Tartalom

14.

8.
12.

26.
A SZEJTÁN A LEGJOBB VEGÁN HÚSPÓTLÓ? 25.
A NANOTECHNOLÓGIÁRÓL 26.
ÍZÜLETI PROBLÉMÁK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE 31.
ELLENÁLLÓ BŐRREL A VÍRUSOK ELLEN 32.
AZ AKNE, PATTANÁS NEM CSAK TINIPROBLÉMA! 33.
3 LÉPÉS, HOGY ZÖLDEBBEK LEGYENEK SZÉPSÉGÁPOLÁSI SZOKÁSAINK 35.
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS ABC-JE: A KAMILLA JÓTÉKONY HATÁSA
GYÓGYÍTÁSRA ÉS MEGELŐZÉSRE 38.
A TIZENKÉT RÖGESZME, AMIVEL ÖNMAGAD HERGELED FEL 40.
TÉLI SPA A FÜRDŐSZOBÁDBAN 41.
ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET- VÁLTOZTASS,
HOGY VÁLTOZHASS ZEOMINERAL TERMÉKEKKEL! 42.
„KUTYA HIDEG VAN”, AVAGY A KUTYÁK HIDEGTŰRÉSE 43.
PERMETEZÉS ELEKTROMOS ÁRAMMAL VEGYSZEREK NÉLKÜL 45.
A FŰSZERNÖVÉNYEKHEZ NEM KELL FELTÉTLENÜL KERT 46.
REJTVÉNY 49.
„GYOMKERT” IS LEHET SZÉP KERT? 50.

AKTUÁLIS 4.
A BETEGSÉG A LEGFŐBB ROSSZ? 6.
AZ ORVOS KEZEL, A TERMÉSZET GYÓGYÍT 7.
FEDEZZÜK FEL A FEKETE NADÁLYTŐ GYÓGYEREJÉT 8.
FORGÁCSOK NEMES FÁBÓL... 10.
KÉSZÍTS MAGADNAK SAJÁT PARFÜMÖT! 12.
BALAMBÉR,ÉS A VÉGZET 14.
ÚGY EGYÉL, HOGY JÓL LEGYÉL! 16.
VARIÁCIÓK ÉDESBURGONYÁRA 17.
TIPPEK CSONTERŐSÍTÉSHEZ 18.
TÁPLÁLKOZÁSI- ÉS GYOMOR AVAROK STRESSZ ESETÉN 19.
A CBD - AZ EGÉSZSÉGÜNK ŐRE 20.
ÉLVEZZÜK A TELET - BÁRMEDDIG TART IS! 21.
A SZERELEM AJÁNDÉKAI VALENTIN NAPRA 22.
„MULTIVITAMINOK” A TERMÉSZETBŐL:
A MULTI-GYÓGYNÖVÉNY KÉSZÍTMÉNYEK 23.
„MINDEN BETEGSÉG A BELEKBEN KEZDŐDIK” HIPPOKRATÉSZ 24.

24.

Látogassa meg honlapunkat, ahol elolvashatja
korábbi számainkat is digitális változatban:
www.zoldujsag.hu
Facebookon itt talál meg minket: zoldujsag.hu

50.

Együttműködő partnerünk:

3

Aktuális

A bodorka az év hala

A zöld küllő az év madara 2022-ben

A bodorka (Rutilus rutilus) kapta a legtöbb szavazatot a Magyar Haltani Társaság által hagyományosan
meghirdetett és szilveszter napján lezárult „Év hala”
közönségszavazáson.

A zöld küllőt választották az év madarának a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (Mme) internetes szavazásán.

