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Aktuális

Itt az énekesmadár etetési szezon!

Pályázatot környezetvédelmi ötletekre

A 132. országos énekesmadár etetési szezon kezdetére hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), amely arra is emlékezteti
a lakosságot, hogy a vízimadarakat nem szabad etetni,
mert ez tömeges pusztulásukat okozhatja.

Pályázatot írt ki környezetvédelmi ötletekre a Zöld Követ
Egyesület 18 és 25 év közötti, a felsőoktatásban tanuló
diákoknak.

Magyarországon 1890-től számítható a lakosság madáretetési
mozgalmának elindulása, így a 2021/2022-es tél a 132. szezon.
Ennek kapcsán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a madarakat a közvélekedéssel ellentétben nem azért etetjük, hogy életben maradjanak, a cél
alapvetően a saját gyönyörködtetésünk, a mintegy ötven potenciális etetőlátogató madárfaj megfigyelése egyedülálló élményt
kínál.
A közlemény emlékeztet, hogy az énekesmadár-etetési időszak
az első fagyok késő őszi beköszöntétől ezek megszűnéséig, november második felétől márciusig tart. Az etetők madárforgalma
elsősorban a tél keménységétől, a hótakaró vastagságától és tartósságától függ. Enyhe teleken az etetőket látogató madarak faj- és
egyedszáma gyakran csak fele, harmada a megszokottnak. Az énekesmadaraknak téli eleségként adható többek között napraforgó,
alma, bogyók és állati zsiradék. Ezek valamelyike már önmagában is elegendő lehet; valamint az ivó- és fürdővíz, a befagyott itatókban a naponkénti vízcsere. Bármi mással kísérletezni felesleges,
és a madarakra nézve kockázatos lehet.
Az énekesmadarak téli etetésével szemben a vízimadarak
etetése tömegesen sodorhatja veszélybe, betegítheti meg és
ítélheti pusztulásra az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a
hatóságok és a természetvédelmi szervezetek.
A vízimadarak életmódja alapvetően tér el a klasszikus, etetőket látogató énekesmadarakétól, ezért számukra az etetés életveszélyes kockázatot jelent, mert kikapcsolja a téli túlélést szavatoló
vonulási viselkedést, ami tömeges jégbe fagyásukat okozza. Növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót, az ebből eredő
sérülésveszélyt és a fertőző betegségek terjedését. A tömeges
érintkezés ránk is veszélyes, ez különösen a madárinfluenza kapcsán jelent madárra és emberre egyaránt óriási kockázatot.
Bővebb információk az énekesmadár-etetési szezonról
a www.mme.hu weboldalon találhatóak.
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A 2,3 millió forint összdíjazású
országos ösztöndíjpályázatra innovatív, kreatív
ötleteket várnak
a környezetvédelem témakörében
- mondta el Király Nóra, a Zöld
Követ Egyesület
elnöke a pályázatot meghirdető
csütörtöki sajtótájékoztatón, Budapesten.
A Planet Z Ötletpályázatra 2022. február 25-ig lehet jelentkezni egyénileg vagy maximum 3 fős csapatokban.
Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára emlékeztetett: október elején indult a zöldügyekről
szóló konzultáció, az országjárás részeként 17 egyetemet látogattak meg, a 18. állomás pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
Fontosnak nevezte, hogy a klímaváltozásról és a kormányzati
akciókról megfelelő konzultációt folytassanak le, megvitassák a
klímavédelemmel kapcsolatos intézkedéseket a hallgatókkal, mivel szeretnének visszajelzéseket kapni az elindított programok
elfogadottságáról és ötleteket is szeretnének gyűjteni.
Kiemelte: a cél a 2050-es klímasemlegesség, amelyet az Országgyűlés tavaly törvényben rögzített.
Addig fontos konkrét lépéseket tenni, de lényeges, hogy ne
csak a kormányzatnak legyenek elképzelései, hanem az intézkedésben vegyenek részt a megyék, a városok, az állampolgárok, az
egyének is. Ezért is működnek szorosan együtt az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel is - tette hozzá Steiner Attila.
Király Nóra, a Zöld Követ Egyesület elnöke közölte: az ötleteket
szeretnék gyakorlattá tenni, ezért összekötnék a fiatalokat állami
szervekkel, cégekkel, önkormányzatokkal.
Az ösztöndíjjal együtt mentorprogram is indul, amelynek résztvevői támogatják majd a fiatalokat ötleteik megvalósításában.
A kezdeményezés mellé állt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is. Az együttműködésben a partnervállalkozások megismerkedhetnek a fiatalok gondolataival, kezdeményezéseivel, a
fiatalok pedig olyan kapcsolati tőkére tehetnek szert, amely segíti
őket a fejlődésben, termékfejlesztésben.
A Planet Z Ötletpályázatra egyrészt üzleti vállalkozássá formálható ötleteket várnak, másrészt minden olyan kezdeményezést
szívesen látnak, amely a társadalmi összefogásra, közösségépítésre fókuszál.
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók a Planet Z
honlapján, a pályázati kiírásban:
https://planetz.hu/otletpalyazat/.
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Az áttelelő fehér gólyák nem szorulnak
emberi segítségre
A Magyarországon maradó fehér gólyák nem szorulnak
emberi segítségre, etetésre, befogásuk és meleg helyen
történő átteleltetésük felesleges - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Magyarországon 2004/2005 óta telel át rendszeresen néhány
fehér gólya. Ezek a madarak a megfigyelési adatok szerint nem
egészségi okból, hanem a természetes alkalmazkodási viselkedés részeként maradnak itthon a vonulás helyett.
Az ilyen próbálkozás alapvető alkalmazkodási, evolúciós stratégia, mindig vannak az átlagostól eltérő viselkedésű egyedek.
Ezek kedvezőtlen körülmények között elpusztulnak, de ha változik a környezet, mint napjainkban a klímaváltozás hatására, akkor
életben maradnak, szaporodni tudnak és utódaiknak is átadják
viselkedési sajátosságaikat - teszik hozzá. Emlékeztetnek arra,
hogy az egyedek eltérő stratégiája, az afrikai madárfajok északra
látogató és életben maradó egyedei tették lehetővé Európa élhetővé váló területeinek benépesítését a legutóbbi jégkorszak
mintegy 10 ezer évvel ezelőtti lezárulása után. Ez az oka annak,
hogy Magyarország mai fészkelőmadár-állományának jelentős
része, így a fehér gólya is, még mindig olyan afrikai fajnak tekinthető, amely csak költeni jár hozzánk. Az áttelelő fehér gólyák
viselkedésének magyarázata az lehet, hogy az itthon maradó
példányok kevésbé kockázatosnak érzik az itthon maradást,
mint az oda-vissza akár 20 ezer kilométeres, hosszú távú vonulást. Ezt segíti, hogy rendkívül változatos táplálkozású madarak, elsősorban rovarokat esznek, de férgeket, pajorokat, halakat,
kétéltűeket, kígyókat, békákat, kisrágcsálókat, a talajon talált
énekesmadár-tojásokat és -fiókákat is fogyasztanak. Ezért amikor
a vizek befagynak és a rovarok sem mozognak, az áttelelő példányok a téli álmot nem alvó egereken, pockokon élnek, melyekre
a szántókon, gyepeken vadásznak.
A tarlókon, belterületi füves területeken, parkolóban sétálgató gólyák egészségi állapotáról a legegyértelműbb visszajelzést
a röpképesség vagy ennek hiánya ad. Ez úgy ellenőrizhető, ha a
madár felé indulva felrepülésre késztetjük. Amennyiben a gólya
tud repülni, - ezt jelzi, ha a madarat a tetőgerinc, a kémény vagy
a fészek magasában állva látjuk - akkor minden rendben van és
az állat nem szorul mentésre.
Az itthon maradó fehér gólyák között egyre több lehet az olyan
madár, amely sikeresen túlélt legalább egy áttelelést. Ez azért
fontos, mert ezek a madarak a sikeres és egyre finomodó túlélési
stratégia birtokában vághatnak bele a következő áttelelési kalandba - fogalmaznak a közleményben.
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Fűben-fában

Világosságra várva
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!
Kedves Olvasó!
Múlóban van ez az évünk is. Már beléptünk a karácsonyi ünnepkörbe, amelyik
Advent első vasárnapjától Vízkeresztet
követő első vasárnapig tart. Sokoldalúan
vizsgálhatjuk a karácsonyi ünnepeket, kialakulását, múltját és akár kereszténység
előtti időszaknak a téli napforduló környékére eső ünnepeit is. Ilyenek a napisten ünnepek, a Nappal kapcsolatos születések. A történések egy részét a Bibliából
is követni tudjuk. Mi itt és most a karácsonyi történetet a magyar hagyományok, a
magyar népi kultúra fennmaradt szokásaira, játékaira való tekintettel vizsgáljuk
meg. Mint látni fogjuk, Krisztus eljövetele
ebben a vonatkozásban nem azonos a
Messiás történetével, hisz Krisztus egyetemes megváltóként érkezett és nem csak
a választott nép kiemelkedésének és uralkodásának szolgálatára.
Ahogy telnek a napok, a sötétség egyre
növekszik... Az embereket bizonytalanság
tölti el, s lassan kialakul bennük a féle-

Forgácsok...
nemes fából...
lem! Meddig tart ez? Lehet, hogy addig,
amikor már az életfeltételek sem lesznek
fenntarthatóak? Jogos ez a félelem! A
megoldást azonban csak a remény adhatja meg. Ez is kényes fogalom, mert a nagy
orosz író, Tolsztoj azt írta: remény nincs,
csak ígéret van rá! Ez az ígéret következik
be december 24.-én. Megszületik a Megváltó!
Az egyetemes Megváltónak nyilvánvalóan a legsötétebb időszakban kell megszületnie, mondhatjuk definíció szerint,
mert ellenkező esetben az egyetemesség
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nem biztosítható, hiszen kimaradhatnak
emberek. Igaz, a legsötétebb időpont
december 21, a téli napforduló. A történetben tehát van 3 nap elcsúszás (december 24.), ami magyarázható, de ebbe most
nem bonyolódunk bele.
A napforduló idejére szinte már mindenki megfáradt, erőtlen. Tehát fontos
szempont az energia hiánya is, mert ez a
legsötétebb időszakban a legnagyobb.
Energia pedig csak felülről jöhet, hiszen
ha alacsonyabb szintről jönne, akkor még
azt az energiát is elvinné, ami itt még
megmaradt! Ez az energia pedig Krisztus
megszületése.
Krisztus születése, a Fény, az Energia
megjelenése, az igazság napja! Hiszen
születése után nap mint nap világosabb
lesz! „Az Ige testté lett” - olvashatjuk János evangéliumában. A Fény három dolog hordozója: a jónak, a szeretetnek és
a megváltásnak. S a jóval szemben áll a
gonosz, a szeretettel a gyűlölködés és
a megváltással pedig a bosszúvágy. Ez
utóbbinak se oka, se partja nincs! Csak
gondoljunk arra, hogy Heródes a 2 év
alatti fiúkat legyilkoltatta, amikor meghallotta, hogy Jézus megszületett! De
gondoljunk arra is, hogy az egyetemes
kegyelem mindenkire, így Heródesre is
vonatkozik!
A remény tehát beteljesült! S amikor embertársaink félnek, meg kell nyugtatnunk
őket: NE FÉLJ! Minden megoldódik, meg
fog születni Krisztus, lesz energia, mint minden évben. Újra fog indulni az év kereke!

Fűben-fában
Nézzünk csak rá az év kerekére! Krisztus
december 24-én születik meg. Számoljunk vissza kilenc hónapot. Ez március 24,
Gabriel arkangyal ünnepe, a név jelentése: Isten embere. A fogantatás igével történik, mentes a korábbi bűnöktől, olyan
mint a világ teremtése. Az év kerekén
azonban fontos megjelölnünk a Krisztus
születésével szemben levő pontot, azaz
a nyári napfordulót, június 21-et, illetve
a három napos csúszás miatt június 24et, ami Szent Iván napja, egyben Keresztelő János napja is! Különös nagy ünnep,
a fény és az energia maximuma, de ezt
követően minden nap rövidebb lesz, és
azért, hogy az emberek elűzzék a sötétséget, ilyenkor nagy tüzeket szoktak gyújtani. A feljegyzések szerint már 1026-ban
is nagy tüzek gyújtásával ünnepelték az
Iván nap előestéjét a magyarok. Június
hónapot Magyarországon Szent Iván havának is szokták nevezni. A tavaszi napfordulóval szemben pedig az őszi napfordulót találjuk. Így az évkör jellegzetes
pontjait bejelöltük.
A nyári napforduló idején, eszmei szinten, ebben az időszakban minden rendelkezésre áll, úgymint a jóság, a szeretet és
a kegyelem. De ezzel élni is kell!
A szertartások gyakorlati rendjével foglalkozó liturgiában és a népi hagyományokban erre vonatkozóan sok ismeretet
és útmutatást találunk.

Nézzük a hagyományokat
A karácsonyt két népi szertartás, misztériumjáték fogja közre. A betlehemezés
és a regölés. A kellő ismerettel nem rendelkezők ezt a két rituálét gyakran össze is
szokták keverni! Pedig szerepük, útmutatásuk és jelentőségük markánsan különbözik egymástól.
A betlehemezés felvezető jellegű, a
karácsonyra készít fel, a regölés pedig
levezető jellegű, a karácsonyt követő szakaszra készít fel! Ha az ember jobban utána néz a két játék történéseinek és eszmei
hátterének, mondhatnám, intellektuális
élményben lesz része.
A betlehemi játék szigorú szerkezetű,
mind a szereplőket, mind a történéseket
illetően. A központ egy házikó, kis templom vagy kápolna, benne a jászollal. A
szereplők a pásztorok, akiknek a Pásztorok mezején éjjel jelent meg az angyal,
és közölte, Betlehemben megszületett
a Megváltó. A további szereplők pedig
József és Mária a Kisdeddel, a Három Ki-

rályok, akiket napkeleti bölcseknek, valamint mágusoknak is neveznek. A többi
szereplő jobbára párosan, Heródes Király
és Keresztelő János, mint a leginkább az
ellentétes széleken álló szereplők, az ökör
és a szamár, a bárányok, s végül az Öreg
pásztor, aki a bölcsesség hordozója, a
fentről jövő bölcsember és társai a fiatal
bojtárok. Az ökör és a szamár jelenléte,
avagy szükségessége a Rák és az Ikrek
csillagkép elemzése alapján levezethető.
Részvételük nélkül nincs igazi betlehemi
játék!
Érdekes megfigyelni, hogy a székely
hagyományon alapuló betlehemi szertartásban, Heródes pozitív szereplőként jelenik meg, hiszen pallosát a kápolna felett
ferdén tartva, összeilleszti azt Keresztelő
János botjával. Ez kifejezetten egymást
segítő magatartás, hisz ebben a szituációban a két szélsőnek is együtt kell működnie, a kisded védelme érdekében! Félretesznek mindent, és együttműködnek
a cél érdekében. Ez jól mutatja vita esetén a hun-magyar gondolkodásmódot.
Nem egymást sanyargatják mindenféle
eszközzel, hanem a célra koncentrálnak,
a cél érdekében vitatkoznak. Manapság
ugyancsak nagyon fontos lenne ennek
megtartása és elterjesztése a közbeszédben is!
Heródes huszárnak van öltözve, tarsolya van, amin egy nagy „H” betűt láthatunk. A ceremónia során kilép, és hét
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lépést tesz előre, majd katonásan megfordul és hetet visszalép. Majd ezt megismétli. Azaz négyszer hetet lép, ami
huszonnyolc, azaz, a H betű a Hold erő
megjelenítését jelenti! Ami lehet ellenerő
is, pl. napfogyatkozáskor. De az égiek így
számba vannak véve.
Foglalkozásukból következően a pásztorok, akik éjjel is őrzik állataikat, tanulmányozzák az égboltot. (Az éjszakai
égbolt még a hajósok számára fontos,
a többi ember éjszaka alszik.) Az utat
Betlehmbe a Három Királyoknak az Orion három csillaga mutatta. Tehát útjukat
az ég irányította. S minő érdekesség, az
ókorban az Oriont Nimródnak hívták. Tehát az útmutatás Nimródtól jött, a kulcs
pedig a csillagos égbolt.
Nagyon fontos pillanata a betlehemi
játéknak az Öreg pásztor megjelenése. A
bölcsességet képviseli, elmondja történetét, hogy honnan és miért jött. Kínálják
és egy Napot jelképező kerek kulacsot
adnak neki. Kinyitja, a kulacs száját lefele
fordítja, és kiderül, semmi sincs benne. Ez
természetes, hisz a téli napforduló energiahiányos!
Ezt követően társaival, a két bojtárral,
odamegy a kápolnához, letérdel és megkérdezi, melyik az újszülött? Rákérdez
az ökörre, mint nagy szarvúra, majd a
szamárra, mint nagy fülűre és meglátva
a kisdedet, csendben imádkozni kezd.
Majd elmegy onnan és jönnek a családtagok, majd a többiek. Ők is letérdelnek

Forgácsok
és csendben imádkoznak. Ha a családban
karonülő gyerek van, akkor karon, ha fekvőbeteg öreg van, akkor ágyastól hozzák.
Így mindenki magában megélheti Krisztus születését! Ez a lényege ennek a szertartásnak!
Tehát nem úgy történik, mintha kívülállóként, színpadon látnám a történetet,
hanem úgy, hogy részese vagyok és bennem születik meg a Krisztus. Nem emlékezésről van szó, hanem teljes értékű belső
élményről! Mindez bennem történik meg!
Ez ad erőt egy kerek esztendőre, újra és
újra!
Azonban a bizonyságot is meg kell szerezni. Ezért van az éjféli istentisztelet vagy
mise és az azt követő várakozás hajnalig.
S lám, felkel a Nap, megjelenik növekvő
fénysugara. A remény már Krisztus születésével beteljesedett, a felkelő fény ezt
erősíti meg. Ennek ereje azonban csak a
harmadik napon éri el meggyőző értékét.
S itt lép be a regölés szerepe, mert a
remény beteljesült, indulnia kell az aktivitásnak. A regölők összeregölnek párokat
és a párosodás szakrális vonalát indítják
be. Az élet folytatódik...
Íme, a magyar néphagyomány alapján

a Karácsony ünnepének jelentése és kapcsolata az égbolttal, az égiekkel. Ami itt
történik, az az eddig megőrzött magyar
hagyományban az égi történések Földre
vetítésén alapul. Ez adja a szigorú keretet,
a szakrális megközelítést, mert minden
mozzanata az égi jelenségekhez kötődik,
és ez teremti meg a személyes megélés
lehetőségét.
Ne feledjük, Krisztus egyetemes Isten és
egyetemes erkölcsöt képvisel! Krisztus azt
tanította, hogy Isten a Szeretet. A szeretet
a fő terv. A szeretet a Fény. Szeresd felebarátodat. Tégy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled tegyenek. Azáltal, hogy
önmagunkat adjuk, megtaláljuk igazi önmagunkat.
Kedves Olvasó!
Karácsonyodat szeretetben, ilyen vagy
ehhez hasonló belső élmények megélésével töltsd ki!
Felejtsd el a sebtében összevásárolt értéktelen ajándékokat, mert ezek nyomtalanul tűnnek el a megajándékozott életéből. Maradandó nyomot csak szeretettel
lehet elérni! A szeretet felemel, a béke
pedig megtart! Csak szeretni érdemes...
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Ady Endre Karácsony - Harang csendül
című versének utolsó szakaszaival köszönök el:
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
Erdei István

