! A

A Yellowstone-ban zajló jelenségek csak tovább növelik az
aggodalmat, mert a térségben szupervulkán munkálkodik.
28

Mert „az Élet él és élni akar”!
tudomány új szegmenseit kell feltárni, és
eredményeit nem háborúra, nem profitszerzésre, nem a hatalmon levők hatalmának stabilizálására kell fordítani.
Ne feledd, az Allatra egy önkéntes, politika- és vallásmentes polgári mozgalom, egy
értelmesebb élet megteremtése érdekében, itt a Földön. Ezt a lehetőséget az Allatra
fizika kutatásai teremtik meg!
Kedves Olvasó! Gondolkodj el ezeken a
sorokon. Egy egészen más életfilozófiára
kell felcserélned a fogyasztói társdalom
lózungjait! Aktivizáld magad, kihasználva
lehetőségeidet, legyen az parányi avagy jelentős! Ha bármilyen kényelmi vagy „ál-ideológiai” szempont miatt nem szállunk be a
ringbe, világunkat olyanok irányítják majd,
mint a jelenlegi Európát, vagy még ennél is
rosszabbak! A tét óriási! Mögötted állnak
gyermekeid, unokáid,
szeretteid! Ezt soha ne
feledd el!

A japán és a maláj szigetcsoport szeizmikus ≥ 4,5 pont
magnitúdójú aktivitása 2014. október-novemberében
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Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Instant, őrölt vagy szemes kávé?
Manapság a rohanó hétköznapokat szinte lehetetlen kibírni koffein nélkül. A leggyakoribb koffein
forrás az emberek számára a kávé,
melynek erőssége fajtánként eltérő lehet. Előfordul olyan is, hogy
beérjük az instant kávékkal, ha
esetleg nincs más opció, de azok
nem nyújtanak olyan élénkítő hatást, mint a szemes, lefőzött kávék.
Alábbiakban röviden összefoglaljuk az instant, őrölt és szemes kávé
közötti különbségeket a coffeein.
hu kávépörkölő segítségével.

Instant kávék

Az instant kávé és a főzött kávé között
valójában csak annyi a különbség, hogy
az instant kávét már korábban lefőzték.
Eredetileg azért fejlesztették ki, hogy a
kávét minél tovább tartósítani tudják
megbízható minőségben. Ezt a technikát
a nagy gazdasági világválság idején kezdték el alkalmazni, ugyanis a kávétúltermelés akkora problémát okozott, hogy meg
kellett oldani a kávé hosszú távú tárolását
úgy, hogy minőségbeli romlás ne keletkezzen. Ennek köszönhetően sok esetben
könnyebb a dolgunk a mindennapokban,
ami a kávéfogyasztást illeti. Hiszen ha reggel épp nincs időnk kávét főzni a termoszba vagy esetleg kávét venni valahol, csak
bedobunk a táskánkba egy tasak instant
kávét, és bármikor elfogyaszthatjuk. Igaz,
a hatás nem lesz ugyanolyan.

Őrölt kávé

Az őrölt kávé is lehet minőségi és nyújthat kiemelkedő kávéélményt, de csak
eleinte. Manapság már nagyon jó aromazáró csomagolásban vásárolhatunk őrölt
kávét, de ez a finom aroma és illat minden
felbontás után egyre gyengébb lesz. Sajnos felbontás után már nem lehet megőrizni a felbontás előtti eredeti aromát.
A megőrölt kávészemek nagyon gyorsan
veszíteni kezdenek aromájukból, melyet
a lefőzés során még inkább tapasztalha-

tunk. Ahhoz, hogy minél tovább megőrizze aromáját, nagyon gondosan kell tárolni
az őrölt kávét: állandó hőmérsékleten,
páramentes környezetben. Legjobb, ha
hermetikusan zárható dobozban tudjuk
tárolni. De mi a helyzet a szemes kávéval?

Szemes kávé

A szemes kávé tárolásáról tudni kell,
hogy érdemesebb kis adagokban vásárolni és óvni az oxigéntől, hiszen magába
szívja a levegő nedvességtartalmát, mely
aromájának romlásához vezethet. Számos pörkölése és fajtája ismert a szemes
kávénak szerte a világon, nagy előnye,
hogy az ízt sokkal jobban konzerválja,
ezért sokkal finomabb és aromásabb,
természetesen akkor, ha megfelelően
tároljuk és nem veszít zamatából. Mivel
nálunk a coffeein.hu-nál is fontos, hogy
mikor kávét fogyasztunk, azt csakis minőségi kávé lefőzésével tegyük, nem is
kérdés, hatalmas figyelmet fordítunk arra,
hogy az általunk forgalmazott kávéval
maradéktalanul meg legyenek elégedve
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fogyasztóink. Instant kávékból is lehet különlegességeket alkotni, az őrölt kávé is
tud nagyon finom lenni (főleg az elején),
de minőségi élményt a szemes kávé nyújt,
véleményünk szerint. Cégünk nem hiába
foglalkozik szemes kávépörköléssel és
értékesítéssel, hiszen ha igazán különleges és minőségi kávéélményre vágyunk,
érdemes mindenképp szemes kávéból főzött kávét fogyasztani, ha még nem próbálta, érdemes, az íz magáért beszél!
Ha még nem ivott frissen pörkölt kávét
vagy szeretne kipróbálni valami újat, látogasson el a www.coffeein.hu honlapunkra és tekintse meg frissen pörkölt kávéink
széles kínálatát!

Bőrápolás

Hogyan ápoljuk ősszel a bőrünket?
A bőr az emberi szervezet legkiterjedtebb része. Egy nagyon erős, rugalmas anyag, teli élettel, amely összetart bennünket. Életünk végéig óv, védelmez minket,
legyen szó bármiről: mechanikai sérülésekről, káros sugarakról, hidegről, melegről, vagy az időjárás egyéb
viszontagságairól.
A legkevesebb hát, amit tehetünk érte, hogy mi is vigyázunk rá,
minden rendelkezésünkre álló eszközünkkel. Márpedig sok ilyen
eszköz van, amelyek nap mint nap jelen vannak az életünkben,
csak talán össze sem kötjük a gondolatainkban, hogy melyik milyen hatással van a szervezetünkre, azon belül is nagy kincsünkre
– a bőrünkre.

A bőrápolás belülről kezdődik

Az első és legfontosabb a megfelelő hidratálás – belülről. Mert
hiába akarjuk kívülről elkényeztetni a bőrt, ha bentről szomjazik.
A legtöbb ember nem iszik elegendő folyadékot. Ez alatt pedig a
tiszta vizet és az ízesítetlen gyógyteákat értjük, semmiképp sem
a cukros üdítőket.
Megannyi verzió kering az interneten, hogy mégis mennyi vizet
kellene inni egy nap, de az általánosan elfogadott nézet a testsúlyhoz köthető: 20 kilogrammonként 1 liter víz. Ez a mennyiség,
szépen elosztva a nap folyamán, nem kivitelezhetetlen feladat,
csupán oda kell rá figyelni, tudatosan, mindaddig, míg be nem
épül a napi rutinba. Ne várjuk meg a gyötrő szomjúság érzetet,
sőt, törekedjünk ennek megelőzésére!

A bőrtisztítás fontossága

A bőrünket minden nap megtisztítjuk, ha mással nem, hát
szappannal és vízzel. A hűvösebb hónapokban a bőr hajlamosabb a kiszáradásra, kirepedezésre, hiszen a hideg levegő és a szél
megviseli. Arról már nem is beszélve, hogy az ilyenkor hordott,
vastagabb ruhák alatt nincs is lehetősége megfelelően szellőzni.
Az elmúlt évek alatt egyre nagyobb hangsúly került a természetes bőrápolásra – szerencsére. Azt talán már mondanunk sem
kell, hogy a mesterséges és sok esetben káros anyagok milyen
romboló hatással tudnak lenni a szervezetre, ez alól a bőrünk sem
kivétel. Így minél inkább törekszünk a természetességre a bőrtisztítás során, annál jobbat teszünk vele.
A Maria Treben nevével jelzett, svédkeserűt tartalmazó
natúrszappanok ezt a természetes és kíméletes gondoskodást
nyújtják a bőrnek. Alaposan megtisztítják, de mindeközben nem
szárítják ki, éppen ezért az érzékeny bőrűek is bátran használhatják, a teljes testre alkalmazva.
A különböző gyógynövényekkel gazdagított változatai a svédkeserűs szappannak pedig még tovább bővítik a jótékony hatások
sorát. A Citromfű-csalán szappan fertőtlenít, tonizál és helyreállítja a faggyúmirigyek működését, míg a Körömvirág-orbáncfű
szappan vörös agyagot is tartalmaz. Ennek köszönhetően nem
csupán tisztít és gyengéden ápol, de enyhe radírozó hatásával az
elhalt hámsejteket is eltávolítja.
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Harmadik lépés: a külső hidratálás

Amennyiben elegendő folyadékot iszunk, és a bőrtisztítás is
megfelelő, természetes készítményekkel történik, már sokat tettünk a bőrünk egészséges állapotának fenntartásáért. Ennek ellenére előfordulhat, hogy pluszban is szükség van egy kis támogatásra, különösen az őszi-téli hónapokban.
A testápoló krémek kiválasztásában is fontos, hogy a természetes vonalat kövessük, így biztosak lehetünk abban, hogy nem
kell kellemetlen mellékhatásokkal számolni, miközben csak jót
akartunk a bőrünknek. A Svéd gyógyfüves testápoló a jótékony
svéd gyógyfüvek aktív alkotórészeivel alkalmas a bőr teljeskörű
ápolására. Jó szolgálatot tehet egész évben, de kiváltképp a hideg
évszakok során!