A három jelölt közül a
képzeletbeli ezüstérmet
a csak a Duna, a Dnyeper
és a Dnyeszter vízrendszerében élő, védett széles durbincs érdemelte ki.
Harmadik helyezett lett
a nagyobb folyóink márna- és dévérzónájának
erősebb sodrású szakaszait
benépesítő
bagolykeszeg.
A bodorka nem nagytermetű, de a magyarországi vizekben
gyakori pontyféle. Alsó úszói többnyire rőtes-pirosas színűek, és
mivel többnyire mindkét faj szemgyűrűje narancsszínű, könnyen
összetévesztik a vörösszárnyú keszeggel.
A bodorka táplálékát zömmel kisebb gerinctelen állatok: férgek, alsóbbrendű rákocskák, apróbb puhatestűek alkotják. A
nyugodt, vízinövényes élőhelyeket kedveli, így a kisebb-nagyobb
csatornákban is gyakori. Ritkábban a folyók dévérzónájában is
előfordul, itt azonban általában kevésbé színes, ezért például a
tiszai példányokat a halászok fakó keszeg névvel emlegették.
Az idei év hala gasztronómiai értéke sem elhanyagolandó, hiszen beirdalva, paprikás lisztben megforgatva és jól átsütve az íze
kitűnő.

Az Mme 1979-ben indította el az „Év madara” akciót,
amelynek célja természetvédelmi problémákkal érintett
fajok, madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása.
A több mint négy évtizede
futó program legutóbbi állomásaként tavaly nyáron
ismét a lakosság választhatott három faj – kékbegy, vörös gém, zöld
küllő – közül. Az internetes szavazáson a legtöbb voksot a zöld küllő
kapta, így idén ez a faj az év madara.
A zöld küllő szajkótermetű, 30-36 centiméteres madár, szárnyfesztávja a fél métert is elérheti. A faj fő elterjedési területe Európa lomboserdő-övezete, de kimondottan jól érzi magát a településeinken,
az idős faállományú parkokkal tarkított nagyvárosokban is.
Rovarlárvák mellett a zöld küllő előszeretettel fogyasztja a hangyákat (kifejlett rovarok, lárvák és bábok is), amelyeket a talajon, illetve a
testhosszt meghaladó mértékben kiölthető nyelvével mélyen a járatokba hatolva szedeget össze.
Maga ácsolta odúban költ, évente egy, általában öt-hét tojásból
álló fészekaljat nevel. Állandó madarunk, a párok alapvetően egész
évben, a nyugalmi időszakban is a költőterületükön vagy ennek közelében maradnak, a fiatalok többnyire nagyobb távolságokra kóborolnak. Védett madár, természetvédelmi értéke ötvenezer forint.

Az év hüllője lett hazánk legszebb gyíkja
Magyarország egyik legkevésbé közismert gyíkját,
az alföldi pusztákhoz kötődő homoki gyíkot választotta 2022-ben az év hüllőjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztálya.
Bár vannak, akik vitatnák elsőbbségét a
zöld gyíkkal szemben,
a homoki gyík talán a
legszebb, egzotikus
színezetű gyíkfajunk
A homoki gyík testhossza mindössze 6-8
centiméter, a farka
viszont a testhossz
kétszeresét is elérheti. A hímek hátának közepén világoszöld sáv
fut végig, amely a nászidőszakban élénkebb, később sötétebbé
válik. A zöld sávot mindkét oldalon egy-egy barna, a szélein csip-
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kézett, a testoldal felső részét is magában foglaló sáv határolja.
A homoki gyík hazánkban szigetszerűen az Alföld homokpuszta-gyepein fordul elő. A Pesti-síkságtól kezdve a Duna-Tisza közének szinte minden homokhátán megtalálható, ahol természetes
gyepek fennmaradtak. A legészakibb hely, ahol előfordul, a bátorligeti legelő a Nyírségben. A Dunától nyugatra egyedül a Pákozd
melletti rétekről jegyezték fel, de a populáció fennmaradását évtizedek óta nem sikerül igazolni.
A homoki gyík nappal aktív. Jól bírja a magas hőmérsékletet,
még a meleg nyári napokon is szinte egész nap a felszínen mozog, leszámítva a legforróbb koradélutáni órákat. Apró gerinctelenekkel táplálkozik, amelyeket portyázva keres. Amikor nem
aktív, földalatti üregekbe húzódik vissza. Az október végén kezdődő téli hibernációból március elején-közepén jön elő, a párzás
áprilisban kezdődik. A nőstények 2-6 tojást raknak fűcsomók,
zsombékok alá. A rendkívül apró termetű fiatalok július végétől
kelnek ki.
Ez a faj is csak megmaradt élőhelyeinek tervszerű, jól átgondolt
megőrzésével és kezelésével őrizhető meg. A homoki gyík, mint
minden hüllő és kétéltű Magyarországon, védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Környezetünk