Életmód

Hát itt vagyunk! Eljött a december

Ezek azok a napok, amit egész évben várunk. A későn ébredős, ráérősen reggelizős, fagyos időben nagyokat sétálós,
közös minőségi idő. A napok, amikor fahéj illata lengi be a lakásokat és jégvirágok nőnek az ablakon. Az esték, amikor
előkerül a sakk, a kártya, vagy csak egy régi vicces filmet nézünk meg közösen, szigorúan kockás plédbe burkolózva.
Üljünk össze a kanapén, nem baj, ha nincs még kész a nagytakarítás. Hívjuk fel a nagyit, hívjuk be a kóbor macskát, dőljünk
hátra, a házimunka megvár. Legyünk együtt! Menjünk ki a kertbe
és építsünk hóembert, vagy vigyük el a gyerekeket szánkózni, ha
lesz egy kis hó idén, ne törődjünk most azzal, amit a megoldatlan
fiókban hagytunk, megvár. Muszáj töltekeznünk és kipihenni ezt
a fáradságos évet.
Télen általában főszerepben vannak a forró italok. Talán ilyenkor még azok is szeretik a kávét, forró csokit, akik egyébként nem
fogyasztják. Szeretnénk alternatívákat mutatni egy jó téli italra,
ezért hoztunk egy izgalmas receptet. Ezzel kívánunk boldog ünnepeket mindenkinek!
A Horchata (ejtsd: orcsáta) Spanyolországban őshonos, ahol
eredetileg földi mandulából készítették. Mexikóban rizs alapon is
készítik, számos egyéb variációja is elterjedt.
Főzhetjük úgy is, hogy a már elkészült tejhelyettesítőhöz adunk
több-kevesebb fahéjat, (a mennyisége egyéni ízlés és szokások
szerint az egy csapott evőkanáltól az extrém mennyiségű öt evőkanálig terjed) és édesítjük mézzel vagy eritrittel. Ebben az esetben a következő receptet ajánljuk:

Hozzávalók:

Vagy ha eleve „horchatásra” szeretnénk főzni a tejhelyettesítőnket, akkor
a Vegital növényi italkészítőbe helyezzük az alábbi alapanyagokat:
100 g mandula, vagy földi mandula
70 g kókuszreszelék
80 g eritrit (4 ek)
1-5 csapott ek őrölt fahéj
fél vaníliarúd feldarabolva
Készüléktípustól függően elindítjuk a száraz mag, áztatott mag,
gabonatej, soymilk, vagy five grain
programot.
Egy különleges, közepesen sűrű,
édes-fahéjas halvány barna italt kapunk. Első próbálkozásra azért bánjunk csínján a fahéjjal, nagyon markáns fűszer.
Boldog Karácsonyt és sikeres Új Évet kívánunk
minden kedves olvasónknak!
Várjuk szeretettel Önöket webáruházunkan az ünnepek után is!
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

1 liter földi mandula vagy „rizstej”
250 ml víz
80 g eritrit vagy 4 ek méz
fél vaníliarúd feldarabolva
1-5 csapott ek őrölt fahéj
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Gondolkodó

Ne feledd, mindig marad elintézetlen ügyed
Sok ember úgy éli az életét, mintha az lenne titkolt célja,
hogy mindent elintézzen. Sokáig marad ébren, korán
kel, nem jár szórakozni és megvárakoztatja szeretteit.
Sajnos elég sok olyan ember van, akik olyan hosszú ideig hanyagolták szeretteiket, hogy azoknak elegük volt a
további kapcsolatból.

Gyakran arról győzzük meg magunkat,
hogy tennivalóinkról szóló listánk véges –
hogy amikor végére érünk a listának, nyugodtak, elégedettek és boldogok leszünk.
Valójában ez nagyon ritkán van így. Amint
egyet is kipipálunk, ott a következő, hogy
helyettesítse.
Az elintézendő ügyek természete az,
hogy el kell őket intézni, de sohasem
fogynak el. Mindig lesznek olyan telefonok, melyeket le kell bonyolítani, tervek,
melyeket valóra kell váltani és munka,
amit be kell fejezni. Tény, hogy a sok elintézendő ügy a siker elengedhetetlen
feltétele. Ez azt jelenti, hogy szorít az idő.
Tekintet nélkül arra, hogy ki vagy és mivel foglalkozol, ne felejtsd el, semmi sem
lehet fontosabb a saját boldogságodnál, belső békédnél és szeretteidnél.
Ha csak az érdekel, hogy mindent elvégezz, sohasem fogod tökéletesen jól
érezni magad! Tulajdonképpen majdnem
minden várhat. Munkáknak csak igen csekély töredéke esik a „vészhelyzet” kategóriájába. Ha csak a munkádra összpontosítasz, akkor mindent megfelelő időben
fogsz elvégezni.

Ha emlékeztetem magam arra (gyakran), hogy az élet célja nem az, hogy minden készen legyen, hanem hogy élvezzem
minden egyes pillanatát és szeretetteljes
életet éljek, akkor sokkal könnyebb rangsorolnom a teendőket.
Ne felejtsd el, amikor meghalsz, még
mindig maradnak befejezetlen ügyeid.
Sőt, tudod mit? Valaki más fogja elvégezni helyetted! Egyszóval: ne pocsékold
életed egyetlen becses pillanatát sem
arra, hogy sajnálod azt, ami szükségszerű.

Legyél az első,
aki szeretetet gyakorol
Annyian ragaszkodunk apró nehezteléseinkhez, amelyek vitából, félreértésből,
neveltetésünkből vagy valamilyen fájdalmas élményből fakadnak. Makacsul
a másik kezdeményezésére várunk, és
azt hisszük, ez az egyetlen módja a megbocsátásnak, vagy a barátság és a családi
kapcsolatok felmelegítésének.
Ha ragaszkodunk haragunkhoz, a semmiségeket valóban komoly problémává változtatjuk. Egyre inkább azt his�-
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szük, hogy pozíciónk sokkal fontosabb a
boldogságunknál. Nem így van.
Ha békésebb természetű ember szeretnél lenni, meg kell azt értened, hogy az
„igazad” szinte sohasem fontosabb a boldogságodnál.
A boldogság elérésének módja:
hagyni a dolgokat, hogy menjenek a
maguk útján és kinyújtani kezünket a
másik ember felé. Legyen másoknak
igazuk.
Ezt nem azt jelenti, hogy neked nincs.
Minden tökéletesen rendben lesz. Élvezni fogod annak a békéjét, hogy az élet
szabadon folydogál és annak az örömét,
hogy engeded, másoknak legyen igaza. Így azt is észre fogod venni, hogy az
emberek kevésbé fognak védekező álláspontra helyezkedni, és jobban fognak
szeretni. Az is megeshet, hogy ők nyújtják
majd ki feléd a kezüket.
Ha mégsem, az sem baj. Megkapod
azt a belső kielégülést, hogy te mindent
megtettél azért, hogy egy szeretetteljesebb világot alkoss, és te magad is bizonyára nyugodtabb leszel.

Egészség

A jól működő immunrendszer védőpajzsot
nyújt a vírusokkal szemben
A tél beköszöntével egyre gyakoribbá válnak a légúti hurutos betegségek, melyek elsősorban a gyerekeket, az időseket
és a krónikus betegeket sújtják leginkább. A légúti betegséget vírusok, baktériumok egyaránt okozhatják. Az immunrendszer állapotát számos tényező befolyásolja. A vitaminok, nyomelemek, a táplálkozás, az életmód, fizikai aktivitás
mellett bármennyire hihetetlen, de az érzelmi állapot, a gondolkodásmód, azaz a lelki egészség határozza meg leginkább. Mit lehet változtatni annak érdekében, hogy ne essünk áldozatául a fertőzéseknek?

Mi gyengíti a védekezőképességet?
A sok cukor, feldolgozott élelmiszerek
fogyasztása, a fizikai inaktivitás, a dohányzás, a sérült bélflóra. A tartós stressz, a
negatív lelki beállítottság, a harag, az ellenségeskedés blokkolja a nyiroksejteket,
kimeríti a mellékveséket. Ez csökkenti az
ellenállóképességet és válik fogékonnyá a
fertőzések iránt az egyén. A legnagyobb
problémát azonban a téves információk
és az egészségügyi kultúra alacsony foka
jelenti.

Mivel lehet erősíteni az immunrendszert?
Hogyan működik az egészséges
immunrendszer?
Szervezetünk folyamatosan találkozik
számára idegen élő/ élettelen anyagokkal, melyek ártalmasak lehetnek. Immunrendszerünk hivatott arra, hogy felismerje
és ártalmatlanítsa a betolakodókat és kijavítsa a sérüléseket. Részben velünk született, másrészt életünk során megszerzett
adottságokkal rendelkezik e szüntelenül
működő rendszer. A nyiroksejtek a csontvelőben születnek, a csecsemőmirigyben
érlelődnek, majd kitelepednek a nyirokcsomókba, lépbe, bélbe, tüdőkbe, hogy
védjenek bennünket. Immunrendszerünk
kiemelt területe a béltraktus, szorosan
együttműködve a bélflórával.
A falósejtek őrjáratuk során felismerik
és bekebelezik a kórokozókat, a nyiroksejtek pedig ellenanyagot termelnek, ezzel
ártalmatlanítják a vírusokat. A védekezési folyamatot gyulladásnak nevezzük
és ebben szabályozó szerepük van a fehérvérsejtekből, érbelhártyából felszabaduló közvetítő anyagoknak (citokinek).
Citokinviharnak hívják azt a jelenséget,
amikor tömegesen szabadulnak fel és óriási gyulladást keltenek.

A rostokban gazdag gyökér- és leveles
zöldségek segítik emésztésünket, kitűnő
táptalajt adnak a bélflórának. A brokkoli
gazdag antioxidánsokban, támogatja az
immunsejtek működését és Segít a dohányzás káros hatásainak csökkentésében. A savanyúkáposzta magas C-vitamin
és ásványianyag tartalma miatt, a gyomor-bélrendszer erősítése és a bélflóra
támogatása miatt értékes. Igyák a levét
minden étkezés előtt!
A hagyma, fokhagyma fokozza a tüdőben az immunsejtek működését, vírusölő és baktériumellenes hatásúak. A piros
paprikában is több a C-vitamin, mint számos gyümölcsben.
Az áfonya, csipkebogyó, homoktövis
és a citrom, piros grapefruit bőséges
C-vitamin és flavonoid forrás, segítenek a
fertőzések megelőzésében.
A gyömbér gyulladás-, láz- és köhögéscsillapító, izzasztó hatású. Az oregánó
gátolja a baktériumok, gombák szaporodását. Hatásos a herpesz vírusok ellen is.
A kurkuma baktérium-, gomba-, vírusellenes hatásáról ismert. Serkenti a nyiroksejtek képződését, az antitesttermelődést.
A pecsétviaszgomba, a hernyógomba
sokoldalúan támogatják az immunrendszerünket.
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A C- és a D-vitamin napi pótlása bizonyítottan hatásos a vírusfertőzések ellen!
A cink, a szelén, a réz, a mangán, a
humin/fulvosavak szintén segítenek.
A lelki egészség pedig zenehallgatással,
relaxációval, imával, gondolataink kontrollálásával tartható karban. A SZERETET
gyógyír minden bajra!
Összeállította:
Dr. József Erika, háziorvos
Tel: 06 30 337 9280
Új lehetőség a gyulladáscsökkentésben és a betegségek utáni felépülésben
a molekuláris hidrogén. Támogatja a
fáradt, legyengült szervezetet, védi a sejteket a károsodástól.
Látogasson el
a www.healthandyouth.hu honlapra
és vásárolja meg most az immunrendszert támogató készítményeinket és
a molekuláris hidrogén produkáló
ásványianyag tablettát most 10% kedvezménnyel.
KUPONKÓD: GREEN2112

Életmód

Egy kis segítség amatőr és profi masszőröknek!
Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy az illatok hatással
vannak a hangulatunkra, az érzéseinkre. Csökkentik a stresszt,
bőrre kenve stimulálják a keringést, segítik a méreganyagok
eltávozását a szervezetünkből.
Nem véletlen, hogy az aromamasszázs az egyik legnépszerűbb masszázsfajták közé
tartozik, hiszen amellett, hogy
maximálisan felpörgeti az élvezeti részét a masszázsnak, még
a gyógyászati célok megvalósulását is támogatja.
Az aroma masszázs jellemzői
Az aroma masszázs az egyik leggyakoribb és a leghatékonyabb aromaterápiás kezelés. Az illóolajok már 5 percen
belül az egész szervezetben és vérben is
kimutathatók, gyorsan felszívódnak a
bőrön keresztül. Akár otthon szeretnénk

párunkat kényeztetni, akár profi mas�szőrként dolgozunk, szükségünk lesz
hordozó olajra, melyhez néhány csepp,
a kívánt eredmény eléréséhez szükséges
illóolajat csepegtetünk. (1-3%-os keverék)
A masszázs aromaterápiás jellegéből
következik, hogy ez a masszázs-típus

gyengéd, kellemes, relaxációs jellegű.
A nyújtó mozdulatok hatására az izmokból kioldódik a feszültség, az oxigénellátás fokozódik, mivel megpezsdül a
vérkeringés és a nyirokkeringés is.
A masszírozás során a véráramba jutnak a gyógynövények hatóanyagai, és
ezek is rásegítenek a kívánt hatás elérésére.
Ilyenkor a masszázs után ne tusoljunk
le azonnal, legalább 4-5 órával későbbre toljuk el, mert az olajok nagy része
csak később szívódik fel a bőrbe.

Kiknek ajánlható
az aroma masszázs?
Bárkinek, aki stresszes életmódot
folytat, kimerült, rossz a közérzete, álmatlanságban szenved, felfrissülésre,
energiára vágyik.
Az illóolajos masszázs kitűnő kezelési mód bőr feszesítésre, bőrápolásra, de
alakformálásra is. Jót tesz a magas vérnyomásban szenvedőknek, izom- vagy ízületi
problémák esetén, de előfordulhat, hogy
légúti panasztól szeretne az illető megszabadulni.
Nagyon fontos tudnunk, hogy az olajokra előfordulhat allergiás reakció, ezért
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Életmód
a kezelés előtt az alkaron végezzünk bőrpróbát és vörösödés vagy kiütések jelentkezésekor ne használjuk az illóolajat.

Az aroma masszázsban rejlő
terápiás lehetőségek
Az illóolajokat keverhetjük is, de ahhoz tudnunk kell, hogy hogyan viselkednek egymással a különböző olajok. Továbbá azzal is érdemes tisztában lennünk,
hogy külön-külön melyik olaj mire való.
Arra is figyeljünk oda, hogy az illóolajokat
soha nem szabad töményen alkalmazni, hiszen bennük nagyon koncentráltan
vannak jelen a különböző hatóanyagok.

Nézzük a legnépszerűbb
olajok hatását!
• Levendula illóolaj: álmatlanság,
stressz kezelése
• Rozmaring illóolaj: ízületekre gyulladáscsökkentő, légzés, köhögéscsillapítás,
memória javítása
• Ylang-Ylang illóolaj: álmatlanság,
magas vérnyomás, depresszió, szorongás
esetére
• Eukaliptusz smithii illóolaj: meghűlés, légúti rendellenességek, lelki problémák enyhítése
• Szantálfa illóolaj: bőrfeszesítő,
stresszoldó, klimax tünetei ellen is javasolt
• Mirtusz illóolaj: frissítő és összehúzó hatása miatt, zsíros arcbőrre szánt készítményekbe alkalmas összetevő, a bőr
számára jó pórus összehúzó, tónusjavító.
Alkalmas vénás gyulladások kezelésére,
bealvadt vénák fellazítására, így jó visszerekre, és a vénás pangásra is.
• Vetiverfű illóolaj: immunstimuláns,
nyirokpangást megszűntető szer
• Boróka illóolaj: bőrvörösítő, keringésfokozó, gyulladáscsökkentő, krónikus ízületi gyulladásokban használjuk elsősorban
masszázsként.
• Feketebors illóolaj: narancsbőr elleni
készítményekbe alap illóolaj, csökkenti az
izommerevséget.
• Bazsalikom illóolaj: bőr behatolás fokozó, ezért szinergiákba történő alkalmazása fokozhatja más összetevők felszívódását a keverékben. Ez különösen fontos a
masszázs keverékek és más helyi alkalmazások esetében. Hatása nagyon széleskörű!
• Aszpikos Levendula illóolaj: sebgyógyító, fájdalom csillapító, nyugtató

• Kék kamilla: bőr megfiatalító, nyugtató, regeneráló hatású
• Mandarin illóolaj: segíti a nyirokkeringést, segíti a bőr egyenletes tónusát,
csökkenti a hegek és foltok megjelenését,
gyógyítja a pattanásokat, segíti a nyugodt
alvást, nyugtató
• Balzsamos szuhar illóolaj: tónushiányos érett bőrre, de a sebek és pattanások utáni helyes hegesedés elősegítésére
használjuk
Az illóolajok hígításához a következő
hordozó olajokat használjuk! Ezeknek az
olajoknak önállóan is nagyon komoly terápiás hatásuk van, keverni is lehet őket!
• Aloe vera gél: nyugtató és regeneráló,
enyhíti a bőrpírt és az irritációt, és segíti a
bőr sérüléseit helyreállítani.
• Argán olaj: bőr helyreállító és védő,
öregedésgátló olaj, gazdag vitaminokban
és antioxidánsokban.
• Avokádó olaj: bőr regeneráló, simává,
selymessé változtatja a bőrt
• Gránátalma mag olaj: Minden bőrtípusra használható: száraz, érzékeny, normál, pirosodásra hajlamos érzékeny bőrre
kiváló, gazdag anti-oxidánsokban, A- és
E-vitaminban, fitoszerolokban és OMEGA
5-ben, védi a bőrt a szabadgyökök ellen,
öregedésgátló.
• Kalabafa olaj: Beteg, irritált bőrre, sebgyógyító és fertőzést gátló hatása miatt,
ekcéma, pikkelysömör, hegek, terhességi
csíkok (régiek is), berepedezett bőr, narancsbőr kezelésére.
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Jojoba olaj: A legáltalánosabban használt hordozó olaj, nagyon sokáig eláll!
Ezt a növényi olajat az ízületek merevsége, izomfájdalmai esetén alkalmazzák
Az aroma masszázs során nagyon oda
kell figyelni arra, hogy megfelelő minőségű és tisztaságú olajjal történjen a
kezelés, hiszen a rossz minőségű olaj
mérgezést vagy allergiát okoz!
A masszőröknek különösen oda kell
figyelni arra, hogy egész nap ne masszírozzanak illóolajokkal, mert a kézbőrön
keresztül az olajok felszívódnak, és hosszú
távon mérgezést okozhatnak.
A különböző olajok keverésének módszereiről a HealingBridge Akadémián
tanulhatunk, keresse fel az oldalamat!