„Az egészéges bőr a tudatos odafigyelés eredménye,
nem pedig varázslat.”
Keresse az Eredeti Maria Treben termékeket
a www.mariatrebenpatikaja weboldalon!

Bőrápolás

Ekcémás fellángolások a téli hidegben!
Az ekcéma száraz, viszkető kiütéseket, bőrpírt, hólyagokat okozó bőrbetegség. Az ekcéma kiváltóokát máig nem sikerült megtalálni, azonban a legtöbb esetben bőrirritáció, allergia, genetikailag öröklődött érzékenység, fertőzések vagy egyszerűen a
száraz levegő okozza. Az erre utaló jelek a heves viszketés mellett a foltokban kivörösödött megduzzadt, szárazzá váló bőr. Súlyosabb esetekben hólyagocskák jelenhetnek meg, amelyek dörzsölésre kifakadnak így a bőr durva tapintásúvá válhat, megvastagodhat, a hajlatok, ráncok mentén kisebesedhet, kirepedezhet.
Télen különösen oda kell figyelni az ekcémás tünetekre, mivel
ekkor a problémák gyakrabban, jobban fellángolnak. A hideg száraz levegő és a szél irritálja az amúgy is érzékeny bőrt. A fűtés miatti
nagyobb hőmérséklet-különbségek és a száraz, alacsony páratartalmú levegő sem segít. A hideg ekcémás fellángolások eleinte csak
bőrszárazsággal jelentkeznek, aminek sokan nem tulajdonítanak jelentőséget, a tél végére viszont ez gyorsan súlyosabbá válhat. A bőr
megvastagodik és berepedezik, ami fájdalmas, folyton viszkető érzéssel jár. Ezért is fontos, hogy a téli ekcémás fellángolások elkerülése
érdekében kiemelten odafigyeljünk a megelőzésre.

Néhány tipp, ami segíthet csökkenteni a téli ekcémás fellángolásokat:

Használj párologtatót vagy hidegpárásítót

A fűtési szezonnal a lakások, házak levegője nagyon kiszárad, a
levegő páratartalma könnyen 40% alá süllyedhet. A felnőtt ember
számára a 40-60% páratartalom az optimális, mind a komfortérzet,
mind az egészségmegőrzés szempontjából. Gyerekek esetében az
optimális páratartalom 60-70%. A párologtatók, hidegpárásítók
használatával ez elérhető még télen is, amit a bőröd is meghálál.

Zuhanyoz rövidebb ideig, kerüld
a hosszú forró fürdőket

A forró víz szárítja a bőrt, a hosszú ideig tartó ázás pedig szintén
nem tesz jót az amúgy is sérült bőrfelületeknek. Télen csábító lehet egy jó meleg zuhany vagy egy hosszú fürdőzés, viszont pont
ez nem tesz jót a hideg ekcémának.

Figyelj oda a napi vitaminbevitelre
és szedj több D-vitamint

Tél végére a vitaminraktáraink kiürülnek, ezért fokozott figyelmet igényel az utánpótlás. Kevesebb is a napfényes órák száma,
így a szervezet D-vitamin termelése is csökken, mivel a D-vitamin
az UV-B sugárzás hatására termelődik a bőrben.

Kerülj bizonyos anyagokkal való érintkezést,
válasz jó anyagú ruhát

Ekcéma esetén kerülendők a gyapjú, a nejlon és a műszálas
anyagok, amik irritációt válthatnak ki. A légáteresztő textíliák és
ruhák használata javasolt, például a pamut jó választás. A meleg,
zárt ruházatnál előfordulhat a befülledés, ez szintén elősegítheti
az ekcémás tünetek megjelenését.

Összefoglalva: télen az érzékenyebb bőrű, ekcémás problémával küzdő embereknek fontos az odafigyelés. Sajnos sokszor
ez kevés. A bőrgyógyászok többsége a Kortikoszteroid tartalmú
készítményeket fogja ajánlani, amik hosszú távon nem használhatóak. Sajnos ezen szereknek igen gyakoriak a különböző mellékhatásaik, és a szteroidos krémek használata után gyorsabb a
betegség kiújulása.
A szteroidos készítmények mellékhatásait elkerülendő már
vannak újonnan megjelent alternatív terápiák, készítmények, melyek egyre népszerűbbek. Például a kenderből (Cannabis
sativa) származó CBD tartalmú krémek kimagaslóan jól kezelik a
bőr problémáit a CBD erős gyulladáscsökkentő hatása révén.
Az EPIDERMA® egyike azon kevés kozmetikai márkáknak Európában, amelyek a problémás bőr kezelésére specializálódtak. Termékeik nem tartalmaznak szteroidokat, mint a legtöbb hasonló
problémára ajánlott készítmény, hanem a tisztán természetes, szabadalmaztatott Betuldiol ® nyírfakéreg és CBD kannabidiol kivonat kombinációját tartalmazza. A nyírfakéreg kivonat (betulin)
antibakteriális és sebgyógyító, míg a kannabidiol CBD olaj gyulladáscsökkentő és sejtregeneráló. Így a bőrgyulladások, ekcéma,
kontakt ekcéma, allergiás dermatitis, pikkelysömör (psoriasis) vagy
pattanások (akne) kezelésében az EPIDERMA termékek intenzív
terápiás hatással rendelkeznek és hatékony szépségápolási
termékek is, bőr-öregedésgátló hatásuk révén.

Használj jó minőségű bőrhidratálót
és használd gyakrabban

A téli körülmények miatt a bőr hidratáltsága alapból fontos. Az
ekcémás bőr sokkal több hidratálást igénnyel ebben az időszakban. Ezért télen zsírosabb krémeket érdemes használni és pluszban balzsamokat is.
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Weboldal: www.cbddoki.hu
Telefonszám: +36 70/205-7457

Fűben-fában
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Fenntartható ajándékok a Napvirág Manufaktúrától
Közelednek az ünnepek, és érdemes már előre gondolkodni, mivel lephetjük meg szeretteinket. Milyen jó érzés
olyan ajándékot adni, mely hasznos, mert mindig szükség van rá, emellett tetszetős is, sőt még megszagolni is
jó. Ha mindezek felett még fenntartható és környezettudatos is, akkor az maga a főnyeremény. A Napvirág
Manufaktúra karácsonyi csomagjaira egytől-egyig illik a fenti leírás. Ajándékozz idén a természetesség és a
zero waste jegyében szépséget, egészséget, tisztaságot
a Napvirággal!

Hulladékmentes, szép karácsony
Az év végi ünnepek egyet jelentenek a mérhetetlen sok papírral, szalaggal, masnival, csomagolóanyag-hulladékkal. Nem kell
ennek így lennie. Miért ne ünnepelhetnénk idén a karácsonyt felelősen, környezettudatosan, a jövő generációra gondolva, mégis
szeretetben ajándékozva?
A Napvirág Manufaktúra fenntartható új karácsonyi csomagjaival ez nem csak lehetséges, de még egyszerű, sőt kényelmes is.
A kis családi manufaktúrában több generáció is együtt ünnepel,
éppen ezért tudják, hogy a praktikus, sőt a gyerekeknek is tetszetős, értelmes ajándékokra szükség van. De miért kellene ehhez szemetet termelni? A Napvirág „Ünnepi hangulatban” nevű
kis csomagjaiban egyszerre több népszerű termék is helyet kap
egy-egy témára összpontosítva. Ennek a gondolatnak a mentén
született meg a már meglévő, gyerekeknek szóló „Pancsolás” és
„Erdei állatok” csomag, illetve a felnőtteknek, fiataloknak ajánlott, „Levendulás” és „Tini” csomag mellett három újdonság is!