Már az Euro 4-es dízeleknek is tiltott
övezet Brüsszel és környéke

A szárítógépek a levegőben szálló
mikroműanyagszálak fő forrásai

Január 1-től az Euro 4-es és annál alacsonyabb besorolású dízelautók, valamint egyes 11 évnél idősebb
járművek környezetvédelmi okokból nem közlekedhetnek a brüsszeli régióban. A belga főváros 2019 januárjától alacsony kibocsátási zónát (Low Emission
Zone – LEZ) hozott létre, amelyen belül a legszennyezőbb, elsősorban dízelüzemelésű járművek közlekedését fokozatosan megtiltják.

Hongkongi kutatók szerint egyetlen gép 120 millió
műanyag mikroszálat bocsáthat a levegőbe évente.
Az emberek és az
állatok minden nap
mikroszálakat
lélegeznek be és nyelnek
le. Egyre több kutatás foglalkozik azzal,
milyen következményei vannak ezeknek
a műanyagoknak a
vadvilágra és az emberekre. Ismert, hogy
az apró szálak bélgyulladást és egyéb
bélrendszeri problémákat idézhetnek elő. Az elmúlt évben tudósok laboratóriumi körülmények között vizsgálták, milyen károkat
okoz a mikroműanyag az emberi sejtekben.
Kenneth Leung, a tengeri szennyezéssel foglalkozó State Key
Laboratórium (State Key Laboratory of Marine Pollution - SKLMP)
és a Hongkongi Egyetem kémia tanszékének igazgatója szerint
eredményeik döntő jelentőségűek a mikroszál-kibocsátás kezelése szempontjából. Ezekről a szennyezőanyagokról ismert, hogy
károsak az emberi egészségre és a környezetre is.
„Ha már ismerjük a forrást, egyszerű módszerekkel felléphetünk a
szennyezés ellen” - mondta Leung.
A mikroszálak a mikroműanyagok 5 milliméternél rövidebb darabjai közé tartoznak. A mosás és szárítás során keletkező súrlódás hatására bocsátják ki magukból az anyagok ezeket a szálakat.
Kis méretük miatt átjutnak a szárítógép szűrőjén és kikerülnek a
környezetbe, ahol megjelennek a vízben, a táplálékban, de már a
méhlepényben is.
A világ civilizációtól távol eső régióiban, az Antarktiszon és magasan a Föld troposzférájában is megtalálhatók ezek a műanyagrészecskék.
Vizsgálataikban a kutatók poliészter és pamut ruhadarabokat
szárítottak gépben 15-15 perces ciklusokban, és megmérték,
mennyi mikroszál jutott át a szűrőn. Becsléseik szerint szárítógépenként évente 90-120 millió mikroszál termelődik és kerül ki a
levegőbe.
A természetes anyagok, így a pamut is bocsát ki mikroszálakat,
ezeket azonban az állatok meg tudják emészteni és viszonylag
hamar lebomlanak a környezetben.
A tudósok 3D-s nyomtatóval előállítható, olyan egyszerű szűrőket terveztek, melyek megakadályozzák, hogy a szárítógépek
szellőzőrendszerén keresztül a mikroműanyag szétszóródjon. Az
azonban még nem tisztázott, mi történik a mikroműanyaggal
a szűrők tisztításakor. Ha az emberek a kukába dobják őket, a
mikroszálak egy része visszakerül a levegőbe. A részecskéket egy
zsákba kellene gyűjteni.
Bár lehetséges ezeknek a szűrőknek a beszerelése, a szakértő
szerint a mikroszálak egészen addig mindenütt jelen lesznek,
amíg a ruhaipar el nem kezd használni sokkal környezetbarátabb
anyagokat.