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

Novella

A kapatos Háromkirályok
A tisztaszobában már állt
a karácsonyfa. A fán négy
gyertya világított olyan fén�nyel, hogy még Benő is tudott
volna olvasni alatta, ha már
ismerte volna a betűket. Karcsi bácsi meg még ráadásul a
lámpa kanócát is feljebb csavarta, hogy a világot tán még
a keresztnél is látták.
Nagypapa is bejött egy
Mennyből az angyalra a nyári konyhából, de előtte a malacfülű lovat odalopta a fa
alá, amit már régóta faragott Benőnek. Éppen egy fényes, labda hasú búgócsiga
mellé került. Mikor meglátta az a kényes masina, hogy
csak egy parasztló áll mellette, finnyásan arrébb húzódott. Egyébként a paripa
azért lett szegény olyan rövid fülű, mert tegnap, amikor már kész volt, igazítani
akartam rajta én is egy kicsit,
de jobboldalt véletlenül félbenyírtam. Nagypapa aztán
megkurtította a másikat is,
hogy egyforma legyen.
Ica néni közben a poharakat teletöltötte vörösborral, és mindenkinek adott,
csak nekünk gyerekeknek töltött rengeteg vizet hozzá.
Nagypapa boldog karácsonyt kívánt a

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
házra, és felment a keresztig a gyülekező,
vidáman iszogató pásztorok elé.
Tán még fel sem ért a pásztorlesre, a
csiga már nótázva pörgött a szoba közepén, mint a motolla. Benő mikor felvette
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keresztig a karácsonyfa alól, először azt
hitte, hogy valami csodalabda, és bele
akart rúgni. De megmutattam neki,
hogy hogyan is megy, mert már láttam
ilyet az iskolaszertárban. A tanár úr vette

Novella

a fiának Mihály napra, mert ugyan Ferinek hívják, de akkor van a születésnapja.
Két napra rá, a mamája elköltözött vele
a városba új életet kezdeni. A búgócsiga
meg ottmaradt a tanár úrnak.
Ezt a részeges Szalajtó néni mesélte
a népboltban, mikor gyufáér´ meg petróleumért küldött Karcsi bácsi. Én akkor
még nem értettem - mert kicsi voltam
-, hogy mér´ akar egy asszony új életet
kezdeni, mikor még él? Aztán a tanár úr
azon a búgócsigán akart valami kísérletet bemutatni a felsősöknek, de előző
nap lába kelt neki a fizikaszertárból.
Én jobban szerettem az előkelő rátarti
játéknál a szegény távoli paraszt rokonát, a facsigát, akit ustorral kellett verni,
hogy jókedvvel forogjon a földön. Az István napi búcsúba két forintért árulták.
Miután megértette Benő, hogy hogyan kell a masinával játszani, nótáztatta, táncoltatta néhányszor, de megunta,
hogy állandóan utána másszon mikor
lejár. A legvégén már nem is hasalt utána, mikor a búgócsiga az utolsó tánctól
kifáradva, begurult az ágy alá. Ott majd
frászt hozott a szunyókáló Milu macskára, aki azért ment oda duzzogni, mert
nem kapott semmit szegény karácsonyra, de közben elaludt.
Én bizony kaptam a Kisjézustól egy
klott gatyát hétköznapra. Vasárnapra
volt egy igazi rövidnadrágom, amit mise
után le kellett vetnem, mert Ica néni rög-

tön elrakta a ládába. Nem bántam, mert
mindig vörösre dörzsölte a lábam és
olyan kemény volt, mint egy ereszcsatorna, csak éppen nem zörgött. Karcsi bácsitól kaptam, de kímélnem kellett, mert
ő hordta még mikor iskolás volt. Ahogy
én Ica nénit ismerem, még Benő is ebben
fog udvarolni.
Én ugyan már régóta egy hosszúnadrágot szerettem volna, de Ica néni azt
mondta, hogy vesz majd, mikor behívnak
sorozásra. Már meg se mertem kérdezni,
hogy mi van akkor, ha nem vesznek be
katonának? Ica néni megvigasztalt, hogy
ez is már majdnem hosszúnak számít.
- Persze, ha térden járok -, de nem
mondtam, mert karácsonykor pimaszkodni a legnagyobb bűn, és ezért a pofont is aszerint méri. Harisnyát is kaptam
télire, mackó alá. A térd fölött egy gumipántit kellett ráhúzni, hogy ne a bokámba hordjam már öt perc után.
Pajtás fel se vette, hogy idén se kapott
semmit. Én a harisnyát szívesen nekiadtam volna, de nem hiszem, hogy vagánykodott volna vele az utcabeli kutyák
előtt. Jobban örült annak az arasznyi kolbásznak, amit Karcsi bácsi, már keresztbe
álló, csillogó szemekkel a szájába dugott.
Úgy nézett ki Pajtás, mint egy szivarozó
kalózkapitány a kormánynál, akit a moziba láttam a múlt havi vetítéskor a tanácsházán
Ica néni néha-néha gyűszűzgetett a
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borból. Karcsi bácsi meg korsóval itta,
mert nem volt ivóvödrünk. Szép ájtatos
szenténekeket nótázott, Benő meg a
priccsen ülve csodálattal hallgatta. Milu
az ölében szunyókált, mert már öreg
kandúr volt, de álmában azért hozzádorombolt, dúdolt halkan a dalhoz. Én
az utcai zajra figyeltem, de még semmit
sem hallottam kintről, de Pajtás hirtelen
felugatott örömibe, hogy Milu ijedtibe´
még álmából riadva rögtön felborzolta a
szőrét a felpúpozott hátán.
- Megjöttek a pásztorok! - ordítottam,
mert hallottam hogy teli tüdővel már a
kútnál éneklik, hogy: Pásztorok, pásztorok.
Nagypapa bejött előttük Leipziger
úrral, a kocsmárossal, és behozták egy
jászolban a Kisjézust, aki békésen aludt,
hiába is ordibáltak körülötte nagy örömmel a magasztalók. Leipziger úr a nagypapa legjobb barátja volt, már a háborúban is, és különben is Krisztussal egy
hiten nevelkedtek, mert ő is zsidó volt.
Ahogy betódultak a betlehemesek,
Pajtás farkát csóválta örömibe, mert
megismerte a messzi Szentföldről jött
pásztorok szagát. Csoda, hogy ez a kutya
mindenkit ismer?
*
Benővel mi is körbeálltuk a többiekkel
a jászolt, és elénekeltük az „Ó gyönyörű
szép” nótát. Közben Leipziger bácsi segített Ica néninek pálinkát tölteni. Karcsi

Novella
bácsi is velünk nótázott, mert már újra
kinyitotta a szemit, amit pihentetett egy
órácskát. Benő a kabátkáját akarta a Kisjézusra rárakni, mondván, hogy még be
sincs takarva és megfázik szegény, de
megnyugodott, mert közben az egyik
kezdőpásztor behozta Szűzmáriát Józseffel, és három tehenet a saroglyáról.
Nagypapa pokrócot terített a lóra és a
pásztorinasnak, aki a birkanyájat a két
szamárral is be akarta vinni, mondta,
hogy nem kell, mert így is sokan vagyunk már benn.
Az asztalt kirakták az udvarba, és áhítattal körbeállták a jászolt. Mindannyian
kucsmát és birkabundát viseltek, hatalmas farkasverő bunkót szorongattak,
amivel néha a földre vertek, ha fontosat
mondott valamelyikük, amire figyelni
kellett.
A főpásztor - onnan tudom, hogy az
volt, mert tulokszarv lógott a nyakában
- elregélte a legendát. De mielőtt belefogott volna, a tulkos Benő elsírta magát a
váratlan zajra, mert egy néger pásztor az
égre mutatott és fehér szemgolyóit forgatva felordított, hogy:
- Csillag állt meg az istálló fölött! - Meg

különben is, először látott szerecsent. Az
megsimogatta a fejit:
- Ne féjj Benő - mondta.
Erre én is meglepődtem, mert sose
hittem, hogy azok a négerek is ilyen szépen tudnak somogyiul beszélni. Majd
mindegyik földre feküdt, avval, hogy ők
most álmot látnak, de nagypapa hozta a
sajátfőztü pálinkát, erre rögvest az ös�szes pásztor fölkelt a poharáért. A szerecsen olyan mohón itta, hogy kétoldalt
végigcsordult az erős ital. És láss csodát!
Amerre lefolyt, nyomában tiszta fehéren
tűnt elő a bőre. Fene se gondolta, hogy
nagypapának tényleg ilyen méregerős a
pálinkája, hogy a bőrt is kifehéríti.
Az ünneplők a vége felé magyarnótákat
is énekeltek nagypapával, és Karcsi bácsival, és ittak még egy jánosáldást. A sötétben nagy nehezen felpakolták a kocsira a betlehemes dolgokat. Még jó, hogy
a birkanyájat nem hozták be a jászolhoz,
mert most aztán terelgethetnék fel a kocsira, de bizonyára már rég szétszéledt
volna a bégetős társaság.
Leipziger bácsi - mert övé volt a ló is
-, felült a bakra, és elindultak az éjszakába a Kisjézussal. Még utánuk néztem

16

a tornácról. Nótázásuk végigzengett a
hódunyha alatt szuszogó alvó falun. Becsuktam a kaput utánuk, és már a kút
mellett mentem, mikor akkorát dobbant
a szívem, hogy tán még a keresztig is elhallatszott.
Az alvó orgonabokor alatt a hóban ott
feküdt a Szűzmária. Biztos a betlehemesek felejtették itt a nagy pakolásban. De
szerintem valahol a kihalt úton eshetett
le a szekérről. A részeg pásztorok meg
csak úgy otthagyták. Miasszonyunk meg
gondolta, hogy inkább idejön hozzám.
Kitudja? - nekem biztosan jobban kell,
mint egy behavazott országútnak.
Gyorsan hátravittem, és bedugtam éjszakára a szalmakazalba, hogy meg ne
lássák. Dobogó szívvel mentem ágyba,
de szívem majdnem kicsordult a boldogságtól. Arra gondoltam, hogy talán valaki
maga helyett küldte az égből. A pásztortok nótás csapata meg mehet haza Betlehembe, üres kézzel.
Legfeljebb szidhatják részeges fejüket,
hogy mér´ hagyták el Szűzmáriát, Szentkarácsony éjszakáján valahol a magányos, kihalt mezőn...
Kisslaki László

Életmód

MAKKA® az okos kávék magyar brandje
A MAKKA® Brand olyan instant kávétermékeket jelöl,
amelyek a minőségi 100% arabica kávéőrleményen
kívül, olyan funkcionális hatóanyagokat is tartalmaznak, mint a ganoderma gomba kivonat, a zöld
kávé kivonat vagy a kozmetikai termékek révén jól
ismert kollagén peptid.
De milyen is egy okosan finom MAKKA® instant kávé?
A kávé a világ egyik legnépszerűbb stimulánsa, és a legszélesebb körben fogyasztott itala. Egy korábbi kimutatás szerint, a
Földön csak vízből és teából fogyasztanak többet, mint kávéból.
Így nem is lehet meglepő, hogy a különféle kutatási területek
egymással összehangoltan, vagy éppen egymástól függetlenül
folyamatosan vizsgálják a kávé hatását, s az abban rejlő lehetőségeket.

Ami a kávéról eddig elmondható

Az említett kutatásoknak köszönhetően számos olyan megállapítás és felvetés született, melyek alapján a kávé:
- antioxidánsok forrása: bár tudjuk, hogy a legjobb antioxidánsok a gyümölcsök, de meglepő módon, mind a koffeintartalmú mind a koffeinmentes kávéknak hasonló az antioxidáns
tartalmuk.
- fokozza az anyagcserét: tanulmányok azt is bebizonyították,
hogy a kávé a testsúlyra is kedvező hatást gyakorolhat. A reggeli
csésze kávé jelentősen – mintegy 10 százalékkal – felgyorsíthatja
az anyagcserét.
- bizonyos esetekben csökkentheti a daganatos betegségek
kockázatát: az emlőrák, a vastagbélrák és a szájüregi rákok kockázatát is lehet csökkenteni a kávé rendszeres fogyasztásával.
- segíthet megelőzni vagy akár megszüntetni a fejfájást: a koffein az egyik fő összetevője a migrén elleni gyógyszereknek. A
reggeli első kávé fogyasztása sokak számára a reggeli ébredéses
fejfájás megszüntetője is egyben.

A MAKKA® Brand termékei

Jelenleg három kávét sorolhatunk a magyar termékbrand
mögé, ezek: MAKKA® Beauty Coffee, MAKKA® Wellcoffee, valamint a MAKKA® Coffee Vitalis.

MAKKA® Beauty Coffee

A 100% arabica instant kávé mellett egy olyan összetevőt
is tartalmaz a bioaktív kollagén peptid által, amely hozzájárulhat a bőrünk, a körmünk és a hajunk szépségéhez. A Beauty
Coffee így, nem csupán egy kávé, de egy olyan innovatív táplálkozási kozmetikum, amely úgy tartalmazza a hozzáadott kollagén peptidet, hogy nem vesz el a kávé zamatából, finom ízéből.
A Beauty Coffeeban található kollagén peptid előállítása során
ehidrolízis útján felbontják a hosszúláncú kollagént és kiválasztják azokat a peptid szekvenciákat amik kifejezetten bőrre, körömre, hajra optimálisak, ráadásul ezek a sima kollagénnel szemben
sokkal gyorsabban szívódnak fel.
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További információt a MAKKA® funkcionális instant
kávékról a www.vitalvar.hu oldalon talál, ahol meg is
vásárolhatja azokat!
MAKKA® Wellcoffee

A pecsétviaszgomba tudományos neve Ganoderma lucidum
(L.). A gombát Kínában különleges erejénél fogva a legkülönfélébb betegségek gyógyítására tartották alkalmasnak: serkenti az
immunsejtek aktivitását, lassítva ezzel az öregedési folyamatokat.
Gyulladáscsökkentő, de használják a máj-, vese-, tüdő- és szívbetegségek kezelésére is.
A ganodermás Wellcoffee kávéban pedig összegződik a
ganoderma gomba és a kávé jótékony hatása, s ráadásként az íze
is nagyon élvezetes: jellegzetesen kesernyés, az „erős fekete” íz
hatását kelti, de tetszőlegesen ízesíthető.

MAKKA® Coffee Vitalis

A hagyományos kávébabok vöröses barnák, mivel pörkölve
kerülnek forgalmazásba. A zöld kávébab még nyers és nincs
pörkölve. Ezekből a zöld kávébabokból készítik el a zöld kávé
őrleményeket, kivonatokat. A zöld kávészemek egyedülálló módon kerülnek feldolgozásra, nem teszik ki magas hőnek, így a
klorogénsav nem bomlik el a szemekben. A zöld kávénak tehát
lényegesen magasabb, akár 50%-a klorogénsav tartalma, szemben a pörkölt kávékészítményekkel.
A zöld kávé rendszeres fogyasztásával sok klorogénsav kerül
a szervezetbe, ami egy olyan antioxidáns, ami képes megvédeni
a szervezetet a méreganyagoktól és a szabad gyököktől. A zöld
kávé hatékonyan segítheti szervezetünk egyensúlyát, beleértve a
vérnyomást, vércukorszintet és a zsírégetést.

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

Életmód

Terülj, terülj asztalkám
- tudatosan, mértékkel!

Rohanó világunkban a hétköznapokon is nehéz változatos,
egészséges ételekből összeállítani étrendünket. A karácsonyi,
újévi menü, a jellemzően sok féle,
nehéz étel, az édességek, az alkohol fogyasztás megterhelő lehet
az emésztőrendszer számára és
könnyen elronthatja az ünnepi
hangulatot egy kínzó hasgörcs,
hányinger, hányás. Egyre gyakoribb probléma a hisztamin-intolerancia, mely sokáig rejtve marad,
kellemetlen tüneteket okoz. Mivel
támogassuk emésztőrendszerünket az ünnepek idején?
Az ünnepi hangulatban könnyű megfeledkezni a ,,diétánkról” és valljuk be őszintén nehéz ellenállni az ínycsiklandozó finomságok csábításának. A túl sok zsíros,
fűszeres étel, kelt tészták, alkoholos italok
mértéktelen fogyasztása azonban biztosan
megbosszulja magát.
Melyek a leggyakoribb panaszok
és mi áll ezek hátterében?
A gyomorégés, puffadás azt jelzi, hogy az
ételek emésztése a gyomorban elégtelen,
különösen jellemző azokra, akik gyomorsavcsökkentő szereket szednek. A fehérjék
emésztéséhez szükséges enzim, a pepszin
ugyanis csak savas közegben aktív és ha
nincs elég sósav a gyomorban, a fehérjék
emésztése nem tud megkezdődni és kellő
mértékben végbemenni. A desszertként fogyasztott édességek, gyümölcsök erjedést,
felfúvódást, kínzó bélgörcsöket váltanak ki.
A zsíros ételek hatására pedig gyakori az az
eset, hogy az apró epekövek elindulnak és
beékelődve az epeutakba epekólikát váltanak ki. Típusos a heves, lapocka felé sugárzó
görcsös fájdalom, amit böfögés, hányinger,
epés hányás kísér. A teljes epeútelzáródást
sárgaság, agyagszerű széklet jellemzi, melyhez láz is társulhat. Ilyenkor haladéktalanul

orvoshoz kell fordulni, hogy elkerüljék az az
epehólyag perforációját, a hashártyagyulladást! A másik tipikus karácsonyi eset, a heveny hasnyálmirigy gyulladás. Ezt a túlevés,
az alkoholfogyasztás és az apró epekövek
is elősegítik. Ilyenkor az epe a hasnyálmirigy vezetékbe jutva gyulladást és nagyon
heves hasi fájdalmat okoz. A hasnyálmirigy
emésztőenzimjei a zsírok, fehérjék, szénhidrátok lebontásában egyaránt szerepet játszanak, így károsodása hosszútávon rontja
a táplálékok hasznosulását.
A savcsökkentő szerek tartós szedése, a
helytelen táplálkozás, feldolgozott élelmiszerek fogyasztása rombolja a bélflórát. Ennek következménye a krónikus betegségek,
autoimmun kórképek, rák óriási elszaporodása!
Az étkezések után órákkal, napokkal később jelentkező és változatos megjelenésű
viszkető bőrkiütések, tüsszögés, köhögés,
szapora szívműködés esetén kell gondolni
a hisztaminintoleranciára. A tüneteket a tömegesen felszabaduló hisztamin okozza. A
hisztamint a DAO - deamino-oxidáz- enzim
bontja le, ami bélnyálkahártya gyulladás,
bélflóra károsodása miatt nem termelődik
kellő mennyiségben és a hisztamin nem
bomlik le.
Hogyan kerülheti el a karácsonyi
gyomorrontást, hasi görcsöket?
Legyen mértéktartó, egyen keveset, különösen az, akinek ismert emésztőszervi
problémái vannak! Zsíros ételekből egyszer-
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re csak kis mennyiséget fogyasszon! Kerülje
a nagy mennyiségű édesség, szénsavas és
tömény szeszes ital fogyasztását!
Mivel támogathatja emésztését?
Mi a teendő hisztaminintolerancia
esetén?
Érdemes széles spektrumú készítményt
választani, amelyben amiláz, lipáz és
proteáz enzimek támogatják a hasnyálmirigy működését, a táplálékok lebontását.
Hisztaminintolerancia esetén kerülje a magas hisztamintartalmú ételek fogyasztását.
DAO enzim pótlással, kvercetinnel csökkenthető az élelmiszerek allergizáló hatása.
A gyógygombák közül a süngomba, a
shiitake és a gyapjas tintagomba természetes hatóanyagaikkal támogatják az egész
emésztőrendszer működését.
Összeállította:
Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász
Látogasson el a www.vitalitasbolt.hu
honlapra és vásárolja meg most a Béky
GastEnzy kapszulát, mely komplex összetételével kiválóan alkalmas a hasnyálmirigy,
máj- és epebetegségek, továbbá gyomorés bélműtétek után jelentkező emésztési
zavarok esetén!

www.vitalitasbolt.hu
Tel: 06 30 927 7089

Életmód

Az emésztés és az epeműködés szerepe az immunrendszer
megfelelő működésében és a fertőzések elleni védekezésben
A gyomorban a sósav nagyon sok baktérium, vírus, gomba és
mikroorganizmus semlegesítését, lebontását segíti, ami nagy
segítség az immunrendszerünknek, de még sokat segíthetünk az
egészségünk védelmének, ha odafigyelünk a szervezetünk megfelelő epekörforgására. Az alsóbb bélszakaszokban az epének
és az epesavaknak is van fertőtlenítő hatása, és ha nem termelődik megfelelő mennyiségű epe, akkor ezek a fertőtlenítő funkciók sem működnek megfelelően.