Kozmetikumok és kiegészítőik
Az idei három új karácsonyi csomagban nem csupán a már
megszokott, prémium minőségű natúrkozmetikumokat találhat-

juk meg, hanem a hozzájuk illő természetes, ökotudatos kiegészítőket egyaránt. A manufaktúra egyik kedvence az „Egészséges
fürtök” nevű kedves kis csomag, melyben egy szilárd samponszappan kapott helyett csalánporral, görögdinnyemag- és ricinusolajjal gazdagítva, vanília és bergamott esszenciális olajokkal
illatosítva; egy száraz töredezett hajra kifejlesztett avokádó-, kendermag olajjal és mézzel dúsított hajvégápoló, melyek mellé egy
prémium kifésülő hajkefe is jár a csomagban, teljessé varázsolva
így a szettet.
A másik két csomag is elsősorban a hölgyek számára készült sok
szeretettel és gondoskodással, a csillogó, és üde tekintetekért. Mindkét csomag tartalmaz egy málnamagolajos szemkörnyékápoló
krémet, valamint egy frissítő, regeneráló bio búzavirág arcvizet. A
nagyobbik csomagban pedig még öt darab organikus pamutból
készült kézműves horgolt arctisztító korongot találhatunk, melyeket
nem kell kidobni az arcápolási rutint követően, hiszen újra lehet azokat használni egy gyors öblítés, mosás után.
A karácsonyi csomagokat egytől-egyig tetszetős, fagyalmintás,
lebomló papírszalaggal kötik át, így már nincs szükség plusz csomagolóanyagra, kevesebb a hulladék és több az öröm az ünnep
idején, annak is, aki ílymódon felelősen ad,
és annak is, aki kap.
Ünnepeld az idei karácsonyt
a Napvirág Manufaktúrával, ajándékozz
felelősen, környezettudatosan a zerowaste
jegyében Te magad is!

Látogass el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu
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Egy környezetbarát webshop? – Mi megalkottuk!
A XXI. század rendkívüli kérdése, hogyan tudnánk bolygónk megvédeni, a környezetromlást pedig visszájára
fordítani. Tudjuk, lerágott csont már, szelektív szemét
gyűjtés, elektromos autó, megújuló energiák felhasználása, de a szemét redukálása még csak most kezd rögzülni a köztudatban.

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 2019-ben 387 kg
szemetet termelt átlagosan egy ember. Nehéz elképzelni, no de
mennyi is ez? Közel 5 átlagos felnőtt súlya, amit nem tudunk már
sehova sem rakni, vagy 4 újszülött kiselefánt súlya, amit évente kidobunk. Ezt egyértelműen szorozva a háztartásban élők számával,
akár 1 tonna fölé is emelkedhet a szemét súlya évente! Ez rendkívül
terheli a környezetet, és a közhiedelemmel ellentétben nem szabad magunkat abba a hitbe ringatni, hogy a heti kuka ürítés leveszi
a terhet a vállunkról.
A megújuló zöldséges zacskók és a piacos vásárlások során
megszokott „saját edények” már megoldást nyújtanak a szemét
csökkentéséhez, ezen a vonalon elindulva mi is szerettünk volna
olyan küldetést választani magunknak, ami kiemeli a vállalkozásunk a tömegből.

Hogyan is leszünk környezetbarátok?

Az Onlinekofánál mindannyian elkötelezetten óvjuk környezetünket, az állatvilág pedig nagyon közel áll a szívünkhöz, tekintettel
arra, hogy székhelyünkön rókák, mókusok és vaddisznók mindennapjait is megfigyelhetjük. Nagy fejtörést okozott nekünk a csomagolóanyag kérdés, mivel a webshopok leginkább e miatt tűnnek
vagy tűnhetnek pazarlónak egy avatatlan szem számára.
Amit mi garantálni tudunk: a kartonpapírok újrahasznosított
anyagból készültek, a tömőanyagnál pedig fő szempontunk volt,
hogy ökológiailag teljesen semleges legyen, tehát belátható
időn belül visszakerüljön az anyatermészetbe, akár komposztált
formában is!
Így csomagolásainknál kétféle tömőanyagot szerzünk be:
- fagyapot
- és ahogy csak mi hívjuk a „zöld kukorica bigyó” .
Mindkettő természetes anyagból készült, komposztálhatók!
Itt fontos megjegyeznünk, hogy termékpalettánk nagy számban
rendelkezik bio és földbarát termékekkel, úgy mint mosószerek,
öblítők, konyhai és egyéb tisztítószerek, egy konkrét termékcsalád
(a Cleaneco) termékei pedig olyan csomagolásban árusítják termékeiket, melyek szintén komposztálhatók!
Ezen kívül mi felvállaljuk, és dicsekszünk is azzal, hogy igenis
felhasználunk olyan dobozokat és tömőanyagokat, amik már
használva voltak! Ebből kifolyólag lehetséges, hogy vevőink kapnak műanyag térkitöltőt, de ezek bizony már legalább második életüket élik! :) Úgy gondoljuk, vétek lenne kidobni őket, ugyanis még
sok feladatra hivatottak, többek közt arra is, hogy egy törékeny csomagot végig kísérjenek az úton.
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Természetesen figyelünk a higiéniára, valamint a külalakra, így
semmiképpen sem fogja azt érezni bárki is, hogy „csak második”
lenne nálunk, illetve koszos vagy általunk már használhatatlannak
ítélt csomagolóanyagot nem használunk fel!
Formabontásként pedig szombatonként Budapesten összegyűjtjük a kedves vásárlóinktól az általunk küldött, illetve olyan
csomagolóanyagokat, amit kidobna. Ezt csak abban az esetben,
ha semmilyen jövőbe néző tervek nincsenek a csomagolóanyagokkal, és nem kell az unokáknak vagy a gyermekeknek űrhajót vagy bunkert építeni a dobozokból :) Ezt
az igényt rendelés leadásakor a megjegyzés rovatban
szükséges feltüntetni.
Fővároson kívülről érkező vásárlóinknak az
alábbi lehetőséggel szolgálunk: legalább két
dobozt (összehajtogatva) illetve tömőanyagot
összepréselve, postán eljuttatva hozzánk, 20% kedvezménykupont adunk a következő vásárlás végösszegéből, ami minimum a postaköltséget fedezi!
Természetesen akkor sem haragszunk meg, hogyha a
dobozokból űrhajók, kisházak vagy bunkerek lesznek,
ekkor viszont, külön kérjük vásárlóinkat, hogy a megfelelő helyre dobják a szelektív szemetesnél, mert még
így is nagy eséllyel jut vissza hozzánk, mint újrahasznosított doboz!

onlinekofa.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 171. rész
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

A kalcium hatása az egészségre
A szervezetünkben lévő kalcium
testsúlyunknak mintegy 2%-át teszi
ki, ennek 99%-a a csontjainkban,
1%-a pedig a különféle testnedveinkben található. A vérben lévő kalciumkoncentráció igen szűk határok között mozog.

A napi kalciumszükséglet nagyjából 1
gramm, azonban az elfogyasztott kalciumnak csupán 15–40%-a szívódik fel. A
kalcium a bélcsatornából a vérbe jut, ezt
követően lerakódik a csontokban, vagy kiválasztódik a vesében. A kalcium-anyagcserét elsődlegesen három vegyület befolyásolja: a parathormon (PTH), a calcitonin
és a D3-vitamin.
A mellékpajzsmirigy által termelt
parathormon (PTH) fő feladata a vér kalciumszintjének növelése, amely a csontok leépülésének fokozásával és a vese
kalciumkiválasztásának gátlásával történik. Hiányában a vér kalciumszintje lecsökken, ami az izom- és idegsejtek fokozott
ingerlékenységével jár, és súlyos tetániás
görcshöz vezethet. Túltermelődése a vér
kalciumszintjét megemeli mivel a csontokban fokozott kalciumfelszabadulást
vált ki, ez hosszú távon csökkenti a csontok ásványianyag-tartalmát.
A pajzsmirigy által termelődő calcitonin
hatása pont ellentétes a PTH-éval, így
együtt finoman tudják szabályozni szervezetünk kalciumszintjét.
A harmadik fő szabályozóanyag a D-vitamin, amely segíti a bélben a kalcium és
a foszfor felszívódását és azok csontokba
való beépülését.
Számos ásvány és a kalcium egymás
ellenében dolgoznak: a magnézium, a
foszfor, a mangán, a nátrium, a kálium, a

Váradi Tibor

vas, a cink, az ólom és a kadmium túlzott
bevitele hozzájárul a kalciumszint eltéréséhez. Például a konyhasó formájában
bevitt nátrium magas vérnyomást okoz,
viszont magas kalciumszint mellett ez a
hatás nem feltétlenül érvényesül.

A kalciumhiány tünetei
A kalciumhiány korunkban gyakori
probléma, és sokféle tünet formájában jelentkezhet. Kialakulásában szerepet játszhat a nem megfelelő étrend, a hormonális
változások, valamint a szervezet alacsony
D-vitamin-szintje.
A különböző izomfájdalmak, izomgörcsök, zsibbadások hátterében nem
csak magnézium-, de kalciumhiány is állhat. Ezen két ásványi-anyag működése
nagyon szorosan összetartozik.
Legnagyobb kalciumraktáraink a
csontok és a fogak, így az elégtelen bevitel, a csökkent felszívódás és beépülés vagy a fokozott szükséglet (például
várandósság) miatt a testünk ezeket a
készleteket használja fel. A kalciumhiány
a csontok és a fogak gyengülésével jár,
ezért csontritkulás, gyakori csonttörés,
porckorong problémák és fogak zavarában jelentkezhet.
A kalcium szerepet játszik a melatonin
hormon előállításában is, melynek hiányában alvászavarok alakulhatnak ki.
Kalciumra az immunrendszerünknek is
szüksége van, hiánya esetén könnyebben
kapunk el fertőző betegségeket, és nehezebben is gyógyulunk.
Hiány esetén a haj fénytelenné, szárazzá, töredezővé válhat, a bőr pedig kiszárad, viszket és apró foltokban hámlani
kezd.
A kalcium a szív- és keringési rendszer
megfelelő működéséhez, ezen belül a
vérnyomáshoz kapcsolódik. Hiányát a
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vérnyomás ingadozása, magassá válása
mutathatja. Szintén gyanakodhatunk a
hiányra, ha hirtelen enyhébb szívritmuszavaraink jelentkeznek.

A táplálkozás szerepe
az optimális kalciumháztartásban
Egészségünk megőrzése szempontjából nemcsak a megfelelő mértékű ásványianyag-bevitelre, de táplálékunk
összetételére is fontos odafigyelnünk. A
kalcium-anyagcserére leginkább a túlzott
fehérjebevitel van rossz hatással: a kalciumszint optimális egyensúlyban tartásához nagyon fontos a magas fehérje
tartalmú ételek (a húsfélék, tojás és
tejtermékek) korlátozása.
Fontos kitérni a tejfogyasztás kérdésére
is, mivel kalciumhiány esetén legtöbbször
tej és tejtermék fogyasztását javasolják.
Ételeink csontépítő hatása azonban a
bennük lévő kalcium és a foszfor megfelelő arányával függ össze, így elmondható, hogy a csontok szempontjából azon
ételek fogyasztása javasolt, melyek foszfortartalma és kalciumtartalma nagyjából
egyensúlyban van.
A magas fehérjetartalmú, állati eredetű
táplálékok kalciumtartalma alacsonyabb,
mint foszfortartalma, így fogyasztásuk
az emberi csontozatra nézve káros hatással bír, mivel elősegítik a csontokból
a kalcium kioldódását. A növényi ételek
kalcium–foszfor aránya teljesen megfelelő, ezért csontjaink egészsége szempontjából ajánlott fogyasztani őket:
Természetes kalciumforrás például a
szezámmag, a mák, az olajos magvak
(mandula, dió, mogyoró), az aszalt
füge, a petrezselyem, a spenót, a káposztafélék stb.
Szervezetünk a finomított (fehér) cukrot képtelen teljesen lebontani, annak

Öngyógyítás abc-je
nagy része erjedni kezd és elsavasodás
alakul ki. Ennek közömbösítésére a szervezet a csontokból kalciumot von el, ugyanis
a kalcium bázikus irányba mozdítja a test
sav-bázis egyensúlyát. A cukor (és általában a szénhidrátok) emésztéséhez kalciumra van szükség, amit a fehér cukor
már egyáltalán nem tartalmaz, ezért a
megemésztéséhez szükséges kalciumot a
szervezet főleg a csontokból vonja ki.
Kalciumrabló a fehér liszt is, mivel a finomítás során eltávolítják a gabona korpa
részét, és ezzel nagyon fontos anyagok
kárba vesznek: a finomítás során az összes
kalciumtartalmának 60%-át elveszíti a gabona, és testünk a lebontáshoz szükséges
kalciumot szintén a csontokból kioldva
pótolja.
A koffeintartalmú italok (kávé, kóla
stb.) fogyasztásának hatására a vizeletben
50%-kal megnő a kalciumszint. Ez arra
utal, hogy a csontokból kalcium oldódik
ki. Az alkoholnak is csontleépítő hatása
van: károsítja a májat, ami pedig a K-vitamin szintézisében is fontos szerepet
játszik.

Homeopátia

Lelki oldalról nézve a Calcium-csoport
tagjai (például a Calcium carbonicum,
a Calcium phosphoricum, a Calcium
sulfuricum) érzékeny, félénk, bizonytalan,
visszahúzódó páciensek számára tudnak
jó szolgálatot tenni. Csontritkulás esetén
a táplálékkal vagy étrend-kiegészítőkkel
felvett kalcium beépülését tudjuk támogatni napi 2×5 golyó Calcium fluoratum
D12 egy hónapig tartó szedésével, majd a
következő hónapban 2×5 golyó Calcium
phosphoricum D6 szedése következik, és
ezt váltogatjuk hosszú ideig.

Schüssler-sók
A kalcium pótlására, különösen a raktárak (csontozat) tekintetében az alábbi
sók bevitele javasolt:
A Calcium fluoratum segíti és fenntartja a csontok keménységét és rugalmasságát. A Calcium phosphoricum
támogatja a csontok egészséges és
szilárd szerkezetét. A Magnesium
phosphoricum szerepe a csontépítésben jelentős, hosszú távú szedése
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kalciumok bevitele mellett javasolt. A
Manganum sulfuricum sót elsősorban
a csontnövekedést elősegítő hatása miatt használják. A Calcium carbonicum a
csontszerkezet anyagcseréjét, a Silicea
pedig a kötőszövet tisztulását, regenerálódását és szilárdságát segíti.
A kiválasztott sókat naponta két-három
alkalommal kell bevenni, az adagolás
minden esetben 1–3 tabletta.

Lelki háttér
A kalcium lelki szempontból a stabilitást és a szilárdságot képviseli az emberben. Hiánya lelki értelemben a küzdésre
(fogak) vagy a terhek elbírására (csontritkulás, izomgörcsök, fáradékonyság) való
hajlandóság hiányát jelzi. A kalciumpótlás mellett támogató lehet az alábbi megerősítés kitartó ismételgetése:
„Állhatatos vagyok és magabiztos. Minden nehézség ellenére kitartok az értékes
céljaim mellett.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Bőrápolás

Mire jó a fürdősó és a fürdőbomba?
Itt a tél. A hideg és sötét idő, a mínuszok pedig nem csak a szervezetünket, de a kedélyállapotunkat is próbára teszik. Ebben az időszakban mindent be kell vetni annak érdekében, hogy elkerüljük a vírusokat és a téli depressziót.
Tisztaság fél egészség, szól a mondás, így a téli immunvédelem a fürdőszobában kezdődik, például fürdősó használatával.
A mindennapi fürdés otthon is nagyszerű élménnyé varázsolható
néhány natúr kozmetikai áru segítségével. Ha szeretnéd, hogy
bőröd tisztaságán, ápoltságán túl friss, üde és hidratált legyen,
valamint szükséged van egy kis lazításra is, tedd gyakoribbá a
fürdősós fürdést. Használatával sokat tehetsz a bőröd optimális
pH-értékéért. Testileg és lelkileg érdemes erre időt szánni, akár
munka miatt, vagy csupán azért, mert túl sokat vagy otthon a
négy fal között.

Az egészséges bőrsejtek mellett a lelki harmónia legalább
annyira lényeges, mint a test fizikai karbantartása. Ha egy feszült
nap után lazítani szeretnénk, ideális választás befeküdni egy kád
vízbe, amibe szórtunk különféle, fürdősót.
Egy-egy fürdősó azonban nem csupán az megnyugvást segíti. Tökéletes stressz oldó, javítja a keringést, csillapítja a fejfájást.
Sőt, serkenti a sebgyógyulást is, viszont közvetlenül a sebre nem
ajánlott használni.
Betegségek idején is hasznos egy fürdősós lazulás, legfőképp,
ha légúti problémával küzdünk. Némely fürdősók a használat
során megszínezik a vizet, így a színek gyógyító erejét is kihasználhatjuk. A világoskék szín például a torok csakra színe, gyulladás, rekedtség, torokfájás esetén használható. A piros és a sárga
színek melegítenek, így jó szolgálatot tesznek egy fárasztó nap
után, vagy esti program előtt. A nyugtató zöld megfázás esetén
fejti ki pozitív hatását, támogatja a helyes légzést így már gondolatban is a javulás útjára segít bennünket lépni.
Javasoljuk, válassz természetes sót a fürdőzéshez, például a
parajdi vagy a Himalája sót ajánljuk. Ha bőrbetegséggel küzdesz, vagy csak nyugalomra vágysz, akkor az epsom sós fürdést,
áztatást javasoljuk. Kiváló gyógyír például a pikkelysömörre. Az
epsom só, azaz a magnézium szulfát vízzel érintkezve magnéziumra és szulfátokra bomlik le, melyek képesek bőrön át felszívódni. A magnézium a szervezetünkben is megtalálható és rengeteg
élettani folyamathoz nélkülözhetetlen, mint például az izmok, az
idegrendszer, az immunrendszer.