A jelenlegi fertőzéses időszakban nemcsak a bevitt ételek felszívódásával és a vitaminok kellő mértékű szervezetbe jutásával tudjuk az
immunrendszerünket támogatni. A legtöbb nyirokképlet a bélfalban
és a bélrendszer környékén található, amelyeknek az a feladata, hogy
kiszűrjék a kórokozókat és az immunrendszert kellő aktivitásban és
ébrenlétben tartsák ahhoz, hogy idegen anyagokat ne engedjenek
be a szervezetbe.
Ha az emésztőrendszer rosszul működik, akkor ez az egész nyirokrendszer is túlterhelődik, illetve endotoxin kerül be a szervezetbe (a
baktériumok szétesése során keletkeznek), amelyek gyulladásos folyamatokat váltanak ki. Ez nem csak az immunrendszer aktivitását
rontja, hanem más szervekben, távoli gyulladások, akár ízületi problémák, bőrtünetek létrejöttét is segíti, de akár allergiás folyamatok létrejöttéhez is hozzájárul. Ezért nagyon fontos, hogy amikor valakinek
krónikus, gyulladásos betegsége van, vagy legyengült az immunrendszere, bőrproblémái vannak, visszatérő fertőzésekre hajlamos,
akkor az emésztőrendszerét feltétlenül támogassa és az epehiányos
állapotát csökkentse epesav tartalmú készítmények szedésével.
És mivel a vírusfertőzések időszakát éljük, ezért javasolt influenza
szerű fertőzések esetén az AntiBac készítményt kipróbálni, mivel magasabb epesav tartalma mellett olyan gyógynövényeket is tartalmaz,
melyek szintén segítenek a különböző bakteriális- és vírusfertőzések
tüneteinek és mellékhatásainak enyhítésében.
Dr. Bertók Lóránd az epesavas kutatások nemzetközi szaktekintélye, az MTA doktora a következőket írta Az epesavak szerepe a szervezet fiziko-kémiai védelmében (Magyar Tudomány, 2008/07) című
tanulmányában:

„Az epesavak általunk felismert és azóta mások által is megerősített fontos hatása a szervezet különleges – a bélben érvényesülő – védelme. Ez a detergens hatás az epesavaktól függ. Erre a bakteriális endotoxinok (Gram-negatív baktériumok lipopoliszaharid jellegű
sejtfalanyagai – belső mérgek) bélből történő „felszívódásának” vizsgálata során derült fény. Az epesavak detergens hatásán alapuló
fiziko-kémiai védelemben a szervezetnek olyan általános védekező
mechanizmusát ismertük meg, amely nem korlátozódik a bakteriális
endotoxinokra, hanem kiterjed mindazokra a vírusokra is, amelyeknek
a felületén lipid burkolat van (pl influenza vírusok)…”
Az AntiBac epesavakat és gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítőt több száz nemzetközi kutatásból származó szakcikk, tanulmány és kutatás alapján fejlesztettük, összetevőit úgy választottuk ki, hogy az aktuális kihívásoknak feleljen meg és segítse a
szervezet védekezőképességét!
Az epesavak hatásán felül az alábbi gyógynövények találhatók meg
benne:
FOKHAGYMA, ami hozzájárul a káros baktériumok és mikroorganizmusok elleni védekezéshez.
A FEKETE BODZA támogatja az emberi szervezet védelmét biztosító immunrendszert.
A KESERŰ ANDROGRÁFISZ segíti a szervezet természetes védekező képességét, különösen a felső légutak szintjén.
A KURKUMA és FEKETE BORS segíti az immunrendszert, a tüdő
és a légutak egészségét, valamint az allergiákkal szembeni védelmet,
emellett jelentős hatású antioxidáns.
Az ORVOSI PEMETEFŰ hozzájárul az egészséges emésztéshez, a
máj és epe normál működéséhez.
A jelenleg aktuális fertőzések kiegészítő kezeléséhez optimalizáltuk
a 30 kapszulás kiszerelést, melyből a tünetek súlyosságától függően
napi 1-4 kapszula használata javasolt a kezdeti stádiumtól (1-3 nap).

Többet megtudhat az alábbi honlapon:

www.antibacvir.hu

AntiBacVir Kft. 6500 Baja, Szarvas G. u. 3.
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Fűben-fában

Avokádó: a természetes energiaforrás
Az avokádó egészséges, egzotikus
gyümölcs, melyet gyakran helytelenül zöldségfélének tartanak. Ezt a
körte alakú déligyümölcsöt értékes
zsírsavakban való gazdagsága teszi az egészséges és ízletes táplálékok egyik favoritjává. Az avokádó
azonban ennél többet nyújt, ugyanis benne egyfajta különleges cukorféle található, amely megszünteti a
krónikus fáradtságot.

Az avokádó őshazája Mexikó és Közép-Amerika. Időközben szerte a világon
elterjedt, és így ma már Brazília, Izrael
forró területein, az USA déli államaiban,
Afrikában, Görögországban és Spanyolországban is termesztik. A babérfélékhez
tartozik.

Hatóanyagai
Az avokádó valamennyi gyümölcs közül a legtöbb természetes zsírt tartalmazza, állományának 10-15%-át ez teszi ki.
Ezeknek a zsiradékoknak háromnegyed
részét többszörösen telítetlen zsírsavak
alkotják. Ezáltal az avokádó minden olyan
ember számára ideális táplálék, aki az állati zsírokat nem fogyaszthatja.
Az avokádó jelentős terápiás haszna
részben a benne lévő mannoheptulóz
magas koncentrációjának köszönhető,
amely egyfajta különleges cukorféleség,
illetve szénhidrát, amely a vércukorszintet
nem emeli, inkább csökkenti, így az idegrendszer és az agyállomány - amelynek
energiaforrása majdnem kizárólag a glükóz - energiaellátását fokozza. Az eredmény: az avokádót fogyasztók frissnek és
szellemileg élénkebbnek érzik magukat.
A túlsúllyal küzdők vérének inzulinszintje gyakran magasabb a normálisnál.
Az inzulinhormon gátolja a zsírsejtek
energiaként történő felhasználását. Az

avokádó anyaga ez ellen hat, és csökkentve az inzulinszintet, elősegíti a zsírsejtek
eltűnését. Mindezeken kívül az avokádó
még értékes összetételű fehérjéket, vitaminokat és ásványi anyagokat, továbbá
sok lecitint (fontos az idegrendszer számára) és rezet is (elengedhetetlen a vörös
vérsejtek képződéséhez) tartalmaz.

Az avokádó gyógyhatásai
Az avokádó a legjobb fehérjét, a legfinomabb zsírokat és a legegészségesebb
összetételű szénhidrátot szolgáltatja az
anyagcseréhez. Bőségesen tartalmaz
B6-vitamint. A gyümölcs E-vitamintartalma kedvezően hat a bőr alatti kötőszövetre, és szabad gyököket köt le. Az
avokádóból készült zsírtartalmú pakolás
különösen a száraz és hámló bőrön tehet
csodát, és azt ismét puhává és ránctalanná teszi. Emellett:
– segít a fogyókúránál, persze megfelelő diéta mellett,
– szellemileg frissé és éberré tesz, fokozza a koncentrálóképességet,
– csökkenti a menstruációs panaszokat,
– növeli a gyomorsav termelését a fehérjék emésztésekor,
– fokozza a vörösvérsejtek képződését,
– ideális fehérjeforrás kismamáknak,
szoptató anyáknak.
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Így fogyasszuk!
Az avokádó színe a fajtájától függ, a halványzöldtől a sötétzöldig terjed. A még
kemény gyümölcs tároláskor tovább érik.
Fogyasztásra akkor alkalmas, amikor az ujj
nyomására besüpped. Ekkor viszont gyorsan meg kell enni, mert hamar megromlik.
Az avokádó kitűnően felhasználható különféle saláták és előételek készítéséhez,
vagy krémjével ízletes és tápláló szendvics
készíthető.
A gyümölcsöt hosszában vágjuk fel,
szedjük ki belőle a nagy magokat, bontsuk
ki a gyümölcs belsejét. Azonnal csöpögtessünk rá citromlevet, mert különben az értékes zsírsavak a fény hatására percek alatt
oxidálódnak, a szabad gyökök a gyümölcs
színét csúnyán megbarnítják, és a gyümölcs sokat veszít tápanyagtartalmából.
Az avokádó íze különösen jól illik a húsételekhez és a rákhoz, legfeljebb csak sóval
és borssal fűszerezzük, hogy a gyümölcs
különleges, összehasonlíthatatlanul finom
zamata ne vesszen el.
Az avokádó fogyasztását már a reggelivel elkezdhetjük, például pirítósra
kent avokádókrém vagy a belőle készült
gyümölcssaláta formájában. Hideg vagy
meleg levesek kitűnő alapját képezi, a félbevágott és kimagozott avokádó pikáns
mártással tölthető meg, és hidegen vagy
átsütve fogyasztható.

Életmód

Két kiváló húspótló,
a borsófehérje és szójafehérje összehasonlítása
A borsófehérje és a szójafehérje kiváló húspótló fehérjeforrások minden valódi húsmentes étrendben.
Köszönhetően annak, hogy egyre szélesebb körben terjed a vega és a vegán életmód, mindinkább felértékelődik
a növényi eredetű fehérjeporok szerepe. Cikkünkben bemutatjuk és összehasonlítjuk a két legnépszerűbb
húspótló növényi fehérjét, a borsófehérjét és a szójafehérjét, hogy eldönthesse, melyik a legjobb a számodra!

Mi az a borsó-, és szójafehérje por
és mire szolgál?

Az emberi testnek elsősorban fehérjére van szüksége az izmok
felépítéshez és megtartásához. A gyakorlat azt mutatja, hogy
mind a borsófehérje, mind a szójafehérje hatékonyan segítheti
az izomtömeg növelését, természetesen a megfelelő edzésprogrammal együtt.
Ha Ön az edzése támogatására keres húspótló növényi fehérjét, akkor tehát bármelyik megfelelő lehet az Ön számára.

Hogyan lesz a növényből fehérjepor?

Ahhoz, hogy a boltokban kapható fehérjeport előállítsák, a
gyártók kivonják a növényekből a sárgaborsó és a szójabab fehérje komponensét, majd szárítják, és finom porrá őrlik.
A fehérjeporok általában „fehérje-izolátum” vagy „fehérjekonVan-e mellékhatása a fogyasztásuknak?
centrátum” címkét viselnek. A különbség a két fajta por között az,
Mindenki másképp reagál a fehérjeporokra, nemcsak az
hogy az izolátum fehérjében gazdagabb, és kevesebb szénhidrá- alapanyagok miatt, hanem néha a többi lehetséges összetevő
tot és zsírt tartalmaz, mint a koncentrátum. Számokkal kifejezve miatt is.
az izolált fehérjének legalább 90 tömegszázaléka fehérje, míg a
Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a borsófehérje por
koncentrátum esetében ez 70 tömegszázalékot jelent.
gyulladást okozna, és akinek nincs szójaallergiája, az is bátran
fogyaszthatja a szójafehérje port. A beszámolók szerint vannak,
akik úgy találják, hogy a borsófehérje könnyebben emészthető.
Mi a legfőbb különbség a borsófehérje

és a szójafehérje között?

Bár a pontos tápérték és összetétel márkánként változhat, következzen most egy általános áttekintés arról, hogy a borsófehérje és a szójafehérje porok milyen főbb jellemzőkkel bírnak.
Borsófehérje (100 grammra):
387 kalória, 56 gramm fehérje, 6 gramm zsír, 21 gramm szénhidrát, 5 gramm rost
Szójafehérje (100 grammra)
388 kalória, 56 gramm fehérje, 6 gramm zsír, 29 gramm szénhidrát, 7 gramm rost
Amint az látható, majdnem teljesen azonosak tápérték szempontjából – az egyetlen érdemi eltérést a szénhidrát jelenti: a szójafehérje 25%-kal több szénhidrátot tartalmaz.
Van egy másik különbség is: a szója teljes fehérjének számít,
míg a borsó nem. Akkor tekintünk egy fehérjét teljesnek, ha mind
a kilenc esszenciális aminosavat megfelelő mennyiségben biztosítja a szervezet számára.
Összességében elmondható, hogy a borsófehérje és a szójafehérje aminosav profilja meglehetősen hasonló, és egyaránt jó
szolgálatot tehetnek az izmok felépítésében és az izomtömeg
fenntartásában.
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Melyiket érdemes választani?

A borsófehérje és a szójafehérje egyaránt jó lehetőség a hús
kiváltására. Közel egyenértékűek tápanyagok szempontjából és
mindkettő vegán terméknek minősítető.
Az eltérést tehát inkább az ízlés terén kereshetjük, illetve olyan
kevéssé fontos különbségek vannak, mint hogy a borsófehérje
porban valamivel magasabb az aminosavak szintje, és egyesek
könnyebben emészthetőnek találják.
A szója- és borsófehérje porok hasonló mennyiségű fehérjét
és rostot tartalmaznak, és hacsak valaki nem allergiás a szójára,
érdemes azt is használni.
Összességében így azt mondhatjuk, hogy a borsófehérje és a
szójafehérje egyaránt kiváló választás, ha valaki húspótló, vega
vagy vegán fehérjeport keres. Érdemes mindkettőt kipróbálni
és annál maradni, amelyik jobban megfelel az ízlésednek!

1033 Reményi Ede utca 1.
www.tenereabolt.hu

Ayurvéda

Légúti fertőzések és Ayurveda 2. rész
A tél a doshák prioritásait tekintve a kapha dosha ideje.
A kapha a nehéz, a víz és föld elemet tartalmazó, mozdulatlanság minőségi jellemzővel szimbolizált dosha. Télen
halmozódik, majd tavasz kezdetével kiárad.
Amennyiben nem halmozódik fel túlságosan, nem okoz
problémát. Ha túlzottan felhalmozódik, a kapha dosha
kibillen a normális egyensúlyából és az így létrejött állapot betegségek melegágyává válik.
A kapha dosha székhelye a tüdő, felső légutak. Kiáramlása
a kötőszövetbe a mellkasi régió, a felkar, a fej üregei. Erősebb felhalmozódása esetén a csípő, a hát, a combok, a hasi kötőszövet,
a belek nyirokterületei is érintetté válnak.
A fentiek miatt a téli hónapok betegségei például a torokgyulladás, tüdő-hörgők gyulladásai, csípő, váll, térd ízületi gyulladásai, hízás, metabolikus szindróma (vérnyomás-emelkedés, cukorproblémák, hasi szervek vizes gyulladása).

Eszközök a kapha dosha kiegyensúlyozására

Legutóbb a gyógynövények szerepéről írtunk a légutak védelmében. A légzőszervek működésének támogatására alkalmazhatunk ezen kívül például légzéstechnikákat, rendelkezésünkre áll
a nasya kezelés, illetve alkalmazhatjuk a neti orrmosó kancsót.

A légzés szerepe

A különböző légzőgyakorlatoknak eltérő energetikai hatásai
vannak.
Megemelkedett pitta dosha esetén nyugtató, hűsítő
légzőgyakorlat segíthet (Nadi Sodhana – váltott orrlyukas légzés
vagy Chandra Bhedana - légzés bal orrlyukon keresztül, illetve a Sitali
- nyelvet kiöltve, a két oldalát felgördítve egy csövet formálva történik a
belégzés, orron át a kilégzés).
Ha túlzottan felhalmozódott a kapha dosha, a stagnálás kompenzálására a Kapalabhati, Bhastrika (tűz-, illetve fújtató légzések) az ajánlatosak.
Ha a váta dosha fokozódik, lassú és tápláló légzőgyakorlatokat
érdems választani (Nadi Sodahana – váltott orrlyukas légzés vagy
Bhramari – zümmögő légzés).
A speciális gyakorlatok elsajátításához mindenképp kérjük avatott oktató segítségét.

Nasya

Az Ayurveda szerint az orr jelenti a kaput az agy, és így az elme, a
tudat felé. A prána, vagyis az „életenergia” az orrnyílásokon keresztül,
a lélegzettel lép be a testbe. A prána a testen belül az agyban helyezkedik el, és így felelős az idegrendszer működéséért, az érzékelésért,
a mozgásért, a gondolkodásért, az intellektusért és a memóriáért.
A megzavart, legyöngült prána ebből következően olyan betegségek, tünetek kialakulását okozhatja, mint a fejfájás, migrén, memóriavesztés, koncentrációzavar, az érzékelési képességek (látás, hallás,
szaglás) tompulása és görcsrohamok.
A fenti tünetek kezelésére nasya terápiát (gyógyanyagok bejuttatása
a szervezetbe orron át) is lehet alkalmazni. Ez a terápia a pancha karma
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(tisztító eljárások, kezelések) része és kiválóan alkalmas az arcüregekben
felhalmozódott váladék kiürülésének elősegítésére. Veszélytelen eljárás, a napi öngondoskodás része lehet.
Ez a kezelés megkönnyíti a légzést, elősegíti az ehhez a testtájékhoz kötődő elfojtott érzelmek felszabadítását, azaz lelki értelemben
is megkönnyebbülést eredményez.

Orröblítés – jala neti

Az orrmosás része a shat kriyának (jógikus tisztító gyakorlatok).
A neti orrmosó kancsó vagy kanna néven ismert eszköz Indiából származik s az arcüreg öblítésre szolgál. Igen üdvös, ha a neti
használata akár kúraszerűen beépül napi higiéniai s egészségmegőrző rutinunkba. Időigénye néhány perc, az érzet, amit ad,
rendkívül tiszta és felszabadító.

HATÁSOK, JAVALLAT

A netizés hatásai túlmutatnak a tisztításon, bár a nagyvárosban
élők szmogterhelése sajnos nem elhanyagolható.
- Por, allergén anyagok, gyulladásból származó felhalmozódott
váladék remekül eltávolíthatók orrmosással.
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- A szennyeződések, lerakódások eltávolításával könnyebbé válik a légzés.
- Ha a légzés felszabadul, javul az éjszakai alvás minősége.
- Az orrmosás stimulálja az orrban lévő idegvégződéseket, ezzel serkenti az agyműködést.
- A szem állapotára is jó hatással van.
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Életmód

Fogyókúra vagy életmódváltás?
Életmódváltás! Persze, csak ha
tartós eredményre vágyik az ember.
Háromgyermekes anya vagyok, de nő
is vagyok és feleség is vagyok. A harmadik gyermekem egyéves volt, mikor úgy
éreztem, szeretném visszanyerni a szülések előtti súlyomat, de mindezt úgy, hogy
tartós legyen az eredmény és egészséges
is maradjak. Nem csodaszereket kerestem,
hanem olyan módszert, amellyel példát
mutathatok a gyermekeimnek is. Fontos
szempont volt, hogy a család életébe is be
tudjam illeszteni az új ételeket, ne kelljen
számukra teljesen külön menüt készíteni.
Valljuk be, ha egy ötfős család esetében
mindenki elkezd mást enni, elég macerássá
válik a főzés és a bevásárlás is.
Bár már az első gyermekem fogantatásától tudatosan arra törekedtem, hogy minél
egészségesebben étkezzünk, úgy éreztem
eljött az a pont, hogy ha igazán komolyan
gondolom a dolgot, akkor szakember segítségét kell kérem.
Rátaláltam egy életmód tanácsadóra,
akinek tudása és tapasztalata segítségével
megtaláltam, amit kerestem. A tanácsadást
megelőzte egy egészségügyi felmérés,
vagyis a dolog ettől vált személyre szabottá:
nekem szólt.
Egy komplett életmód programot kaptam tőle, amelynek része volt, hogy milyen
alapanyagok hasznosak a szervezetem számára és mik a kerülendő összetevők. Mi és
milyen arányban és mennyiségben kerüljön
a tányéromra, valamit hogyan és milyen formában vezessem be az életembe a rendszeres mozgást.
Az első nagy lépés az új programhoz
szükséges alapanyagok beszerzése volt.
Nos, őszinte leszek, ez nagyon nem volt
egyszerű, de nem volt lehetetlen. Elszánt
voltam a gyermekeimért és saját egészségemért így belevágtam. Az elején sok utánajárással járt, de megérte.
Itt jegyzem meg, van egy jó hírem. Akik hasonlót terveznek, azok számára segítségképp létrehoztuk webshopunkat, ahol most már minden
egyhelyen megtalálható és beszerezhető, ami
szükséges lehet.
A második lépés egy méregtelenítés volt,
hogy megszabadulhassak az eddig felgyűlt
,szervezetemet terhelő méreganyagoktól.