40

Mire jó a fürdőbomba?

Egy fantasztikus élmény! A felnőttek éppúgy kedvelik, mint a
gyerekek.
1. Jót tesznek a bőrödnek. A fürdőbombában lévő összetevők minden bőrtípusra pozitívan hatnak: lágyítják, puhítják,
selymessé és rugalmassá varázsolják. Gyengéden tisztítanak és
ápolnak egyszerre.
2. Természetes alapanyagokból állnak. A fürdőbombák
teljesen vegyszermentesek, naturális alapanyagokból, kézzel készített termékek. Ez azt jelenti, hogy nincsenek bennük a bőrre
káros anyagok, amik irritációt okoznának. A természet erejével
óvják a bőrt és nyugtatnak.
3. A fürdőbombák segítenek ellazulni. Amikor beledobod a
vízzel teli kádba, kellemes illatot árasztanak, ahogy olvadnak szét a
vízben, ráadásul igazán megnyugtató nézni és érezni, ahogy csiklandoznak a felszabaduló buborékok! Igazi élménnyé varázsolják
a fürdőzést.

4. A bőrápolás mellett igazi aromaterápiás kezelést is nyújtanak. A fürdőbombák illatai nem véletlenszerűen vannak összeválogatva: valódi aromaterápiás wellness-helyiséggé alakítják a
fürdőszobát, nem csak a bőrödre, hanem a hangulatodra is hatással vannak. Mi több, ez az illat még órákig veled marad! A habzó
fürdőbombák valódi élményt adnak, hiszen tisztítanak, nem mellesleg a víz sem hűl ki olyan hamar.

Mire figyelj, amikor fürdőbombát vásárolsz?

Legyen a számodra megfelelő, kellemes illata, lehetőleg habozzon, de ne legyen illóolaj benne. Az illóolajokból minimális men�nyiséget szabad használni, különben súlyos allergiás reakciót
válthatnak ki (pl. citrusok, fahéj, rozmaring, fenyőfélék). Ha színes fürdőbombát választasz, ugyanazt a hatást fejtik ki, mint a fürdősónál.
A mi fürdőbombáink habzanak, általában nem túl színesek, és kellemes illatúak.
Nézz körül a webshopunkban:

fiorecosmetics.hu

Telefonszám: 36-70/3700-227

Bőrápolás

Év végi megnyugvás a természet erejével
Az ősz színes kavalkádjával új korszak
köszöntött ránk. A levelek lehullásával
hosszabb, csendes időszak kezdődik.

A természet mellett szervezetünkre is ráfér
a feltöltődés ebben a hosszú, nyugodt időszakban, beleértve karácsony meghitt ünnepét is. Ehhez és az ünnepi készülődéshez
kínálunk Önnek segítséget.
Igényesen összeválogatott karácsonyi termék csomagjainkban együtt van a két legfontosabb: a SZERETET és az EGÉSZSÉG.
Termékeinknek a bentonit agyagásvány
az alapanyaga és fontos, hogy egyik sem tartalmaz mesterséges anyagot.
Krémjeink puhítják, megnyugtatják a
bőrt és a méregtelenítést követően nagymértékben csökkentik a rajta levő elváltozásokat (hegek, kiütések, aknék, anyajegy,
tyúkszem).
Hatása közben a hiányzó ásványi anyagokat is pótolják, s mellette ügyelnek a bőr
vízháztartására, azaz revitalizálnak. Fontos,
hogy termékeinknek nincs mellékhatásuk!
Cégünk, az Axis Bentonit Kft. egy családi
vállalkozás a Mátrától északra, Erdőkövesden.
Az itt található bányából nyerjük ki ezt a sokoldalú, gyógyító ásványi anyagot, a bentonitot. Valójában a Föld mélyéből vulkáni hamu
formájában került a felszínre és halmozódott
fel évmilliókkal ezelőtt az akkori tengerekben.
Szerencsére számtalan előnyös tulajdonsága
teszi ezt az anyagot egyedivé, szervezetünk
számra nélkülözhetetlenné.
Bentonotos agyagot használhatunk arckrémként, vagy maszkként, test- vagy lábpakolásként. A bentonit agyag ideális a pórusok
tisztítására, szennyeződések eltávolítására.
Palettánkat úgy alakítottuk ki, hogy kortól
és nemtől függetlenül mindenki megtalálja a
számára ideális készítményt. Legyen szó hajápolásról, bőrprobléma kezelésről, sportolás
utáni kiegészítő kezelésről: krémről, pakolásról, vagy tisztálkodó szerekről.

Karácsonyi csomagajánlataink:
Arcápoló csomag:
- Bentonit agyagos arcpakolás,
- Kíméletes arcradír száraz/normál bőrre,
- Kímélő arctej normál/száraz bőrre,
- Levendulás agyagszappan.

Kéz- és lábápoló csomag:
- Bentonitos lábsó levendulával,
- Kéz – és lábradír levendulával és olajbogyómaggal,
- Kéz – és lábpakolás levendulával és mandulaolajjal,
- Kéz – és lábápoló krém levendulával és
jojobával.
Ajándékcsomag férfiaknak:
- 2 in 1 energizáló tusfürdő és sampon,
- Sportkrém,
- Regeneráló krém,
- Kakaóvajas agyagszappan.
Arcápoló csomag problémás bőrre:
- Arcradír vadrózsaolajjal aknés/zsíros bőrre,
- Éjszakai tápláló arckrém mandula és argán
olajjal aknés/zsíros
bőrre,
- Nappali mattító arckrém homoktövis magolajjal aknés/zsíros bőrre.
Arcápoló csomag normál/száraz bőrre:
- Kíméletes arcradír normál/száraz bőrre,
- Kímélő arctej normál/száraz bőrre,
- Vitalizáló arckrém érzékeny bőrre.
Arcápoló csomag érett bőrre:
- Kíméletes arcradír normál/száraz bőrre,
- Tápláló arckrém érett bőrre,
- Kímélő arctej normál/száraz bőrre.
Arcápoló csomag vízhiányos bőrre:
- Kíméletes arcradír normál/száraz bőrre,
- Hidratáló arckrém vízhiányos bőrre,
- Bentonit agyagos arcpakolás.
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Wellnes csomag:
- Bentonitos fürdősó,
- Relaxáló tusfürdő,
- Vitalizáló sampon,
- Sportkrém.
Egészség csomag:
- Kazár-VII. gyógyiszap,
- Regeneráló krém,
- Sportkrém.
Kényelem csomag:
- Relax tusfürdő,
- Vitalizáló sampon,
- Levendulás agyagszappan.
Illatmentes csomag érzékenyeknek:
- Tápláló tusfürdő,
- Natúr sampon,
- Bentonit agyag por.
Karácsonyi szappan csomag:
- Levendulás, vagy kakaóvajas agyag szappan (2 – 2 db, igény szerint választható).
A karácsonyi ajándékozás megkönnyítéséhez keresse axibent csomagajánlatainkat az
axibent.hu weboldalunkon!
…és hogy Önnek is örömöt szerezzünk,
rendkívüli akciókkal várjuk!
NE FELEDJE: SZERETET ÉS EGÉSZSÉG EGY
CSOMAGBAN!
Meghitt, örömteli karácsonyi ünnepeket
kíván minden vásárlójának
az Axis Bentonit Kft!

Életmód

Így kezdődött „egy szerelem”

– 38 év a gyógyvízhasznosítás szolgálatában
Kulcsár Istvánnal, a Thermal Natural
Life Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk
a gyógyvizek otthoni hasznosításának
lehetőségeiről.
- Hogyan kezdődött ez a szerelem a
gyógyvizek iránt?
- Egy emlékezetes, mondhatni forradalmi
szemléletű napon, 1983. március 15-én (bár
akkor még nem volt ünnepnap) kaptam
megbízást egy még nem létező gyógyvízhasznosító üzem (Sárvári termálkristály) felépítésének és üzemeltetésének vezetésére.
Azóta is szeretem, imádom és élvezem a
magyar gyógyvizek különlegességeit, egyediségét, illatát (szagát) és gyógyító hatásait.
A gyógyvíznek „lelke” van, mely átjárja testünket, szellemünket, amikor elmerülve
benne élvezzük lágy simogatását. Erre nyújt
lehetőséget a Thermalkristály az otthonunkban.
- Manapság közismert téma a wellness,
a gyógyfürdőzés, és a fürdősók is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.
- Így igaz, de nem mindig volt ez így. Annak
idején, a termék piacra hozatalakor az egyetlen gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat
egyik vezetője feltette azt a kérdést: „Hogy
gondoljuk, hogy a sót a vízbe tesszük és nem
megesszük?” Nyilván nem találkozott még
fürdősóval, mert Magyarországon ez volt
az első fürdősó. Szép karriert futott be. Nem
utolsó sorban a Sárvár várost is népszerűsítő
„Köszönjük néked Sárvár” címmel éveken
keresztül futó fülbemászó zenéjű reklámmal,
amely a legnagyobb magyar reklámguru, Sas
István alkotása volt.
A múltbéli évek néhány epizódját örökíti
meg a mellékelt képi összeállítás is.
- Ma már nagyon sok fürdősóféleség
kapható. Mondhatnánk is egy újságíró
szavaival élve:
„Fürdősó nélkül lehet élni, csak nem biztos, hogy érdemes”.
- Teljesen egyetértek, főleg ha termális
jellegű fürdősóról van szó. A fürdők-

gyógyfürdők jótékony hatását évezredek óta
ismerik és alkalmazzák. „ Jó az orvosság, de a
fürdő még jobb”- Nagy Péter cár véleménye a
mai kor emberére is igaz.
- A szakember szemével nézve, mire érdemes figyelni, amikor fürdősót választunk?
- A gyógyvizek hatását nagymértékben
meghatározza a bennük található ásványi
anyagok mennyisége.
A makro- és mikroelemeknek olyan formában kell lenni a vízben, hogy lehetővé
tegyék a felszívódást, a biológiai hasznosulást. A felszívódás elektroneutrális folyamata
elektrokémiai gradiens mentén valósul meg.
Ezért nem mindegy, hogy milyen fürdősót
használunk.
A szulfátos jellegű fürdőkészítményekben lévő ásványi anyagok – amennyiben
felszívódnak is – nem kapcsolódnak szállí-

tó mechanizmusokhoz. A nátriumkloridos
(Sodium Cloride) fürdősók azon kívül, hogy
jól oldódnak a fürdővízben, kiváló a biológiai
hasznosulásuk is. A Thermalkristályban található értékes ásványi anyagok felszívódnak a
bőrön át, és a sejtekig juttatják az életfontosságú nyomelemeket. Éppen ezért kiválóan
alkalmazható otthoni balneotherápiás kezelésekre is.
S végül vegyük figyelembe az író Márai
Sándor bölcs ajánlását:

„S tudjad, hogy halandó vagy,
de addig is tartozol testednek valamivel.
Például a gyógyfürdővel,
Hetente kétszer, legföljebb háromszor.”

THERMAL SCIENCE
thermal home – enjoy the Wellness

Thermal Natural Life Kft.

9600 Sárvár, Gyöngyös u. 12.
tel:+36-30 9276943
E-mail: info@smederg.hu
www.thermalkristály.hu
www.smederg.hu
www.kutyafurdoso.hu

Forgalmazza:
MediLine Kft., Bijo Szakáruház,
Herbaház, Patella-96 Kft. Internetpatika
Keresse a gyógyszertárakban, gyógynövény és
bioboltokban
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Életmód

Ellenállás másképp
Mi az ellenállás? A szó
hallatán sok minden juthat eszünkbe. Egészségügyi szempontból men�nyire vagyunk ellenállók
egy betegséggel szemben,
vagyis mennyire erős az
immunrendszerünk.
Vagy
mennyire vagyunk ellenállók
a hideggel, meleggel szemben, vagyis mennyire bírjuk, hogyan viszonyulunk a
szélsőségesebb időjáráshoz,
amikor a komfortzónánkon belül, a határán vagy azon túl van a környezet hőmérséklete.
Ellenállásról beszélünk akkor is, amikor valamit nem szeretnénk megtenni. Amikor valaki megmondja, mit csináljunk, esetleg hogyan, mikor stb. s nekünk más elképzelésünk
van az adott témáról, helyzetről. Ilyenkor akár tudatosan, vagy kevésbé tudatosan olyan
dolgokat teszünk, mondunk, gondolunk, amelyek megnehezítik vagy teljes mértékben
akadályozzák a sikeres, hatékony együttműködést.
Az ellenállás érzése megmutatja számunkra, hogy melyek azok a területek, amelyekre valamilyen formában érdemes odafigyelni.
Amennyiben megbetegszünk, szervezetünk azt mutatja nekünk, hogy testünk nem
megfelelően működik, valami elkerülte a figyelmünk az elmúlt időszakban és „kéri”, hogy
azonnal tegyünk azért, hogy a megbomlott fizikai egyensúly visszaálljon az „ellenálló”,
vagyis erős, egészséges alapállapotába.

Milyen érzések kavarognak bennem, mikor ellenállásban vagyok?

Amikor másokkal szemben vagyunk ellenállók, érdemes elgondolkodnunk azon,
hogy mi a valós szándék, amely reakciónk mögött meghúzódhat. Lehetséges, hogy határainkat szeretnénk megmutatni azáltal, hogy diplomatikus, vagy kevésbé diplomatikus módon fejezzük ki azt, hogy számunkra mi a fontos. A tartózkodás, távolságtartás,
befelé fordulás teret teremt számunkra, hogy tisztábban láthassuk, mi is az, amit mi
akarunk. A befelé figyelés lehetővé teszi, hogy felismerjük azon dolgok hiányát, vagy
jelenlétét, amelyeket mélyebben el szeretnénk sajátítani. Ilyen dolog lehet például az
erő, a kommunikáció, az őszinteség önmagammal és másokkal szemben. Felismerhetem, hogy ellenállásom milyen módon támogat abban, hogy önmagam lehessek, vagy
olyan irányba változzak, amelyről úgy gondolom, úgy érzem, hogy a legmagasabb úton
módon támogat a mindennapjaimban.
Ellenállásom azt is megmutatja, hogy mi az, ami nem vagyok, vagy amivé nem szeretnék válni. Ellenállásom megtanít önmagamat választanom és mindazt, ami számomra
fontos ahhoz, hogy jól érzzem magam a saját „bőrömben”.

Mindig érdemes
rendszerekben gondolkodni

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

43

Astragalus kivonat
1000 mg (mega dózis) 100db
Az astragalus
egy Ázsiában honos növény, más
néven kínai csüdfű
(Astragalus
membranaceus)
s már az ókori
maják
földjén,
valamint a 2.
századtól az ősi
kínai gyógynövénytanban
is
ismeretes volt.
Egy sor olyan
összetevőt tartalmaz, amely a
szervezet immunrendszerét erősíti,
többek között flavonoidokat, glikozid
triterpeket, aminósavakat és ásványi
nyomelemeket, amelyek fokozzák a
szervezet ellenálló képességét. Támogatja a test ellenálló képességét, mivel
serkenti az immunrendszerhez tartozó
T limfocitákat és az NK gyilkos sejteket,
növeli a IgA és IgG immunoglobulinok
termelését. Papillóma vírus, rák
(méhnyakrák is) valamint A, B és C típusú májgyulladás esetén is ajánlott.
Speciális antioxidánsokat tartalmaz,
amelyek megvédik a sejteket a szabadgyökök okozta károsodástól .

Termékrendelés:

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

elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Ajánló
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Zöld megoldások