Könnyű volt-e végigcsinálni? Nem.
Megérte-e? Igen.
Azt éreztem utána, hogy fellélegzett a
testem. Aki már próbálta, az tudja, hogy
nem könnyű kitartani az életmódváltás
mellett. Nekem is voltak nehéz pillanataim,
de fejben eldöntöttem és kitartottam. Megérte!
Az idő az új életmódot igazolta. Pár hét
után elkezdett javulni az alvásom minősége. Egyre több energiám lett! Még 3
pici gyerek mellett is! Egyre türelmesebb
lettem, kiegyensúlyozottabbá váltam. Rájöttem, hogy a rendszeres sport, mozgás a
megfelelő étrenddel párosítva energiát és
pozitív, megoldásra törekvő szemléletet ad.
Mindamellett fél év új életmód után jelentősen javult az egészségügyi állapotom,
kellemes mellékhatásként megszabadultam 15 kg-tól, és azóta is tartom a súlyom.
Bevallom eszem ágában nincs visszatérni
a régi étkezési szokásaimhoz, aminek egyszerűen az az oka, hogy sokkal jobban érzem magam a bőrömben most, mint előtte.
A férjem partner volt az életmódváltásban,
és étkezésünk sem tér el az alapanyagokban, inkább csak a mennyiségekben. A gyerekek természetesen minden földi jót megkapnak és változatosan étkeznek, ahogy azt
a fejlődésük megkívánja. Sőt, mi sem koplalunk! Nem éheztünk a fogyás kedvéért!
Miután külsőre is jelentős változáson
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mentem át, sokan érdeklődtek, hogyan
értem el ezt a látványos eredményt. Amikor röviden elmesélem a történetemet,
sok embernek az első reakciója az, hogy ez
biztos sokba kerül. Nos, NEM! Egy önnyugtató tévhit a kényelmes emberek számára,
hogy nincs pénz az életmódváltásra. Nem
könnyű az átállás, de megéri! Ráadásul a
mértéktelen étkezés és nassolás sokkal
drágább. Sajnos az a jellemző, hogy sokkal
többet és mást eszünk, mint amire a szervezetünknek szüksége van. A saját tapasztalatom, hogy egy tudatosan kialakított
egészséges étkezési szokás költséghatékonyabb, egészségmegőrző és nem utolsó sorban jó közérzetet biztosít!
Akit érdekelnek a további részletek, keressen bizalommal az alábbi elérhetőségeinken: info@csakegyanya.hu e-mail címen.
Minden fejben dől el!

Kemény és laza csak egy anya!

mobil: +36707701532
e-mail: info@csakegyanya.hu
shop: www.csakegyanya-biobolt.hu

Mert „az Élet él és élni akar”!

Kérdőív: Milyen jövőt akarsz?
„A múlt a jelen alakja,
A jövő a jelen illata.”
Weöres Sándor

Kedves Olvasó!
Egyik korábbi cikkemben feltettem egy
nehéznek tűnő kérdést: ilyen világot akartál? Félreértések elkerülése végett, itt nem
kis hazánkra gondoltam, hanem elsősorban Európára. A válasz a többség számára
teljesen egyszerű volt: nem. Azóta történő
változásokat elemezve összefoglalóan azt
mondhatjuk, hogy a helyzet tovább romlott, mégpedig gyorsan, és folyamatosan.
Nos, akkor itt az ideje elgondolkodnunk azon, hogy ilyen romló alapokon, a

romló múltból kinövő jövő mit is hozhat?
Elkerülhetetlenül állást kell foglalnunk és
világosan meg kell fogalmaznunk feladatainkat. De ha ez a megfogalmazás kívülről jön, nem te éled meg, nem benned
csírázik ki, akkor úgy tűnik, hogy mások
ezt jobban tudják, és ez sehova sem vezet. Azért nem, mert ahogy kedvenc professzorom mondta: „a cselekvéshez nem
tudásra van szükség, hanem hitre. Rendíthetetlen hitre, hogy tudjuk, amit teszünk, az
jó. A tudás kétségeket szül!”

A romló múltból kinövő jövő mit is hozhat?
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Az idő maga az élet, és az élet a szívben lakozik!
Ezért kedves Olvasó, a feladatot neked
kell megfogalmaznod, a tények alapján,
tiszta szívből, a Józan Ész bekapcsolása
mellett. Mit tudok ehhez én adni? Semmi
mást, mint „gondolatkupacokat”, melyek
fénycsóvájukkal iránytűként mutatnak rá
a megvizsgálandó területekre. De, ha belegondolunk, hogyan is tehetném ezt én
meg egyedül? Ez csak egy játék lehet, halálosan komoly játék! Ezért a költő szavaival
kérdezem:
„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfőre ülni, borbólvízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni?”

Vagy csak kettő?
Vagy egy sem? - válaszod várom!
Gyermekem, hogyha a nevüket tudod,
ismersz három hatalmas uralkodót.
Közösen nagy birodalmat urallanak - ők
maguk is az! Benne hasonlatosak!”
Nos, Kedves Olvasó, biztosan kitaláltad:
az idő urairól van szó: múlt, jelen, jövendő! A történet, Momo története a fantázia
világában játszódik, a kitágított jelenben,
a Soha és a Sehol birodalmában. Ez egy

igaznak tűnő világ, mert még a kocsma
ajtaján is ott a felírat: „Aki belép ide, káros,
mert becsapja a csapláros!”
Miért is kerültünk ide? Mert az idő maga
az élet, és az élet a szívben lakozik! S ebben a képzeletbeli a világban egy titkos
társaság, a Szürkék ellopják az emberek
idejét! Minél kevesebb az emberek ideje
annál szegényebb, sivárabb és hidegebb
lesz életük. Ezt a gyermekek szenvedik
meg leginkább! Az ő hangjukat, tiltakozásukat azonban senki nem veszi komolyan,
talán meg sem hallják!
S ma nem pont erről van szó?
Sok tanulságos kaland után a megoldást
a Hora mester, az idők ura hozza el, akinek
helyi segítőtársa Momo, a kislány, kezében
egy szál rózsával és karján egy teknősbékával. Vissza adják az embereknek az idejüket,
így a reménytelenül beteg világ gyógyíthatóvá válik és ismét visszatér a normális életbe, a normális kerékvágásba.
Nos, ennyi a mi feladatunk is, és ez nem
is kevés!

Nézzük meg a „játszóteret”,
a „gondolatkupacokat”!
Szeretem a taxis beszélgetéseket!
A közelmúltban egy fiatal sofőrrel
utaztam. A viselkedésén, a körültekintő és óvatos vezetésén látszott, vidéki
fiatalember, mint utóbb kiderült, az Alföld
közepéről jött. A csillogó szemek mögött

S, ha igen, akkor kezdődjék a játék egy
találós kérdéssel:
„Él egy házban három fiú, mindegyik másmás formázatú,
de ha meg akarod különböztetni őket, mind
három egyformának tűnik előtted.
Az első nincs itt, elment valahova.
A második nincs itt, csak ezután jön haza.
Csak a harmadik, a legkisebb köztük, van itt,
ha ő nincs, a másik kettő nem létezik.
S úgy van meg a harmadik, akiről szó van,
hogy az első a másodikká változik.
Ha meg akarod nézni, úgy nézheted,
mindig csak egy van, s látszik testvéreinek!
Mondd meg: vajon egy ez a három?

Minél kevesebb az emberek ideje annál szegényebb, sivárabb és
hidegebb lesz életük.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
kaptam egy bögrével. Ma is emlékszem az
ízére. Gondoltam egy merészet és nagyot,
és szívemcsücske unokámnak vittem „igazi”, azaz feldolgozatlan tejet. A kislány undorodva utasította vissza: „Mi ez? Ez nem
is tej!” Miért is? Mert megszokta a 2,8%
„félértékű” tejet.
Egy őstermelővel beszélgetve,
kiderül, hogy a szabadban tartott tehenei, jó takarmányozás
mellett 10 liter körüli tejet adnak naponta, de néha csak 7-8 litert. Milyen minőségű tej lehet az, ha a tehén napi 30 litert
vagy ennél többet is ad? A sajtóban 100
litert adó „nemesített” fajtával is találkozhatunk. Kérdésem: mi köze van ennek a
tejhez?

Milyen minőségű tej lehet az, ha a tehén napi 30 litert vagy ennél
többet is ad?
gyorsan járó értelem, világos, kerek mondatok, semmi kétértelműség, semmi félreérthetőség. Helyén használja a szavakat!
Ady verse jutott eszembe róla:
„Kúnfajta, nagyszemű legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát őrzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.”
Hát ő székes fővárosunknak vágott neki! Megkérdeztem, családos? Ó, sajnos nem! Tudja ezekből
a magas sarkú pipikből nem lehet feleséget választani. A vidéki embernek mások
az elvárásai és az erkölcse is! Az étkezése
is szóba jött, és csak úgy magától elkezdte mondani: Tudja, hogy mi van itt, hát az
borzalom. Bemegyek a Tescóba, és nézem
azokat a sápadt csirkemelleket. Micsoda
áru?! Tudja, otthon húsárut én a hentesnél
veszek! Színe, illata fantasztikus. S a kolbász
is elmondhatatlanul finom. Oda kell figyelnem, hogy nehogy lecsússzon egy szál.
A beszélgetés során több korábbi
élményem a tudással és a megszokással kapcsolatban is a felszínre
került. Középső fiam 4-5 éves lehetett,
amikor nagybátyja kertjében kiszúrta a
répa zöldjét a veteményes ágyban. Nagyon megtetszett neki a formája. Mi ez?
- kérdezte. Mondtuk, répa. Látszott rajta,
nem nagyon hiszi. Bíztattuk, húzd ki! Nekigyürkőzött és kihúzta. „Nahát, kiáltott fel,
ezt nem gondoltam. Azt hittem a fán nő!”

Van egy nagyon kedves barátom
Kiskunfélegyházán. Családi gazdálkodást folytatnak, négylábúak, és
szárnyasok, nagyon klassz kis tejfeldolgozás,
kurkumás-borsos kecske sajtok, stb. A béke
szigete a gazdaság, mert nincs hangos szó,
kiabálás, ostor. Kedvében járnak az állatoknak, és azok nagyon meghálálják ezt.
Annak idején a nyári vakációban
Nagymamáéknál, felmentem vele
megfejni az egy szem tehenét. S
ott, a frissen kifejt és leszűrt tejből mindig

A nagyobb profit érdekében
mindent megetetnek velünk. A
paradicsom gyökere beton vályúból táplálkozik, és amikor a paradicsomszemek már elegendő nagyok, akkor vegyszer indítja be a pirosodást, ettől
homogén, úgymond egyszerre „érik” be
a paradicsom. Őrület, de egész Európa
szép, piros, éretlen, vízízű paradicsomot
eszik! És senki nem tiltakozik!
Emlékszem gyermekkoromban a kis
kertünk paradicsomára: ott nem volt
olyan, hogy a paradicsom napsütötte oldala, és a másik azonos színű lett volna.
Ez csak a teljes érés idején következett be.
De annak a paradicsomnak illata, íze, aromája fenséges volt!

Egész Európa szép, piros, éretlen, vízízű paradicsomot eszik!
És senki nem tiltakozik!
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Mert „az Élet él és élni akar”!
kis gyöngyszemeit! Hasonlítsuk össze a
koszos, piszkos, rendezetlen településekkel, bele értve az ott lakókat is. Az igénytelenség és a szétszórtság süt át mindenen!
Így nem lehet a jövőt befolyásolni! A gondolatnak hatalma van a dolgok felett! A
közösség tagjainak akaratát szinkronizálja, és így a jövőt is befolyásolni tudja! De
ne feledjük a cselekvő Józan Ész erejét és
szükségességét!

A jelen egy szappanbuborék vékonyságú hártya, amin a jövő
a múltba ömlik!
Vitáim során - bár meg kell mondanom, az emberek zöme vitázni is
elfelejtett, - inkább csak ellenségnek tekinti a vitapartnerét, akit a vita során
mindenáron földbe akar taposni!
S miről szólnak a viták, szabad akaratról,
demokráciáról, szabad kereskedelemről és
számosságról. Érveim nagyon egyszerűek
és sokak számára elgondolkodtatóak. Hogyan is lehetne szabad akaratról beszélni,
amikor a média ezer csatornán keresztül torzítja a valóságot, félrevezet, zanzásít, megnehezíti a tisztánlátást a nap 24 órájában,
mindenféle eszközökkel és mindenütt?
Hogyan lehetne demokráciáról
beszélni, ha nincsen szabad akarat? Legfeljebb csak irányított
demokráciáról beszélhetünk. Hogyan lehetne szabad kereskedelemről beszélni,
amikor a multik legyalulják a kis versenytársakat, jobb esetben a nagyobbakat
magukba olvasztják és egyeduralmat alakítanak ki a piaci szegmensükben! Nagy
szelíden csak annyit mondhatok, nem jól
van ez így!
Ha a módszereket vizsgáljuk - és
itt nem térek ki konkrét esetekre akkor biztos vagyok abban, hogy
mindenki számtalan trükköt ismer fel közelebbi vagy távolabbi környezetében.
Ha ezeket összerakjuk egy kupacba, akkor
a függőség és a félelem kialakításának,
megteremtésének különböző fokozatai-

val találkozunk. Mert mint Momónál láttuk, az idő elvétele a jövő elvételét jelenti.
A jövő pedig rendkívül fontos
elem az életünkben! Megtapasztaltuk, hogy a múlt „köbe van
vésve”, változtathatatlan. Itt persze ki kell
zárni a távoli és közelmúltban elkövetett
hamisításokat, a spanyol hamis kódexektől, a mai napig szokásos módszerekig,
melynek lényege: „a tények nem számítanak!”
A jelen egy szappanbuborék vékonyságú hártya, amin a jövő a múltba ömlik! Itt
nincs időnk változtatásokra! Fogj egy tárgyat kezedbe, mutasd meg gyermekednek, unokádnak, és ejtsd el. Amíg fogod,
az a jelen, s amikor elejtetted, már múlttá
változik!
A jövő azonban fantasztikus, mert
befolyásolható! Támasz nélkül
azonban mit sem tudunk elérni!
Szükségünk van a múlt stabil ismeretére,
hiszen a jövő is erre támaszkodik és válik
eggyé vele! ...és a kapocs a tudás! A tudáson alapuló cselekedet, melynek irányítója a Józan Ész határain belül működő
Akarat! Ha a cél jól van megfogalmazva és
kristálytisztán jelenik meg az akaratban,
akkor azt is mondhatjuk, hogy az akarat
„fertőző”!
Csak nézzük meg a festői alpesi kis településeket! Az ott élő közösség gondolatainak, akaratának és cselekvéseinek
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A sors lehelőségeket kínál fel.
Ezekkel vagy élünk vagy kihagyjuk! Ezért fontos a vezetőket
nemcsak tetteik alapján értékelni, de az
alapján is, hogy mit mulasztottak megtenni! Lehet, hogy olyan lehetőség, amit
most elmulasztottak, pl. egy nemzet számára csak hosszú idő után, akár száz év
múlva következik be, vagy soha!
Ha másokra hagyjuk a vezetés
lehetőségét, akármilyen szinten,
tehát egyéni és közösségi lehetőségeinket feladjuk, akkor egy olyan társadalmi berendezkedés alakulhat ki, mint
Orwell Szép új világában, vagy Szatmári
Sándor Kazohíniájában.
Karácsony: a Fény megjelenése, a
remény beteljesülése. Az ezt követő regölés útmutatása, lényege
az aktív cselekvés, visszatérés az élet normál kerékvágásába. A teendő rengeteg.
A jelképes kérdőív kitöltéséhez tartozó
„gondolatkupacokat” még gyűjthetünk.
De a lényeg a feladat megértése és cselekvéssé konvertálása. A kérdőív kitöltése
nem tőlem függ, nem mástól, hanem tőled Kedves Olvasó! Tedd ezt, meggyőződésed szerint, józan ésszel, és szívből, szeretettel! A helytállás és az aktív cselekvés
elkerülhetetlen! Ahogy a költő mondja:
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!”

Barátsággal,
Erdei István

Életmód

Ashwaganda – az adaptogén gyógynövény
Az ashwaganda egy India és Észak-Afrika száraz vidékein őshonos burgonyafélék családjába tartozó örökzöld bokor. Elszórtan a Közel-Kelet és az USA meleg, száraz vidékein is előfordulhat. Narancssárga-piros bogyós termése egy összeboruló,
selyempapír állagú kupolában helyezkedik el – dísznövényként is látványos.
Legfőbb hatóanyagai a witanolidok, ebből kb. 40-et azonosítottak eddig. Ezen kívül szteroid-laktonok, tropin, alkaloidok és
cuscohygrine tartama említésre méltó.

Az ashwaganda élettani hatásai

A hagyományos ayurvedikus indiai gyógyászat kb. 3.000 éve
nagy becsben tartott gyógyító eszköze. Széles körben használják
testi-lelki tonizálásra, idegkimerülés ellen. Tudományos igényű kutatások számos gyógyhatását igazolták. Adaptogén hatását a belső elválasztású mirigyekre – elsősorban pajzsmirigyre és
mellékvesékre – illetve az általuk termelt hormonokra gyakorolt
hatásán keresztül fejti ki. A hormonális szabályozás stressz-okozta
kilengéseinek mérséklésével az egész szervezetet védi a stressz
hatásaitól. Az ashwaganda növény witanolid hatóanyagairól állatkísérletekben igazolták, hogy képesek csökkenteni az agy ingerlékenységét a gamma-aminovajsav receptorok modulálásával. Egymástól független vizsgálatok igazolták, hogy szorongó betegek
88%-ának javult az állapota egy 6 hetes ashwaganda kúra során.
Egy másik vizsgálatban szorongásos álmatlanságtól szenvedők
50%-ának elmúlt az alvászavara a 60 napos kúra alatt – szemben a
placeboval „kezeltek” 11%-ávaI. Más vizsgálatokban megállapították, hogy az ashwaganda jelentősen enyhítette a depressziós rohamok súlyosságát és gyakoriságát is. Számos vizsgálatban kutatták az agyműködésre gyakorolt hatását. Állatkísérletek és humán
kutatások eredményeinek külön érdekessége, hogy igen változatos
okokból fennálló (alvásmegvonás, epilepszia, Alzheimer-kór, oxigénhiány, stb) mentális teljesítménycsökkenések esetében bizonyult hatásosnak. Ráadásul nem csak a memóriát és tanulási készséget, hanem az agyi mozgató funkciót is javította.
Legmeggyőzőbb eredmények eddig nem csak a pszichés és
mentális, de a fizikai teherbírás javítása terén születtek, atléták,
illetve egészséges önkéntesek bevonásával. Úgy tűnik, hogy az
ashwaganda kivonat javítja a szív-érrendszer és légzőfunkció hatékonyságát. Egy vizsgálatban növelte az izomerőt, illetve meggyorsította a fáradt izomzat regenerálódását.