Műanyag helyett
Úgy gondolom, nem túlzás, ha azt mondjuk: „Végre megérkezett az a rendelet, ami hazánkban is betiltotta az
egyszer használatos műanyag termékek forgalmazását.” Égetően szükséges lépés volt ez a Földünk életére és
ezzel együtt a saját életünkre nézve.
Egy jó ideje igyekszem környezettudatosan élni, ezért „zöld
szemmel” járva nap-mint nap megdöbbenve és szomorúan látom, hogy mennyi egyszer használatos műanyagot, nylont visznek még mindig haza a multik vásárlói és a vendéglátóhelyek,
gyorséttermek fogyasztói. Pedig számtalan alternatív megoldás
kínálkozik, mellyel már nagyon sokan élnek is. Egyéni szinten a
csomagolásmentes vásárlással, vászon vagy papírtáska használatával, tudatos bolt illetve termékválasztással (pl. multik helyett
piacra, kisboltba járnak, a műanyagba csomagolt áruk helyett újrahasznosítható csomagolásút választanak). Egyre több gyártó
vált biológiailag lebomló, újrahasznosítható vagy komposztálható csomagolásra.
Érdemes néhány szót ejteni arról, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megértsük, milyen kihívások és megoldások
léteznek a környezettudatos csomagolás és a vendéglátás terén.
Biológiailag lebomló minden, ami természetes úton lebomlik. Ez történhet mikroorganizmusok, gombák segítségével vagy
más biológiai aktivitás révén. A lebomló kifejezést azonban sokszor olyan oxidatív módon lebomló műanyagokra is használják,
amik nem lebomlanak, hanem elbomlanak – azaz szétesnek mikroműanyagként még sokkal jobban szennyezve a talajt és a
vizeket. A lebomló termékek legfőbb előnyei: 1. Előállításuk sokkal kevesebb energiát igényel 2. A nyersanyagok melléktermékek, illetve megújuló forrásból származnak 3. Biológiailag rövid
idő alatt lebomlanak 4. Ugyanazt a komfortot és higiéniát nyújtják, mint az egyszer használatos műanyagok.
Újrahasznosíthatóak azok az anyagok, amelyek miután hulladékká váltak, ismét nyersanyaggá alakíthatók. Ilyenek a fém,
az üveg, a papír és a műanyag. Az újrahasznosítás igen előnyös
a környezetvédelemre nézve, hiszen segíti a természetes anyagok felhasználásának csökkentését. Előállításukhoz kevesebb
nyersanyag, szén és energia szükséges, mint az új anyagok előállításához. Sajnos a vendéglátóipari hulladékok esetében az újrahasznosítás nem működik, hiszen azok szennyezettek, valamint
papírt, műanyagot és ételmaradékot vegyesen tartalmaznak. A
legtöbb esetben sajnos ezek a hulladékok az égetőben vagy a
hulladéklerakóban végzik.
Komposztálható az, ami biológiailag lebomlik 12 hét alatt. Ez
történhet házi kiskertben, vagy ipari körülmények között. Ipari
komposztálás esetén biztosított a mikróbák, a nedvesség, az oxigén és a hőmérséklet egyensúlya. Hogy mely termékeket lehet
komposztálhatónak hívni, azt egy európai szabvány határozza
meg, melyben az előírt követelménynek kell teljesülnie. A legis-
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mertebb tanúsító szerveztek melyek az ipari komposztálhatóságról tanúskodik a TÜV, Vincotte, DIN Certo illetve a Sneedlling. Az
iparilag komposztálható termékek jellemzően házi körülmények
között 12 hét alatt nem komposztálódnak, mivel a szükséges feltételek nem állandóan biztosítottak.
A kínálatunkban szereplő alapanyagok egytől egyig biológiailag lebomlók, iparilag komposztálhatók. Ezek a következők. Papír, cukornád, PLA (polilactix acid = politejsav) ételtartó dobozok, poharak, szívószálak alapanyaga.
Búzakorpa, amiből házilag is komposztálható tányérok készülnek. NatureFlex, ami egy fapépből készült átlátszó fólia (zacskók,
papírtasakok alapanyaga). Mater-Bi: cellulózból, keményítőből,
növényi olajokból és ezek kombinációjából álló biológiailag lebomló és komposztálható biopolimer. Ebből készülnek a lebomló
szemeteszsákok.
Láthatjuk, hogy számos lehetőség van, ami kielégíti a környezettudatos fogyasztói igényeket és egyre könnyebb hozzájutni
ezekhez az új technológiával készült termékekhez.
Hiszek abban, hogy van élet az egyszer használatos műanyagok nélkül, és ha eléggé odafigyelünk, minden termék helyett
tudunk környezettudatos, lebomló alternatívát választani.

Greenyshop – Öko drogéria

www.greenyshop.hu

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

Ajánló
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Tudatos gazdi

5 alapszabály a főtt etetéshez – a kutyád hálás lesz!
Egyre többen kezdik helyettesíteni a tápokat valamilyen más etetési
formával, és többnyire a főzés vagy
a nyersetetés mellett döntenek. Én
mindegyiket jobbnak tartom a tápnál. Nem akarok vitázni ezen. Vannak hiteles cégek, akik jó tápot készítenek, de akkor sem látni bele a
teljes folyamatba.

Öt alapszabály:
1. Változatos étrend: különböző zöldségekből, gyümölcsökből, belsőségekből,
húsokból álljon a kutya étrendjét.
2. Egészítsük ki az étrendjét kalciummal, kivéve, ha a főtt mellett adunk neki
nyers csontot (marha velőscsont pl) is
rágcsának.
3. Ha nem aktív a kutya és hajlamos a
hízásra, inkább soványabb húsokat válas�szunk, és a baromfi bőrét és zsírját se főzzük az ételébe.
4. Minél kevésbé változatos a kutya
étrendje, annál jobban lesz szüksége
táplálékkiegészítőkre.
5. Egyeztessünk állatorvossal vagy kisállat-dietetikussal, akik jóvá tudják hagyni
az összeállított étrendje:

Nézzük, miket jó,
ha mindenképpen tartalmaz
a kutya étele
• Hús és egyéb állati termékek: a főtt
étel felét kell kitöltenie.
• Nyers húsos csontok (opcionális): Ha
nem allergiás a kutya a csirkére, akkor nyugodtan kaphatja a nyakát, a hátát. Ha nem
rág szépen, akkor bárddal szét kell vágni
és klopfolóval picit összezúzni. FONTOS!
Soha ne etessünk üreges csontot (comb,
szárny stb.) és főtt csontot sem, mert ez
szilánkosra törik.
• Belsőség, amit inkább húsnak számolunk: ilyen például a szív is. Megteszi a
baromfi szív, marha vagy sertés szív is. Ebben az esetben mehet a sertés, mert főtt
az étel.
• Hal: természetes D-vitamin forrás,
amit egyébként pótolni kellene. Kaphat
konzervet is, ami nem olajban, hanem víz-

ben pácolt (sprotni, ruszli), vagy az édesvízi halak húsa is tökéletes, amik itthon
elérhetőbbek.
• Belsőség: a máj nagyon fontos az étkezésben. 5%-át tegye ki az ételnek, ha
minden nap kap, vagy lehet kicsit több,
ha kétnaponta. A (főtt) baromfi májban
is rengeteg hasznos tápanyag van, de a
legjobb a marhamáj, amiből már egy is
rengeteg időre elég.
• Tojás: rendkívül jó táplálékkiegészítő
minden kutyának. Lehet tyúktojás vagy
fürjtojás is. Nem kell minden nap adni, de
heti egy-két alkalommal mehet.
• Tejtermék: sokan adnak joghurtot
vagy kefirt a kutya étrendjéhez. Tény,
hogy nagyon jó választás mindkettő, de
csak akkor, ha mi magunk készítjük otthon vagy piacon veszünk házit.
• Zöldségek és gyümölcsök: bár a farkas nem szedett almát és gyűjtött szedret,
mégis nagyon hasznos rostokat, vitaminokat, antioxidánsokat és tápanyagokat
tartalmaznak a zöldségek és gyümölcsök,
amikhez a farkas is hozzájutott a levadászott állat gyomrából. Érdekesség, hogy a
sötét színű zöldségek és gyömölcsök tartalmazzák a legtöbb tápanyagot.
• Keményítőtartalmú zöldségek: erről
megoszlanak a vélemények, de alapjáraton valamire szükségük van, de ez ne
legyen kukorica, krumpli vagy hasonló.
A legjobb magas minőségű barnarizs,
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bulgur, köles, zab. Ezeket viszont pépesre
kell főzni, ahhoz, hogy emészthető legyen
a kutya számára.
• Levélzöld és egyéb nem keményítőtartalmú zöldségek: ezek alacsony kalóriatartalmúak és tulajdonképpen bármilyen
mennyiségben kaphatja. Jól jön akkor,
amikor diétázik a kutya, de az étvágya viszont jó. Túl nagy mennyiségben viszont
bélgázokat generál – mind tudjuk mit jelent. A zöldségeket nyersen, turmixolva is
keverhetjük a főtt ételhez, így megtartja a
tápanyag- és vitamintartalmát.
• Gabonafélék: nagyon ellentmondásos, de tény, hogy fokozzák az allergiás
tüneteket, ízületi gyulladásokat, gyulladásos betegségeket. Néhány gabona
glutént is tartalmaz, ami problémát okozhat egyes kutyák emésztésében. Jobb ha
olyat használunk, ami gluténmentes, mint
pl. a köles.
• Táplálékkiegészítőket pedig évszaknak megfelelően, kúraszerűen alkalmazz
kutyádnál.
Egészséges napot!
Magyari Detti
okleveles kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com

Kertészkedjünk!

A kert felkészítése a téli aszályra
A fehér karácsony szinte már csak
az emlékeinkben él. A mai gyerekek a téli örömöknek csupán
csekély hányadát ismerhetik meg
igazán testközelből, hiszen aligalig van télen csapadék.
Idén valahogy az őszi esőzések is
rövidebbek, kevésbé intenzívek,
ezért számolni kell azzal, hogy
télen ismét aszályos időjárás
várható. Erre pedig tudatosan
készülni kell.
Sajnos a fagyos hónapokban nem tudjuk az öntözőrendszerrel pótolni a csapadék hiányát, a növények számára csak az
van, ami az égi áldással érkezik, és ami a
talajban el van raktározva.
Előbbire nagyjából semmiféle ráhatásunk nincs, ezért a talajjal kell foglalkozni,
fel kell tölteni a raktárakat.

A víz megkötése a talajban:
A talaj akkor tud vizet raktározni, ha
szerkezete kellően morzsalékos (nincs
összetömörödve), azaz a kapilláris rendszere ép, és van benne szervesanyag tartalom, ami meg tudja kötni a vizet.
A talajjavítás nem megy csettintésre,
állandóan foglalkozni kell vele, nem egyszeri feladat. Az egészséges talajban megfelelően működik a levegő-, víz- és tápanyagháztartás, ami az aszályos időjárás
átvészelésének a kulcsa.
Hazánkban jellemzően egyre inkább a
tápanyagszegény, összetömörödött talajok a jellemzőek, köszönhetően az egyoldalú műtrágyázásnak és az indokolatlanul
sok vegyszer alkalmazásának.

!

Tudta, hogy 1 m3 humusz mintegy 800 liter víz megkötésére
képes?

Ezzel szemben egy elvékonyodott termőrétegű, szerves anyagokból hiányt
szenvedő föld pórusaiban nem tudja

megtartani a vizet, az vagy leszivárog a
mély vízrétegekbe, vagy a felszínen elfolyik, így pedig nem tud hasznosulni.
A termőréteg egyik legértékesebb ös�szetevője a humusz. Ennek a képződése
viszont egy lassú folyamat, ezért instant
megoldás, ha granulált vagy folyékony
oldatként juttatja a talajba. Erre kínál kényelmes megoldást a Humin Garden
Plus termékcsalád, amit kiszórva, beöntözve vagy permetezve is fel tud használni, a gyepen, illetve a dísznövények
vagy a konyhakerti növények esetében.
Rendszeres alkalmazása segíti a talaj szerkezetének javulását, míg a huminsavak
immunerősítőként és tápanyagként szolgálnak a növényeknek. Így azok sokkal kisebb károkkal vészelik át akár az aszályos
telet is.
A másik, amit érdemes tennie, hogy célzottan talajjavítót szór ki a gyepre, vagy
kever bele a földbe (ha még füvesítés
előtt áll). A DCM Antagon és DCM Vivisol
talajjavítók szervesanyagokat és speciális mikroorganizmusokat tartalmaznak,
amelyek a talajélet erősödését, ezáltal pedig a talaj minőségének javulását segítik.
Rendszeres (évente legalább 2 alkalommal) történő alkalmazásuk segít
helyreállítani a mikrobiom egyészséges
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egyensúlyát, így például ritkábbá és
enyhébbé válnak a gombás fertőzések.
Szervesanyag tartalma pedig szintén segít a talajban elraktározni a túléléshez
szükséges vizet.
Szintén a talajjavítás remek eszköze az
Amalgerol. A korábban csak a mezőgazdaságban alkalmazott talajkondicionáló
készítmény kifejezetten a talaj tömörödöttségét csökkenti. Aktív szénforrás a
talaj mikroorganizmusainak és a növényeknek egyaránt, ezért stresszkezelésre
(pl. aszálykárok enyhítésére) vegetációs
időben ajánlott lombtrágyaként kipermetezve.
Még nem késő, hogy novemberben egy
kondíció növelő kiszórás (Humin Garden
Plus- granulátum) és a talajjavítók tudatos
alkalmazásával segítse a kertjét felkészülni a téli aszályos hónapokra!
Aszálykároktól mentes téli hónapokat
kíván:
Molnár Gábor Éva
-a füvesasszony

www.kertfuvesites.hu
www.evakert.hu
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Fűben-fában

Gyógyuljunk mustárral!
„Aki minden reggel két mustármagot elfogyaszt, azt biztosan nem üti meg a guta…
a mustármag javítja az emlékezést és tisztítja az agyat.”
Adamo Lonicero, XVII. századi orvos
Mielőtt a kései középkor tengeri
hajósai, világjárói és kalandorai az
egzotikus fűszereket behozták, a
mustár egyike volt azon kevés fűszereknek, amelyekkel Európa szegényebb népeinek egyhangú ételeit
némiképp ízletesebbé lehetett tenni.
Ma az üzletekben általában a mustárnövény magvait vásárolhatjuk meg. A
fekete vagy barna bors (Brassica nigra)
általában 2 m magasra nő, míg a mustárnövény (Brassica juncea) alacsony termetű, és ezáltal könnyebben betakarítható.
Mindkét fajta csípős és fűszeres ízű, a
fekete mustár pedig még erőteljesebb
aromájú, és orvosi szempontból hatékonyabb. A fehér mustár (Sinapis alba) nagyobb magvairól ismerhető fel.

A mustár mint antibiotikum?

A mustárban is megtalálható az irritációt nem okozó glikozid, a szigrin, amely
a mirozináz enzim hatására nagy hatékonyságú allil-mustárolajjá alakul. Ez a
hatóanyag, valamint más kén- és rodanid
vegyületek teszik a mustárt erős antibiotikus tulajdonságokkal rendelkező nagy
hatékonyságú gyógynövénnyé.
A mustárt fűszerként még Sebastian
Kneipp is melegen ajánlja, amikor puffadás, teltségérzés, étvágytalanság és
székrekedés nehezíti életünket. A mustár
növeli a bél nyálkahártyájának véráramlását, és alaposan fertőtleníti az egész
bélrendszert. Hasonló hatása van a hagymának, tormának, fokhagymának, medvehagymának és a reteknek. A bélflórát normalizálják, és ezáltal az általános ellenálló
képesség is javul. Akkor is ajánlatos nagy
mennyiségben alkalmazni a fent nevezett növényeket, ha a szintetikus antibiotikumok a bélflórát teljesen kibillentették

egyensúlyából, amit az antibiotikumok
használatakor mindig feltételeznünk kell.
Kneipp krónikus fejfájással járó gyomorproblémák esetén is sikerrel alkalmazta a mustárt.

A mustártapaszról

A mustártapasz nagyon rövid idő alatt
pirosodást és szúró-égő fájdalomérzést
okoz a bőrön, ezért nagyon óvatosan
kell vele bánni. A mustártapasz azonban
nagyon jó szolgálatot tesz a torok és a
hörgők hurutos megbetegedéseiben,
erőteljes hörghurutban, mellhártyagyulladásban, sőt még tüdőgyulladásban
is, lázzal és keringési gyengeséggel járó
gyulladásokban, valamint helyi fájdalmakban, pl. ízületi gyulladásokban, reumában, isiászban és ideggyulladásban.
Erőteljes irritáló hatása miatt soha
nem szabad a mustáros borogatást közvetlenül a bőrre tenni, hanem először borítsuk be a bőrt egy nagyon vékony, nedves ruhával vagy gézzel. A frissen őrölt
mustárt vízzel keverjük sűrű péppé, majd
vékonyan kenjük rá egy ruhára, és tegyük
az előtte beborított bőrre. A beteg először
bizsergést érez majd, azután elkezd égni a
bőre. Amikor a bőr kipirosodik, vegyük
le a borogatást.
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Mustárfürdő

Enyhébb és kevésbé kellemetlen a mustárfürdő alkalmazása. Jó hatása van kezdődő megfázás vagy influenza esetén.
Ezenkívül a kivörösödött fejből elvezeti a felesleges vért, és segít gyenge keringés, szédülés és légszomj esetén. Köhögés, hörghurut és tüdőbetegségek esetén is ajánlatos
mustárfürdőt alkalmazni.
Lábfürdőhöz tegyünk 100 g mustárt,
teljes fürdőhöz 400 g-ot. A magokat törjük
szét, és 1/2 -2 liter vízbe helyezzük 15 percre.
Ezután az egészet öntsük hozzá a lábvagy kádfürdőhöz. Fürödjünk benne 10-15
percig. A víz hőmérséklete legyen kb. 38oC.
A 60oC feletti hőmérséklet tönkreteszi az
enzimet, és megakadályozza a mustármag
hatását. Ilyen magas hőmérsékletet a fürdővíz természetesen nem ér el, kivéve, ha
először forró vizet engedünk a kádba, majd
azt hideg vízzel lehűtjük.
A mustárt egy lenvászon zsákon keresztül
is beleönthetjük a vízbe, és a zsákot azután
belelógatjuk a fürdővízbe.
Megfázásban vagy hörghurutban
szenvedő gyermekeknél is alkalmazhatjuk
a fenti fürdőt, de ilyenkor csak a megadott
mennyiségek felét használjuk. Utána feküdjünk a meleg ágyba, és izzadjunk minél
többet.