30

Immunmoduláns hatása különlegesnek mutatkozik állatkísérletekben: míg az alulműködő immunvédekezést serkenti – fokozza
a természetes gyilkos sejtek aktivitását - a rheumatoid arthritiszben
túlműködő, autoimmun folyamatokat mérsékeli. Ilyen értelemben
gyulladásgátló hatásáról is beszélhetünk.
Gyulladásgátló és antioxidáns hatásával magyarázzák eddigi
állatkísérletekben tapasztalt, II. típusú cukorbetegség elleni hatását. Kísérleti cukorbeteg egereken csökkentette a vércukor értéket,
javította az inzulin-érzékenységet. Ez együtt járt a gyulladásos
markerek szintjének csökkenésével. Hasonlóképpen kedvező eredményeket dokumentáltak a vérkoleszterin szint csökkentésével
kapcsolatban is.
Egy vizsgálatban kedvező eredményeket találtak a női termékenységre. Ugyanakkor az ashwaganda hatására, csökkent spermiumszámú férfiak spermaszáma jelentősen növekedett.
Élénk kutatás folyik a növény rákos megbetegedések megelőzésében, illetve kiegészítő terápiájában való hasznáról, nem minden
eredmény nélkül.

Ajánlatunk:
Life Spirit Ashwagandha folyékony kivonat

Kétfázisú extrakcióval készült étrend-kiegészítő. Az ashwagandhában lévő hatóanyagokat kétféle kivonatolási eljárással vonják ki: alkoholos és meleg vizes eljárással. A kétféle kivonatolási eljárásnak köszönhetően maximálisan kivonják a hatóanyagokat, így
az emésztőrendszerbe már kész, feldolgozható formában érkeznek
a hasznos anyagok.
Várjuk szeretettel, látogasson el áruházunkba!

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

Életmód

Immunerősítés természetes módon
A ginzeng gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik és nemcsak erős antioxidáns, de energizáló és fáradtságűző hatásokkal is bír, valamint afrodiziákumként is ismert. Ázsiában és Észak-Amerikában már évszázadok óta használják a
gyógyászatban. A legtöbben az agyműködés serkentésére, a koncentráció növelésére, a szellemi és fizikai állóképesség
javítására alkalmazzák. Segítségével a depresszió, a szorongás és a krónikus fáradtság is természetes módon kezelhető.
• a gyömbér csökkenti a koleszterinszintet és megelőzi a vérrögképződést, ezáltal csökkenti az éreredetű szívbetegségek kialakulásának kockázatát is, valamint gyulladáscsökkentő hatású, így a
migrén kezelésére is használható
• a gyömbér csípős hatása miatt segít megtisztítani a tüdőt a felgyülemlett nyálkától, amely a köhögés okozója lehet, így az asztma
kezelésére is használható.

Tea készítése a Diamond Family Ginzeng Energy
étrend-kiegészítőből:

A ginzeng nevét fura, pici emberhez hasonlító alakjáról kapta, a
neve is a formájára utal, a kínai ren-shen jelentése „a Föld esszenciája
férfi alakjában”. Keleten mágikus tisztelet övezi, hiszen a leghatékonyabb egészségmegőrző növényként tartják számon. Latin neve, a
panax is árulkodó, hiszen jelentése mindent gyógyító.
A másik jelentős immunerősítő növény, a gyömbér, szintén a
távol-keletről származik, már több ezer éve használják, mint gyógyés fűszernövényt. Úgy tartják, hogy segít a test és a lélek harmonizálásában, egyensúlyt teremt a szervezetben, az egyik legrégibb
gyógynövényünk.

A ginzeng és gyömbér legismertebb gyógyhatásai:
• mindkét gyógynövény hatékony lázcsillapító, támogatják az
immunrendszert a fertőző betegedésekkel szemben, köztük az influenzával, gyulladáscsökkentő hatásuk is jelentős
• a ginzeng stresszhormon-szint csökkentő hatással (kortizol)
bír, ezáltal használható depresszió, idegesség és stresszes szituációk
leküzdésére
• a ginzeng hozzájárul a vér szabad áramlásának növeléséhez, így
a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését támogatja
• jelentős antioxidáns tartalmuk, segítenek a sejtromboló szabad gyökökkel szemben, a sejtek öregedését is lassítják
• szellemi teljesítőképességet növelő hatásúak, segítenek a tanulásban, ill. a stresszes időszakok átvészelésében
• az asztmatikus tünetek csökkentésére is használhatóak,
hiszen mindkét növény támogatja a tüdő működését, a gyömbér
csípős hatása miatt segít megtisztítani a tüdőt a felgyülemlett nyálkától, amely a köhögés okozója lehet
• méregtelenítő hatás, májvédő hatás, helyes emésztési folyamatok visszaállítása, emésztőrendszeri panaszok enyhítése, a vitaminok és az ásványi sók felszívódására gyakorolt pozitív hatás
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• Tegyünk fel melegedni fél liter vizet.
• A Diamond Family Ginzeng Energy folyékony étrend-kiegészítőből mérjünk ki 1 adagot, amely 15ml, és öntsük egy nagy bögrébe vagy kancsóba.
• Öntsük le a ginzeng kivonatot nem forrásban lévő vízzel (max.
40°C).
• Adjunk hozzá ízlés szerint citromlevet és mézet, majd kortyolgassuk el és élvezzük a jótékony hatását.
A Ginzeng Energy tea íze kissé kesernyés, azonban ízlésünk szerint édesíthetjük vagy adhatunk hozzá friss citromlevet, már néhány
korty is azonnal felfrissít bennünket. Élénkítő hatása és koffeintartalma miatt inkább a reggeli és a koradélutáni órákra időzítsük a fogyasztását.

14990 Ft feletti vásárlás
után Arany karácsonyi
magas fehérjetartalmú
csokigolyót
adunk ajándékba.
A megjegyzés rovatba írja be
a „Zöld Újság” kódot!
Az akció 2022. január 15-ig tart.

További információkért kérjük, érdeklődjön
a következő telefonszámon: +36 30 014 6325,
email címen: info@diamondfamily.hu,
illetve látogasson el honlapunkra, ahol részletes leírást találhat
a termékeinkről, tekintse meg a cikkben bemutatott Ginseng
Energy természetes immunerősítőnket gyömbér kivonattal, kifejezetten hölgyeknek vagy uraknak készült étrend-kiegészítőinket, Super kids gyermek vitaminunkat vagy kollagén készítményeinket:

www.diamondfamily.hu

Bőrápolás

Természetes gondoskodás,
minőségi bőrápolás egész évben!
Kiváló kezdeményezés indult az elmúlt években:
válassz hazait, válassz kisvállalkozástól. Ezzel egy
magyar kisvállalkozó álmát segíted megvalósítani és
a döntés környezettudatos is, hisz a termék nem utazza át a fél világot, amíg a megajándékozotthoz jut.
Ha hölgyeknek keresünk ajándékot, a kozmetikum mindig jó
választás! A felmérések azt mutatják, hogy a nők kifejezetten
örülnek azoknak a készítményeket, amelyek újak a piacon! Ilyenkor annak varázsa is hozzáadódik a termékekhez, hogy ők „máris”
kipróbálhatják az újdonságot!
A magyarországi piacon ilyen új, magyar kozmetikai márka
a CREMEDIQ, amely 100%-ban természetes alapanyagokból
készülő, gyógyszerész által, tudományos szakirodalom alapján
tervezett és fejlesztett, károsanyagmentes kozmetikumokat és
aromaterápiás olajokat takar. Tehát egy gyógyszerész-szakmai
tudásra épülő natúrkozmetikai termékcsaládról van szó. Alapítója és vezetője, Dr. Pallagi Edina PhD. egyetemi oktatói, kutatói
pályáját követően hozta létre kozmetikai kisvállalkozását Szegeden, vagyis a magas minőségű, hatékony és biztonságos
natúr készítmények a Tisza-parti egyetemi városban készülnek.

Nézzük, mi minden van
a CREMEDIQ kínálatában:
Arcszérumok és szemkörnyékápolók, amelyek a leghatékonyabb ránctalanító, bőrsimító hatású természetes illóolajokat
és növényi olajokat tartalmaznak (pl. No.1 olajszérum és EYES
szemkörnyékápoló olaj).
Pigmentfoltok ellen ható, egyedi összetételű szérum (SPOT
olajszérum), ami több támadásponton hat a bőr elszíneződései,
foltjai ellen.
A száraz, kipirosodott, ekcémás jellegű bőrre balzsam készült (EX-M-A regeneráló balzsam). Ez a test bármely részén,
így akár az arcon is használható.
Található egy sarok- és lábápoló készítmény is (HEEL balzsam), amelyben antibakteriális és gombaellenes illóolajok vannak.
A CREMEDIQ termékek nagy része terhesség és szoptatás alatt
is biztonsággal alkalmazható, amelyek pedig eredetileg nem
ilyenek, azokból elérhető a „MOM” verzió, ami a kismamák által
is használható változat. A „MOM” termékek (No.1 MOM bőrsimító olajszérum, EYES MOM szemkörnyékápoló, SPOT MOM
pigmentfoltokra) illatsemlegesek, hiszen a kismamák szaglása
sokkal érzékenyebb. Így tehát ezek natúr illatúak és biztonsággal
alkalmazhatók terhesség alatt is.
A fentiek mellett van egy külön aromaterápiás célra szánt
termékcsoport is az „AURA kollekció”. Az AURA családba 4
termék tartozik, ezek az olaj-komplexek mentális fáradtságra
(MEMORY), fizikai fáradtságra (ENERGY), stresszre (RELAX),
illetve alvási problémákra (INSOMNIA) kínálnak aromaterápiás
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megoldást. Ezeket nem párologtatóban, hanem bőrre kenve
(pl. csuklóra, vagy halántékra) kell alkalmazni, majd a bőrfelület
megdörzsölése után mélyen belélegezni az illatokat.
Aki esetleg nem a neten, hanem személyesen szeretné megvásárolni termékeinket, gyógyszertári szakmai partnereinknél is
beszerezheti azokat:
• Budapesten (Arany Páva Patika, 9. kerület),
• Szegeden (Kabay Patika),
• Kalocsán (Főnix Gyógyszertár),
• Cegléden (Szent Imre Gyógyszertár),
• Szentesen (Szent Damján/Benu Gyógyszertár) és
• Nyírbátorban (Holistic Lab by Dr. Kocsis Kristóf ).
A CREMEDIQ termékeivel bármilyen alkalomra (születésnap,
névnap, Valentin-nap, nőnap stb.), egész évben örömet szerezhetünk!

Információk és webshop:

www.cremediq.com

Életmód

Hogyan előzheted meg az időskori csontritkulást?
Tévhit, hogy a csontritkulás csak a
menopauzán átesett nőket érinti, a
betegség kockázata a férfiaknál is
fennáll, ha szervezetük nem kapja
meg a megfelelő vitaminokat és ásványi anyagokat. De melyek ezek, és
hogyan lehet megelőzni a csontritkulás kialakulását?

Az oszteoporózis, más néven csontritkulás a csont anyagcseréjének betegsége, aminek következtében csökken a csont tömege.
Ezzel együtt a csont szerkezete is átalakul: a
csontgerendák elvékonyodnak, ami miatt a
csont törékennyé válik.

Mit tehetünk
a csontritkulás megelőzéséért?
Az egészséges csontképzéshez elegendő
D-vitaminra és kalciumra van szüksége a
szervezetnek. Előbbit a napfényen keresztül,
a kalciumot pedig változatos táplálkozás útján is bevihetjük szervezetünkbe.
Kalcium
A kalcium nem csak a csont alkotórésze,
de magát a csontképzést is serkenti. Egy átlag magyar napi 503 milligramm kalciumot
fogyaszt, holott a reumatológusok állásfoglalása szerint 800-1000 milligramm lenne
ajánlott.
Hogyan juthatunk kalciumhoz? A megfelelő kalcium mennyiséget nem csak tejtermékekkel lehet bevinni. Ásványi anyagokban gazdag halak, olajos magvak, szójatej,
vagy zöldségek közül szárazbab és káposzta fogyasztásával iss hozzájuthatunk.
D-vitamin
Ahhoz, hogy a táplálékkal bevitt kalcium
felszívódjon, D-vitaminra is szükség van.
A D-vitamin részben a bőrben képződik,
a napfény hatására. Nagyrészt a napfény
kerülése felelős az időskorban kialakuló D-vitaminhiányért. A 60 év feletti magyar lakosság kb. egyharmada szenved D-vitaminhiányban. Az év kevésbé napos időszakaiban
táplálékkiegészítőkkel ajánlott pótolni a
D-vitamint.

Szójaizoflavonoid
Egy Japánból és Kínából származó kutatás
szerint a megnövelt szójaizoflavonoid bevitel jótékonyan befolyásolja a menopauzában a csontok egészségét. Az izoflavonoid
nemcsak csökkenti a csontszövet leépülését,
hanem serkenti is a csontképződést. A jótékony hatás P.Y. Yang professzor szerint még
akkor is bekövetkezik, ha a napi izoflavonoid
bevitel 90 mg-nál kevesebb és rövidebb ideig tart mint 12 hét. Nem sok étrendkiegészítő
tartalmaz szójaizoflavonoidot, de a Myvital
erre is figyel.

Életvitelre szabott vitaminpótlás
A szervezetedet a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett érdemes táplálékkiegészítőkkel
is támogatnod a megfelelő módon. Nyugaton már régóta forgalmaznak a cégek
személyre szabott étrendkiegészítőket, melyeket általában egy egészségügyi állapotfelmérés kitöltése után állítanak elő a tudatos
vitaminfogyasztók számára.
Miért fontos a személyre szabott bevitel?
Körülményeink és szükségleteink különbözőek, ezért ritkán működnek mindenkinél
ugyanazok a készítmények. Az egyes vita-
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minokból, ásványi anyagokból és nyomelemekből eltérő mennyiségre lehet
szükséged életkorodnak, energiaszintednek és biológiai nemednek megfelelően.
A hazánkban kapható Myvital készítmények például egy ingyenes, online egészségfelmérő teszt kitöltése után válnak elérhetővé. Biokémiailag optimális arányban
tartalmaznak a D-vitaminon, a kalciumon
és a szójaizoflavonoidon kívül számos olyan
hatóanyagot, ami időskorban nélkülözhetetlen. Például akár:
• galagonyát, amely a szív egészségéért
felelős,
• immunerősítő hatású ginsenget, mely
lerövidíti a betegségek utáni lábadozást,
• szelént, mellyel mérsékelhető az anyajegyek, májfoltok kialakulásának gyakorisága.
A Myvital kényelmes, házhoz érkezik, és
akár elő is lehet fizetni, így nem kell figyelni
arra, hogy mikor fogy el, hiszen minden hónapban érkezik a következő havi adag.

A tesztet a www.myvital.hu oldalon
néhány perc alatt ki lehet tölteni!

Ajánló
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Életmód

Az ajándékok a tudatos és szeretetteljes meglepetések
A tudatos ajándékozás nem csak egy dologról szól. Nemcsak
azt jelenti, hogy nem vásárolsz felesleges, semmitmondó dolgokat, hanem azt is, hogy figyelsz arra is, hogy környezet- és
egészségtudatos meglepetést válassz szeretteidnek.
Bár a manapság ismert karácsonyi ajándékozás szokása mindös�sze körülbelül 200 éves, az évnek ez az az időszaka, amikor a fél világ
megbolondul. Az emberek jelentős része ajándékok után szaladgál,
gyakran felesleges vagy épp olyan tárgyakat vásárolnak meg, amelyek
használhatósága rövid ideig lehetséges, vagy épp egészségre ártalmas
anyagból készült. Ez azonban lassan, de biztosan változik, bár nagyon
sokáig nem volt szempont az, hogy a meglepetés ne csak kedves, hanem tudatos is legyen. Hogy milyen tudatosságról beszélünk? Leginkább az egészség- és a környezettudatosság az, ami karácsonykor – de
bármely más ünnep esetén – is fontos. Ezzel nemcsak az ökológiai lábnyomunk csökkenthető, de a jövő generációja számára is természetessé válik a környezetvédelem és a tudatos ajándékozás szokása.
mentesek minden olyan anyagtól, ami káros hatással lehet a bőrre. A
natúrkozmetikumok esetében ugyanis az allergiás reakciók nagyon
ritkák, szemben a tartósítószerekkel és adalékanyagokkal stabilizált
termékekkel. Az is a natúr és természetes alapanyagokból készült
szépségápolási szerek mellett szól, hogy akár illatmentesen is kérhetőek, hiszen frissen készülnek az egyedi megrendeléseket követően
az E-keverdében.

Mondj nemet a hulladékra,
a mikroműanyagokra és a mesterséges
adalékanyagokra!

Ne fulladjon szemétbe az ünnep!

Manapság egyre fontosabb a környezet védelme. Mindannyiunk
érdeke, hogy a lehető legkevesebb hulladékot termeljünk, ez pedig
karácsony idején még inkább igaz, hiszen ilyenkor rengeteg csomagolóanyag kerül a szemetesbe. Persze, nem azt mondjuk, hogy minden ajándékot csomagolásmentesen adj át, de ha már figyelsz arra,
hogy újrahasznosítható – vagy újrahasznosított papírba tekerd a
meglepetésedet, akkor azt is tartsd szem előtt, hogy eredetileg se legyen környezetkárosító anyagokba burkolva. A legjobb az, ha az ajándékok saját csomagolása is környezettudatos, 100%-ban lebomló.

Az egészség tényleg a szép bőrnél kezdődik

Sokan kozmetikumokat ajándékoznak szeretteiknek és barátaiknak
karácsonyra. Ha csak egy átlagos, világmárka termékeit tartalmazó
csomagról van szó, nem feltétlenül ez a legjobb ötlet. Ezeknek jó része
ugyanis nem mentes sem a mikroműanyagoktól, sem pedig az egészségtelen adalékanyagoktól, ráadásul soknak a csomagolása sem kifejezetten környezetkímélő. Ha kozmetikumcsomag kerül a fa alá, érdemes a natúrkozmetikumok világában körülnézni, hiszen itt nemcsak
természetes és tiszta alapanyagokból készülnek a szépítőszerek, de
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Ahhoz, hogy valaki jól érezze magát a bőrében, szüksége van
rendszeresen az énidőre, mikor csak magával foglalkozhat, kizárva
a külső ingereket, problémákat. Az énidő bármire használható, van,
aki keresztrejtvényt fejt, mások azonban inkább egy otthoni SPA
élményt tartanak igazán pihentetőnek. A Mix Your Nature idén
először készült olyan ajándékcsomagokkal, melyek elemei egymást
kiegészítve gondoskodnak az ápolt bőrről és a lélek felüdüléséről
is. A magyar natúrkozmetikai márka nemcsak a hölgyek, de a férfiak szépségápolási szokásait is felmérte, így ennek alapján állított
össze három kozmetikai csomagot, melyek különleges fürdőteákat, test- és arcápoló szereket tartalmaznak. A Mix Your Nature
saját fejlesztésű natúrkozmetikumai nemcsak kézzel készített, friss
és vegán termékek, de pálmaolaj és mikroműanyag mentesek is,
így nemcsak környezettudatos, de egészségtudatos választásnak is
számítanak a szépségápolási szerek terén. Ráadásul csomagolásuk
teljes mértékben környezetbarát, hiszen a speciális kartonpapír
100%-ban lebomlik, illetve újrahasznosítható, mivel még a szójából
készült festék is környezetkímélő. A csinos kartonhengerek – kiürülésük után – akár palántázáshoz is felhasználhatóak, hiszen csak és
kizárólag természetes anyagokból állnak, melyek akár tápanyagként
is hasznosíthatóak a növények számára.

www.mixyornature.com

Fűben-fában
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 172. rész

K

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

A kálium hatása az egészségre
A kálium szervezetünkben körülbelül
150 gramm mennyiségben, ionos formában előforduló ásványi só, mely 98%-ban
a sejteken belül, oldott állapotban található. A nátriummal együtt részt vesz a
sav-bázis egyensúly fenntartásában,
az idegrendszeri ingerületátvitelben,
továbbá az izomműködésben és a sejtek
energiaellátásában. A vér káliumszintje
szűk határok között mozog: 3,5–5 mmol/
liter. A napi káliumszükséglet kortól függően 3–6 gramm. A felesleg eltávolítása
90%-ban a vesén keresztül a vizelettel,
10%-ban pedig a bélrendszeren keresztül,
a széklettel történik.

Az arányok jelentősége

A kálium és a nátrium a szervezeten belül kölcsönhatásban vannak egymással, a
kálium a sejtekben, míg a nátrium a sejten kívüli térben található, és ez az eloszlás elősegíti a jelátvitelt a sejtek belseje
és a sejteket körülvevő tér között. Segítik
fenntartani a sejtek közötti folyadék és a
vér ideális mennyiségét, és ha arányuk
megbomlik, annak káros következményei
lehetnek.

Váradi Tibor

között. A káliumbevitel jelentősen befolyásolhatja a vérnyomás értékeit. Magas vérnyomás esetén az étrendi káliumszint növelése mérsékli a vérnyomást azáltal, hogy
segít csökkenteni a nátrium vérnyomásemelő hatását, de a megfelelő káliumszint
az érfalak feszültségét is csökkenti, ami segítheti a vérnyomás normalizálódását.
A kálium a vesék megfelelő működésében is szerepet játszik. Ha a káliumbevitel
túl alacsony, a vesén belüli kalcium visszatartásának mechanizmusa sérülhet, ami
fokozza a kalcium kiürülését, és csontritkulást okoz. A vizeletben megjelenő felesleges kalcium szélsőséges esetekben
vesekövek kialakulásához vezethet.
Az étrendből származó kálium megfelelő mennyiségű bevitele javíthatja a csontok egészségét, sűrűségét. Ha a szervezet
ásványi anyagokkal gyengén ellátott, a
kalcium kivonódik a csontokból, míg a
káliumbevitel növelésével bizonyítottan
több kalciumot tud megtartani.

Magas káliumszint

A kálium szervezetben
betöltött szerepe

A kálium a nátriummal és más elektrolitokkal együtt szabályozza a testnedvek
optimális egyensúlyát, befolyásolva az
idegek működését, az izmok és az erek
tónusát, ezáltal jelentős befolyással bír az
egész szervezetre.
A káliumforgalom zavarai kapcsolatba
hozhatók a nátrium- és a vízháztartás,
valamint a sav-bázis egyensúly zavaraival. Táplálékunk magas nátrium-kálium
aránya (sok nátrium, kevés kálium) megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek
gyakoriságát. Szoros kapcsolat van a nem
megfelelő káliumbevitel és a magas nátriumbevitel, valamint a magas vérnyomás

Alacsony káliumszint

Napjaink táplálkozási szokásai mellett káliumhiányos állapot nehezen alakul ki, azonban számos oka lehet a vér
káliumszint-csökkenésének.
Amennyiben alacsonyabb, mint 3,5 mmol/liter,
hipokalémiáról beszélünk. Ez az állapot
létrejöhet elégtelen káliumbevitelnél, fertőzések vagy egyéb okok miatt kialakuló
hasmenéskor, hányáskor (a szervezet az
emésztőnedvekkel sok káliumot veszíthet), de alultápláltság, anorexia, kóros
soványság esetén, illetve bizonyos gyógyszerek (béta-blokkolók, penicillinszármazékok, vízhajtók, szteroidok) használata,
alkoholfogyasztás kapcsán, hormonális
zavaroknál, valamint veseproblémáknál
fordul elő.
Tünetei lehetnek gyomor- és emésztőszervi panaszok, székrekedés, a szívritmus zavarai, magas vérnyomás, izomgyengeség, izomgörcsök, oxigénhiányos
állapotok, lehangoltság, a vese működésének zavarai és közvetett módon a
csontritkulás.

A szervezet káliumtartalma összefügg
az inzulinszinttel is. Az inzulin elősegíti a
kálium sejtekbe való felvételét, míg a káliumhiány rontja az inzulintermelést, csökkenti az inzulin sejteket érintő hatását,
ezáltal növeli a vércukorszintet. A káliumveszteség hozzájárulhat az inzulinrezisztencia kialakulásához, és megnövelheti a
cukorbetegség kockázatát.
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Hiperkalémiáról, vagyis magas káliumszintről 5 mmol/liter feletti vérplazmaszint esetén beszélünk. Ennek hátterében
állhat a vese megbetegedése, amikor
kevesebb kálium ürítését tudja végrehajtani. Ilyenkor a táplálkozásra is oda kell
figyelni, hogy optimális legyen a bevitt
káliummennyiség.
A mellékvesekéreg betegségeihez és
a cukorbetegségre jellemző inzulinhiányhoz is könnyen kapcsolódik. Gyakran
társul a káliumszint emelkedése nagyfokú szövetpusztuláshoz is, például égési sérülések miatti sejtkárosodás, vagy
daganatos betegek kemoterápiás kezelése során. Bizonyos gyógyszerek (ACEgátlók, nem szteroid gyulladáscsökkentők, vízhajtók) szedése esetén hangsúlyt

Öngyógyítás abc-je
kell fektetni a káliumszint ellenőrzésére,
főként csökkent vesefunkcióval rendelkező betegeknél.
A vér magas káliumszintje ritkán jár tünetekkel. Előfordulhat ugyan gyengeség,
száj körüli zsibbadás, viszketés, izomrángás, súlyosabb esetekben hasmenés vagy
szívritmuszavarok, de legtöbbször valamilyen betegséghez társul, pusztán túl
magas káliumbevitellel nem tudjuk előidézni. Gyanú esetén érdemes orvoshoz
fordulni.

A táplálkozás szerepe
az optimális káliumháztartásban

A kálium, ahogy a nátrium, minden
élelmiszerünkben megtalálható kisebbnagyobb mennyiségben. Az állati eredetű
termékek inkább nátriumot, a növényiek
inkább káliumot tartalmaznak, ezért a
modern táplálkozástudományi ajánlások
szerint érdemes a jobb nátrium-kálium
aránnyal rendelkező növényeket előnyben részesíteni. Kiemelkedően magas
káliumtartalmúak az olajos magvak (pl.
dió, mák), a zöldségek közül a petrezselyemzöld, az avokádó, a héjában sült burgonya, a spenót, a sóska, a sárgarépa, a

brokkoli és a paradicsom, a gyümölcsök
közül a banán, a narancs, a sárgabarack és
az aszalt gyümölcsök. A napi káliumszükséglet átlagosan mintegy 3500 mg, amit
a zömében növényi táplálkozás fedezni
tud. A káliumbevitel növelése a kulcs a
jó vérnyomáshoz, valamint a vesekő és a
csontritkulás megakadályozásához.

Homeopátia

Akut esetben a különféle káliumsók a
bő, sűrű, sárgászöld, nyúlós, nehezen távozó váladékkal járó arcüreggyulladás,
illetve az asztma, különféle szívpanaszok
(ritmuszavar, magas vérnyomás), isiásszal
járó hátfájás, gyomorpanaszok és menstruációs zavarok esetén tudnak jó szolgálatot tenni.
Krónikus betegségek esetében a káliumcsoport szerei olyan páciensek számára megfelelőek, akikre jellemző a
lelkiismeretesség és a szavahihetőség. Határozott normákhoz igazodnak, komolyak
és felelősségteljesek. Keményen dolgoznak, kissé zárkózottak, mégis optimizmus
jellemzi őket, és kemény munkával elérik
céljaikat. Rendkívül családcentrikusak, alkatukat tekintve erős, izmos felépítésűek.
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Schüssler-sók

Káliumpótlásra, a hiánytünetek kezelésére az alábbi sók ajánlottak:
A Kalium chloratum nélkülözhetetlen a
sejttevékenységhez, fontos szerepe van a
sav-bázis egyensúly fenntartásában, az izmok és az idegsejtek ingerületátvitelében,
valamint a sejtek energiaellátásában.
A Kalium phosphoricum leginkább az
agy működését segíti, de befolyással van
az izomszövet és a vörösvértestek működésére is. Hiánya esetén pszichoszomatikus betegségek, kimerültség és hangulati
zavarok jelentkezhetnek, ezért ezt a szert
természetes nyugtatónak vagy az agy
energiaforrásának is nevezhetjük.
A Kalium sulphuricum fokozza a kiválasztást és a méregtelenítést, a krónikus
panaszok egyik legjobb szere. Fő területei:
bőr, nyálkahártyák, savós hártyák, csont- és
izomsejtek, körmök. A készítmény támogatja a májműködést, és számos anyagcsere-folyamatot harmonizál.
A Schüssler-sókat naponta két-három
alkalommal kell bevenni, az adagolás minden esetben 1–3 tabletta.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Életmód

Zeomineral Products- 5+1 tipp, hogy télen is ragyogj!
Szépség és egészség a földkéregből
1. tipp :
Töltsd fel bőröd
ásványi anyagokkal,
antioxidánssal!
Alga- és gyógynövény kivonattal, vulkanikus nyomelemekkel, kizárólag bőrbarát
összetevőkkel készült
kozmetikumcsalád:
Zeomineral
Excellent testápolók és
Zeomineral Perfect
arckrémek.
Magas
astaxanthin tartalommal (a Haematococcus
Pluvialis algából kivont hatóanyag) rendelkeznek, mely rendkívül erős antioxidáns)

3. tipp:
Mosolyod vakítóbb legyen a
hótakarónál!
Ásványos fogkrémeink és fogporaink
hatékonyak és egészségesek az egész család számára.
A zeolit erős abszorbens, leköti a baktériumokat, közben
hatékonyan távolítja el a fogkövet.
Plakk, elszíneződés ellen kizárólag a természet
erejével küzd. Ne
használjon vegyszereket!

4. tipp:
Szuperélelmiszerek,
gyors hiánypótlásra

2. tipp:
Tedd ragyogóvá
megjelenésed!

Étrend-kiegészítőink superfoodnak minősülő algákkal, magas hatóanyag tartalommal töltik fel a szervezetét.
Néhány a Zeomineral hatóanyagok
közül:
Astaxanthin, Aloe
vera, Spirulina, Fekete
fokhagyma,
Kollagén
peptid,
Béta glükán, Chlorella vulgaris, Lithotamnium Calcareum,
Q-10, OPC - Oligomer
proantocianidin
/
Pychnogenol/, Grapefruit mag kivonat,
Vitaminok teljes sora, gyógygombák,
rezveratrol, flavonoidok

Három különböző permet,
három céllal:
Xan- Milk: táplál, hidratál, nyugtat
Xan-One: gyulladáscsökkentő gyógynövény-komplex
Xan-Shine: éltető olajokkal a ragyogó
bőrért

5. tipp:
Pihentesd a tested és lelked

Kapcsolódj ki a gyógynövényolajos
fürdősókba merülve, egy csésze homoktövis levél tea társaságában. Válassz a kakukkfű, levendula, eukaliptusz és citrus
fürdő közül!
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+1 tipp:
Hozd rendbe az emésztésed!
A civilizált világ tünetegyüttesének
tartják az irritábilis bél szindrómát (IBS),
amely a funkcionális bélpanaszok együttese. Fő tünetei:
hasmenés, puffadás, gyomorégés, neurotikus
emésztőrendszeri
panaszok.
A Zeomineral
entero rendszeres fogyasztása
hatékony és természetes megoldás az említett
panaszokra.
Javallatok:
-hasmenés, puffadás, gyomorégés hatékony, gyors csökkentése, megszüntetése
- ételallergia, étel intolerancia, enterális
fertőzések, enyhe ételmérgezések kezelése, tüneteik enyhítése, megelőzése
- krónikus emésztőszervi megbetegedések, IBS, colitis ulcerosa, cholecystopathia
kezelésének kiegészítése, tüneteik enyhítésére szolgáló orvostechnikai eszköz.

Belsőleg és külsőleg is Zeomineral!
Látogasson el weboldalunkra:
www.zeomineralproducts.com
vagy hívjon minket
a +36 30 538 1205 telefonszámon.
Jó szerencsét!

Bőrápolás

Téli bőrápolás a Napvirág Manufaktúrával
A hideg, téli időszakban a bőrünk fokozottan kívánja a
törődést és az értő gondoskodást. Nem mindegy, mit kenünk rá, hogyan ápoljuk. Húzódik, piros, érzékeny, ez
ilyenkor előfordul, de ha a természet erejével gyógyítod,
a bőröd többszörösen meghálálja azt. A Napvirág Családi Manufaktúra organikus, válogatott összetevőiből,
hozzáértő módon, szívvel-lélekkel készíti natúrkozmetikumait, melyek ráadásként még környezettudatosak is.

Hidratálás és visszazsírozás,
nem egyszerű feladat

A téli bőrápolás nagyban eltér az év többi időszakában megszokottól. Nyáron már evidencia, hogy óvjuk arcunkat, dekoltázsunkat a napsugárzás káros hatásaitól. Ám télen gyakran elfeledkezünk róla, hogy az arc az időjárás szeszélyeinek közvetlen
módon kitett testrészünk, melynek finom bőre könnyen sérül,
kiszárad, kipirul, érzékennyé válik. Ám a test többi része, a lábak,
a karok, melyek nem közvetlenül, de mégis érzik a hideget, szintén érdekeltek a helyes, téli bőrápolásban. Arcunkon és testünkön mindenhol a bőr legfelső részén, hajszálvékonyan húzódik
az ún. lipid réteg, mely megvédi a bőrt a kiszáradástól. A hideg,
a szél, a fagy, még a vastag téli pulcsi dörzsölése is vékonyítja
ezt a filmréteget, vagy akár el is tünteti. A téli bőrápolás legfontosabb feladata így nem csupán a bőr megfelelő hidratálása –
melyet belülről megfelelő folyadékmennyiség elfogyasztásával
is támogathatunk, - de a visszazsírozása, anélkül, hogy eltömítenénk a pórusokat. Hogyan lehetséges mindezt megoldani egy
csapásra?

Testápolás felsőfokon

A Napvirág Manufaktúránál hosszú fejlesztés után döntöttek
az Afrika kincseként is ismert shea vaj mellett, mely nem csupán
az arcápoló krémek egyik alapanyaga, de az egész testre kön�nyedén felvihető testvajak legfőbb összetevője. A shea vagy
karité vaj, a Közép-Afrikában, Ghánában őshonos fa, a Vitellaria

paradoxa termésének magjából kinyert vajszerű anyag, mely
50%-ban tartalmaz olyan fontos zsírsavakat, mint a palmitin, a
sztearin, vagy az olajsav, és nagy mennyiségben bőrregeneráló
E- vitamint is. A Napvirág Manufaktúra kínálatában helyet kap
az illatmentes, illetve az organikus levendula illóolajjal gazdagított téli testvaj is. Hidratál, ápol és gazdagon visszazsírozza
a kiszáradt bőrt. Ha pedig mindennapi könnyedén beszívódó
kényeztető testápolóra vágyunk, akkor a megújult csomagolást
kapott bőrtápláló, ligetszépe olajjal gazdagított, ilang-ilang buja
illatával parfümözött népszerű Napvirág testápolót érdemes
kipróbálni, mely egy igazi „musthave” darab.

Kezeink védelmében

Nem utolsó sorban hűséges szolgáink, a kezeink ápolásáról sem szabad elfeledkeznünk a téli időszak során. Az egész
nap mozgásban lévő ujjak, a sok fertőtlenítőszertől kiszáradt
és igénybe vett kézfejek kérik, vágyják az ápolást, a törődést. A
Napvirág bőrregeneráló kézkréme olyan természetes, adalékanyagtól mentes, könnyedén beszívódó ápoló hatóanyagokat
tartalmaz, mint a körömvirág-, az olíva olaj, a shea vaj, a B5-vitamin, az allantoin és a bisabolol. Napjában akár többször is használhatjuk, így csökkentve ezzel az irritáció, és a szárazság kialakulását, a kézfej bőrének idő előtti elöregedését.

Fontos a csomagolás

A Napvirág Manufaktúra számára nagyon is fontos a csomagolás, hogy termékeiket újrahasznosítható üveg tégelyekben,
vagy teljes mértékben lebomló, azaz környezettudatos módon
kínálják vásárlóik számára. Ha a Napvirág Manufaktúra termékeit
választjuk, nem csak az egészségünkért és jólétünkért teszünk,
de a környezetünkért is.

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

41

Ajánló
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Életmód
Astragalus kivonat 750 mg
(mega dózis) 100db

Sokan vagyunk úgy, hogy valamihez
szeretjük kötni a változást, a változtatást,
leginkább valamilyen nagyobb évfordulóhoz, mint a névnap, születésnap, karácsony, vagy az új év.
Vannak olyan események, amelyek rákényszerítenek minket arra, hogy változzunk, változtassunk valamilyen berögzült
szokásunkon, helyzetünkön. Véleményem
szerint ez a nehezebb út.
A halogatás, a belső kis hangra „oda
nem figyelés” a későbbiekben olyan helyezetek „indirekt teremtéséhez” vezethet
testi és fizikai síkon is, amelyek következtében remélhetőleg végre megállunk és
elgondolkodunk, hogy vajon mi is az, amit
rosszul csináltunk, amin változtatni kellett
volna már régen. Vagy mi az, amit halogattunk és minden és mindenki más fontosabb, mint önmagunk, a segítés, támogatás, jószívűség egyoldalú alkalmazása
mentén feláldozva minden tartalékunkat.
A változást megpróbálhatjuk kikényszeríteni, mert tudjuk, hogy jót tenne.
Meghatározzuk magunknak mi, vagy
meghatározzák nekünk mások, hogy mikortól mit, hogyan, mennyi ideig igen,
vagy mennyi ideig nem kell csinálni. Agyban elfogadjuk és el is határozzuk, hogy az
„utasítások” szerint fogunk eljárni. És mégis hányszor vallunk kudarcot. Hányszor
bukunk el a fogadalmainkkal, s bántjuk,
büntetjük magunkat vagy másokat sikertelenségeinkért.

A lélek szabad

Lelkünk mindig és mindenkor szabadon
szeretne szárnyalni. Abban a pillanatban,
mikor bármivel kötni próbáljuk, saját természete ellen akarunk tenni, ami előbb

vagy utóbb be nem tartott ígéretekhez,
drámákhoz, törésekhez vezethet. Az igazi
változás „csak úgy” megtörténik, mert készek vagyunk rá. Mert minden porcikánkban, tudatunkban és érzéseikben elérkeztünk a megértéshez, hogy a változás,
változtatás jót fog tenni nekünk.
Mindaddig, ameddig egy szokás valamilyen módon szolgál minket, legyen
bármilyen rossz is, az önszabotázs folyamatosan jelen lesz, és megújuló formában fogja megakadályozni átalakulásunkat. Önmegfigyeléssel, elfogadással,
megértéssel és a belső valós folyamataink
feltárásával nagymértékben képesek vagyunk támogatni álmaink megvalósulását, amennyiben valóban akarjuk azokat.

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 érznek
annak megismerésére.
Táplálék kiegészítő terméket úgy válasszunk önmagunk számára, hogy figyelembe vesszük a test, mint egész működését, valamint az esetleges gyógyszeres
kezelések vonatkozó hatásait.
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A Kínában és Tibetben hagyományos használatáról ismert Cordyceps
egy szárszerű gomba. A cordyceps
szó a kínai nevéből – Dong Chong
Xia Cao – szó szerinti fordítása „téli
féreg/nyári fű”. A Cordyceps fő hatóanyagának egészségvédő tulajdonságait az ősi kínai orvoslás évszázadok óta ismeri és használja.
Rendszeres alkalmazása megoldás
lehet a krónikus fáradtság és a depresszió leküzdésére, növelheti a fizikai és szellemi teljesítőképességet,
továbbá pozitív hatást gyakorolhat
a központi idegrendszerre.
Termékrendelés:

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

elektrahatzopoulos.com
+36 30 74 35 497

Zöld megoldások

„Én zöld vagyok. És TE?”
A BS PlasticTM ma Magyarország egyik legnagyobb csomagolóanyag gyártó cége, de mi még ennél is büszkébbek vagyunk arra, hogy a hazai piacon élen járunk a BIO alapanyagú csomagolóanyagok gyártásában.
Cégünk 2012-óta foglalkozik kukorica-keményítő és PLA alapú lebontható, komposztálható környezetbarát termékek gyártásával. Így
mi már felkészülten vártuk a hazai törvényi változás életbelépését az
egyszerhasználatos termékek tekintetében, hiszen mára a folyamatos
fejlesztéseinknek köszönhetően számos új területen sikeresen be tudtuk vezetni ezen alapanyagból készült termékeinket.

Mik azok a BIO alapanyagú csomagolások?

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

Honnan tudom, hogy a termék valóban lebontható?

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

Ha eldobom a BIO terméket, akkor is komposztálódik?

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

Miért környezetbarát választás?

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

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

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

www.bsplastic.hu

Életmód

Mindent a kézműves kávéról
Egyre nagyobb divattá vált, hogy kézműves jelzővel lássák el az egyes termékeket, ételeket.
Többek között a kézműves kávé kifejezéssel is sokkal gyakrabban találkozhatunk a mindennapok során,
ha kicsit jobban odafigyelünk rá.

Hol kezdődik a kézműves kávé?

Természetesen nagyon könnyű bármilyen termékre rásütni, hogy kézműves,
csak azért mert az elkészítés utolsó szakaszában valóban nagyobb odafigyeléssel
készült az átlagnál, de a kávé esetében
ez egy fokkal bonyolultabb. Nem szabad
megfeledkezni arról, hogy a kávé elkészítése egy összetett folyamat, és nem csak
abban merül ki, hogy egy szakmailag jól
képzett barista megfőzi azt. Legalább
ennyire fontos, hogy miként szüretelték,
tárolták, szállították és pörkölték a kávészemeket. Így az igazi kézműves kávé esetében a gyártás minden eleménél fellelhető a magas minőség, a tradíciók szem
előtt tartása és a maximális odafigyelés.
A kézműves kávé legelső útja a szüretelésnél kezdődik: nagy gondossággal,
kézzel történik a művelet, ahol kizárólag
a megfelelő minőségű szemek kerülnek

kiválogatásra. A termőhelyek magaslati
helyeken találhatóak általában a trópusi
és szubtrópusi övezetekben. A szállítás az
erre legalkalmasabb tárolókban, jutazsákokban történik, amely a legmegfelelőbb
körülményeket biztosítja a kávészemeknek. A következő állomás a pörkölő: a hagyományos lassú pörkölés 10-14 percig
tart, amely alatt a kávé elnyeri zamatát.
Minél sötétebbre pörkölik a kávét, annál
erősebb ízvilággal - nehezebb, csokoládés tónusokkal fog rendelkezni. Továbbá
az is elmondható, hogy minél frissebb
pörkölésű kávét iszunk, annál finomabb
lesz a végeredmény.

A valódi kézműves kávé lelőhelye

A Coffeein.hu kizárólag magas minőségű kávék forgalmazásával foglalkozik.
Célunk, hogy vásárlóink a legkiválóbb
kávékat élvezhessék nap, mint nap. Kíná-
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latunkban mindenki megtalálja a kedvére
valót: minden kávé részletes leírással rendelkezik, amely tartalmazza az ízvilágot,
származási helyet, erősséget, krémességet és az elkészítési javaslatot. A kávépörkölést mi magunk végezzük el kávépörkölőnkben, így biztosítva a folyamatos
minőséget.
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 kínalatát!

Ajánló
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Tudatos gazdi

Néhány tipp, hogy kisbabád és a kutyád
a legjobb barátok legyenek!
Meghatározó esemény, amikor babával bővül a család,
jó hír ez mindenkinek, azonban fel kell készülni pár dologra. Többek között arra, hogy az időrendünk és energiaszintünk nagyon megváltozik. Amennyiben van kutyus a családban, nem árt időben tisztázni a változással
járó alapokat, és hogy ki is hordja a nadrágot a „falkában”, ha ezt eddig nem tettük volna meg. Gyermekvállalás előtt ezt a viszonyt az apukának és anyukának is rendeznie kell a kutyával!
Mikor hazaérünk az új családtaggal, ne tiltsuk a kutyát a szaglálástól, érdeklődéstől. Mindenképp érdekelni fogja, mit takar a pólya,
főleg, ha a kicsi telerakja a pelenkát. Maradjunk mi az irányító felek,
és kezünkben, felügyeletünk alatt (pozitív reakció esetén) engedjük
az ismerkedés első lépcsőjére a kutyust. Nagyon figyeljünk a reakciókra, a legkisebb morgásnál vagy szőr felborzolásnál nagyon határozottan lépjünk fel, azonnal! Ne hagyjuk rá!
Későbbiekben ezeket a reakciókat fenyítéssel (kizárólag szóbeli
tiltással, semmiképp ne alkalmazzunk testi fenyítést sem ilyenkor,
sem pedig máskor), helyes viselkedés esetén jutalommal erősítsük
a kutyában. Alapvetően jó reakciókkal fogadják a kicsiket, de persze
100%-ban nem hagyhatjuk magukra a kicsit és a kutyát. Kedvencünk
legyen tisztában azzal, hogy még ha a gyermek kisebb is tőle, semmilyen előjoga nincs vele szemben. Később az éles hangok, sikítás,
játékdobálás szokatlan lehet kedvencünknek, minden lépésben legyünk jelen a szoktatás és közös nevelés időszakában is!
Éles szabályokra van szükség ezután is, felügyelet nélkül továbbra
sem hagyjuk együtt a babát a kutyussal!
A baba születése után nem lesz annyi időnk, hogy foglalkozzunk vele és megfelelően lemozgassuk kutyánkat. Erre

a célra kérjük barát vagy rokon segítségét, de mindenképp
olyan személy mozgassa a kutyát (a kezdeti időszakokról
beszélek) aki ismeri, és a kutyának sem idegen a személy.

A kutya ne a gyerek játszópartnere legyen,
nem játékszer!
Súlya, mérete, temperamentuma mind befolyásolhatja egy
jópofa játék kimenetelét. Ha kedvencünk jól alkalmazkodott a
babához, kis gyerekhez, akkor is lehetnek félreérthető helyzetek,
ahol valaki a rövidebbet húzza. A baba-kutya kombóban mindig
a szülőknek kell megelőzni, hogy elfajuljon a játék és a kétlábú,
valamint a négylábú gyerekkel is nekik kell a szabályokat megtanítani.
Mikor megkezdődik a kisgyerek felfedező időszaka, és látjuk,
hogyan viselkedik a kutyával (húzza a fülét, szőrét, farkát, karmolja, rugdalódzik felé), azonnal tisztázzuk a gyermekkel is hogy
ez nem helyes! A helyes bánásmódot meg kell tanítani a kisgyereknek is. A kutya mellett felnövő kisgyermek is jó eséllyel lesz
nyugodtabb, derűsebb, egészségesebb, felelősségteljesebb és
érzelmileg kiegyensúlyozottabb, közben pedig rengeteget tanulhat ember és állat kapcsolatáról.
Véleményem szerint csodálatos az a gyerekkor, ahol
kiskedvenc is teljes értékű családtagként van jelen. Szülőként
pedig az a feladatunk, hogy minél könnyebbé tegyük a kisbaba
elfogadását és hogy megalapozzuk a kapcsolatukat.
Szép babás-kutyás évet kívánok minden szülőnek!
Magyari Detti, okleveles kutyaherbológus
My Bulldog Shop

www.mybulldogshop.com
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Kertészkedjünk!

Ünnepi hangulat a kertben
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend
hazánkban is, hogy a kertek, udvarok
is ünnepi hangulatba kerüljenek az év
végén. Otthonaink ablakait, házaink
ereszeit már régóta díszítjük fényfüzérekkel, de most már egyre többször találunk olyan lelkes karácsonyrajongókat, akik az udvaron is megteremtik az
ünnepi hangulatot.
Ehhez pedig nem kell más, csak egy kis
fantázia.
Ahhoz, hogy a kertben is álljon egy karácsonyfa, nincs szüksége feltételen egy fenyőfára. A sötétben úgysem látszik igazán,
hogy milyen növény van feldíszítve, és a
fenyőillat is a zárt térben tud igazán érvényesülni, ezért bátran játsszon a többi
örökzölddel is.
A szoliterként ültetett tuják tökéletesen
alkalmasak a fenyőfák helyettesítésére, főleg, ha gúla formára szokta metszeni őket.
Vagy bátran válaszhat egy szép lombhullató fát is, aminek az ágait fényfüzérekkel
emeli ki. Látványosak a klasszikus tölcsér
formájú fák is kivilágítva, de akár a gömb
díszfákkal is kísérletezhet, esernyő, gomba,
vagy harang alakokat formázva.
Fényfüzérekkel és karácsonyfadíszekkel
is bátran fel lehet díszíteni a kerti növényeket, így az éjszakában és napközben is kellemes ünnepi hangulatot teremtenek.
A díszeknél érdemes számításba vennie,
hogy kinn eshet az eső, a hó, de a ködszitálás és az ónos eső is árthat a kitett tárgyaknak. A papírdíszek és becsomagolt
dobozok helyett inkább tegyen ki régi,
már használaton kívüli műanyag függőket
vagy természetes alapanyagokból készült
díszeket (tobozokat, fonott díszeket), amelyeket erősen rögzít az ágakhoz. Az üresen
álló kaspókba pedig készítsen száraz terményekből csokrot masnival díszítve.

Az örökzöldek díszítésének
3 alapszabálya:

1. Rögzítse stabilan, de kíméletes módon a díszeket: a drótok, fém kampók az
erős téli szélben megsérthetik a növények
kérgét, ezért válasszon inkább kötöző spárgát, vagy szalagot a díszek rögzítéséhez.

Érdemes úgy felkötni őket, hogy az ágra
több sorban feltekeri a kötöző madzagot,
így kisebb az esélye, hogy ki tudja dörzsölni a kérget, hiszen nem tud elmozdulni.
2. Válasszon olyan fényfüzért, ami nem
melegszik. Ma már lehet kapni kifejezetten kültéri használatra LED-es égősorokat.
A felesleges hőhatások megzavarhatják a
növények nedvkeringését. Természetesen
a hosszabbítók, elosztók vízszigeteléséről
se feledkezzen meg, hogy elkerülje a baleseteket.
3. Kerülje a ragasztók, műhó spray-k és
egyéb mesterséges anyagok használatát.
Noha esztétikusabb látvány a havas fenyő az udvaron, de ne tegye ki felesleges
stresszhatásoknak a növényeket, hiszen bizonyára az ünnepek elmúltával is szeretne
gyönyörködni az örökzöldekben!

Plusz egy ötlet
a kert dekorálásához:

A pampa vagy más díszfüvek levágása
helyett, bátran készítsen belőlük grincsfát.
Kösse, vagy fonja össze a leveleket
egyetlen copfba, és díszítse fel függőkkel,
szalagokkal a növényeket. Tavaszra úgyis
elszáradnak a levelei, így nem okoz kárt a

48

növényekben, sőt még a töveket is meg
tudja így óvni a téli csapadékoktól.

Mikor ültessük ki
a karácsonyfát a kertbe?

Az ünnepek elmúltával, ha cserepes fenyőt állított a lakásban, mielőbb vigye ki a
kertbe (a legjobb, ha szilveszter környékén
kikerül), és akár a cseréppel együtt ültesse le a földbe ideiglenesen (erős fagytól
védjük a gyökerét). Még ha a cserépben
szobanövénynek is tűnik a fenyő, igazából
kintre való, nem fogja magát jól érezni a
meleg lakásban.
Tavasszal pedig az Örökzöld rutin
(Humin Garden Plus- Sol + Smaragd Extra
Magnézium + Amalgerol) beöntözős tápanyag koktél keverési arányát követve
végleges helyére kerülhet a kertben,
immár a cserép fogsága nélkül.
Kellemes karácsonyt és boldog új évet
kíván kíván:
Molnár Gábor Éva
kertészmérnök, a füvesasszony

www.kertfuvesites.hu
www.evakert.hu

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

2022. január 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
AA 2021/10. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Ne haragudjatok, hogy hajnalig maradtunk, de Zoli nem szeret sötétben vezetni.
A beküldők közül
Bányász Béla (Sajószentpéter)
Kocsis Zita (Debreecn)
Ponyi Gyuláné (Balassagyarmat)
Fél éves előfizetést nyert!
Gratulálunk!

RÉGEN
BÚZÁT
ŐRÖLT
GERMÁNIUM

VÉD
VARÁZSLÓ
IZOLÁL

SOVÁNY
LÓ
ZOKOG
ALAMOS

MEGVET
IDEGEN
FÉRFINÉV

FÖLÉ

NEDVESSÉ VÁLIK

FS

FINÁLÉ

TALÁL
TAPOLCAI
BARLANG

LENDÜLET
TILTÓSZÓ
NACL
LÁRMA
KÖZBESZÓLT

PÓRUL
JÁR
TEREM



A VICC
POÉNJA 1
A VICC
POÉNJA 2

BIZMUT
VÉKONY
LAP

ERBIUM
MADÁR
ECET
EGYN.

KUTATVA

KACSÓ
BETŰI
PÁRA!
TENGERI
CSOMÓ
ÁLLAS
HT
NÉMET
NÉVELŐ

ITT SzÜLETETT
TELEKI
LÁSZLÓ

MÁZOL
KIKÉMLEL
KÖNNYŰ
LÁDA
VIRÁG
LÁTTA
AZ
ESETET
ERŐD

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

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

AZ
EGYIK
DADAISTA
KÁTÉ!

NVI
A
DUNÁBA
ÖMLIK
FÉM
... GYNT
KÖNNYED
DALLAM

„A”
CUPRUM
KOSÁR
MENYÉTFÉLE
BS

NYAKTILÓ
JUTTAT
DOZÍROZÓ

...RE, MI
TRÉFÁS
BESZÉD

TÓ

PÁLINKA

OSZT
KÖZSÉG
A SIÓ
MENTÉN
VER

RÖVID
NADRÁG
BÁNYAKÖZSÉG
SZÜLŐ
BECÉZVE
...
MI FILI,
BRUTE
AJÁNLOTT
KÜLDEMÉNY
JELE
TOVA
... ITUR
AD
ASTRA

MŰNYELV
TANÁR ...
KÉREM
VELENCE
EZEK
VÁROSA
BRAZIL
ÍRÓ

FILMSZTÁR
(ELIZABETH)
SEBHELY

GÉPKOCSI
ÜRES
TÉR!
VEZÉNYSZÓ
DIRIBDARAB!
LAKÓTELEP,
RÖV.
...
PALOMA
ARRA A
HELYRE

ÍRÓESZKÖZ
MEGYEI
TANÁCS
FORMA
ÉSZAKI
NÉP

MOZGÁSBA HOZ

LITER,
RÖV.

GÖRÖG
TÖRZS

TÖRTÉNET

RÓMA
RÉSZE!

AZ
ÖSSZEADÁS
SZAVA

RÁTOL
NÉMÁN!

ABSZOLÚT
NYOMÁS
NEPÁLI
EGYN.

RÉGI „C”
RÉSZBEN
MELLÉ!

MAGASRA TART

... GROS

CSACSIHANG

TÉMA
RÉSZE!

ÉS
LATINUL

ORGONA
KEZD!

TÖRLŐ
GUMI
SÉRTETLEN



HUXLEY
ANGOL
ÍRÓ
REGÉNYE

Fizessen elő most egy évre Ft 4740 helyett 3950 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 355., Email: info@zoldujsag.hu, zoldujsag@zoldujsag.hu
Internetes elérhetőség: www.zoldujsag.hu Telefon: 06 20 366 6500, 06 42 786 785
Hirdetésfelvétel: zoldujsag@zoldujsag.hu
Terjesztés: LAPKER Rt. országos hálózatán keresztül
Előfizethető, megrendelhető: a szerkesztőség címén, illetve a megrendel@zoldujsag.hu e-mail címen.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. hirlapelofizetes@posta.hu

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

49

Gondolkodó

Csináljuk ezentúl másképp!

Az év kezdete a fogadalmak ideje. Minden évben elhatározzuk, hogy valamit másképp csinálunk, valamin változtatunk. Mi lenne, ha idén nem a szokásos fogadalmakat tennénk, hanem megpróbálnánk valami mást. Határozzuk el, hogy teljes életet élünk ezután. Hogy mi kell ehhez? Íme néhány tanács:
• Beszéljünk arról, amit számít. Ha meg
is remeg a hangunk, mondjunk igazat.
• Nevessünk gyakran. És sírjunk, ha kell.
• Ne szégyelljük adottságainkat, másságunkat, furcsaságainkat. Fordítsuk őket
mindannyiunk javára.
• Próbáljuk elképzelni, mit tennénk, ha
tudnánk, hogy már csak hat hónapunk
van hátra. Aztán lássuk, mit tudunk mindebből megtenni a következő évben.
• Legyünk életünk bármelyik fázisában,
vizualizáljuk, erősítsük meg magunkban
céljainkat. Naponta kétszer, amikor fölkelünk, és amikor lefekszünk, ismételjük el
őket.
• Ne hagyjuk, hogy az, hogy nem lehetünk azok, akik szeretnénk lenni, megakadályozzon bennünket abban, hogy azok
legyünk, amik lehetünk.
• Álljunk ki amellett, amit lehetségesnek
tartunk, soha ne becsüljük alul a változtatásra való képességünket.
• Énekeljünk, még ha úgy is gondoljuk,
nem megy.
• Aludjunk eleget. Próbáljuk megjegyez-

ni álmainkat, osszuk meg őket másokkal.
Jegyezzük föl őket. Időről időre keressük
a visszatérő képeket, témákat. Lássuk, mit
tanulhatunk belőle.
• Szakítsunk időt meditációra, versvagy naplóírásra.
• Osszunk meg egy-egy történetet a
családunkkal, barátainkkal, vagy tegyünk
följegyzést a naplónkba olyan alkalmakról, amikor valami ámulatba ejtett, tiszteletet ébresztett bennünk a természeti
világ iránt.
• Tartsunk macskát, kutyát vagy más állatot.
• Gyakran öleljünk meg másokat. Sosem vagyunk öregek hozzá, hogy ölelést
kapjunk vagy adjunk.
• Üljünk csöndben a természetben, figyeljünk. Tiszteljünk mindent, ami él.
• Ha komoly egészségügyi kihívásokkal
kell szembenézzünk, válasszuk a lehető
legjobb gyógymódot, és legyen gondunk
rá, hogy az elménkkel, szívünkkel, lelkünkkel is foglalkozzunk, ne csak a testünkkel.
Ahelyett, hogy pusztán úgy fognánk föl a
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krízist, mint egy akadályt, amelyen át kell
jutni, használjuk arra, hogy felfedezzük,
mit a legfontosabb az életünkben. Ami
lényünkben rémült, fájdalmas vagy elhanyagolt, kezeljük olyan gyöngédséggel,
akár egy újszülöttet.
• Tartsuk észben, hogy nem kell tennünk semmit, nem kell semmivé válnunk
azért, hogy boldogok, szeretetre méltók
lehessünk.
• Örüljünk egyediségünknek. Vegyük
észre, hogy nincs az egész világon még
valaki, aki ugyanazokkal a képességekkel,
szemekkel vagy szívvel, ujjlenyomatokkal
vagy ugyanolyan álmokkal rendelkezne.
• Engedélyezzünk magunknak korlátlan
egészséget, boldogságot és békét.
• Tartsuk észben, hogy az, aki elfelejti a
hála nyelvét, sosem lesz beszélő viszonyban a boldogsággal.
Nagyon boldog, békés és szeretetben
gazdag új évet kívánunk minden kedves
olvasónknak!