A környezet védelme, valamint a légszennyezés csökkentése
érdekében 2022 első napjától kezdve már az Euro 4-es besorolású dízeldízelautók, kisteherautók és buszok sem közlekedhetnek
a brüsszeli régió 19 települését lefedő LEZ-övezeten belül. A január elsejétől érvényes szabályozás mintegy 76500 – Belgiumban nyilvántartásba vett és a brüsszeli régióban közlekedő – 11
éves vagy annál idősebb járművet érint. Közülük körülbelül 25
ezer járművet regisztráltak Brüsszelben. A járművek kivonására a
hatóságok három hónapos, április 1-ig tartó átmeneti időszakot
engedélyeznek. Ezt követően a szabálysértő járművezetők 350
eurós (mintegy 125 ezer forint) bírságot kapnak.
A brüsszeli városvezetés 2025-ig a legtöbb dízelüzemű járművet fokozatosan kivonja a közlekedésből. 2019 elejétől az Euro
0-ás, 1-es, és a 2-es besorolású, valamint a 19 évesnél idősebb
dízelautók nem hajthatnak be a fővárosi régióba. 2020-tól az
Euro 3-as és a 15 évnél idősebb dízelek, 2022-től az Euro 4-es és
a 11 évesnél idősebb dízelüzemű gépjárműveket is kivonták a
brüsszeli régió forgalmából. A tervek szerint legkésőbb 2025-től
az Euro 5-ös és a 9 évesnél idősebb dízelautók brüsszeli hajtási
engedélye szűnik meg.
A korlátozás nem vonatkozik a tűzoltó- és mentőautókra, valamint az autóritkaságnak számító, úgynevezett old timer kategóriába tartozó járművekre.
A brüsszeli városvezetés a 2025-ös céldátumig 86 százalékkal
kívánja csökkenteni a nitrogén-dioxid, szintén 86 százalékkal a
levegőbe kerülő korom koncentrációját, valamint 31,43 százalékra kívánja leszorítani a szállóporét.
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Gondolkodó

A betegség a legfőbb rossz?
A közelmúltban egy fiatal hölgy,
akinek hosszú betegeskedés után
rákban meghalt az édesanyja, így
fakadt ki: „Nincs Isten! Vagy ha van,
akkor rossz Isten!”

Amikor két ismerős találkozik, rendszerint jó egészséget kívánnak egymásnak,
legtöbbször mély meggyőződéssel még
azt is hozzá teszik: „Ha egészség van, akkor
minden van!”
Valóban a betegség a legfőbb rossz, ami
földi életünk során érhet bennünket? Nem
biztos, hogy így van!
Az emberiségnek van egy hatalmas, kellőképpen ki nem aknázott, nem hasznosított közös kincse: az „odaátról” visszatértek
megtapasztalása, tudása. Arról van szó,
hogy az utóbbi 50-60 évben több tízmillió, a klinikai halál állapotából visszahozott
embernek volt halálközeli élménye. Az ő
beszámolóik csodálatos módon rímelnek
egymásra: maradandó élményüket némileg eltérő módon visszaadva, a közlések
árnyalják, kiegészítik egymást, s a lényeget
illetően egy irányba mutatnak.
Az átélések hitelessége melletti egyik
legfőbb bizonyíték, hogy azok nem függenek sem az átélő korától, sem a nemétől,

sem a világnézetétől, sem a nemzetiségétől: helytől, időtől, személytől függetlenül
nagyfokú az egyezés közöttük.
A túlvilágról visszatértek azt a tudást
hozzák magukkal, hogy a betegségek nem
Isten büntetései, hanem azt a célt szolgálják, hogy tapasztalatokat szerezzünk,
lelkileg tovább fejlődjünk általuk: fontos
lépcsőfokok a földi küldetésünk betöltése
felé vezető úton.
Gondoljunk bele, hogy a betegségek
mennyi jótéteményre nyújtanak lehetősé-
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get! Hány olyan esetről hallani, mikor valaki kényszerűségből felvállalja egy vele nem
túl jó viszonyban levő családtag ápolását,
majd az együtt töltött hónapok, évek alatt
a két személy egymásra hangolódik, közelebb kerül egymáshoz, minek következtében a kapcsolatuk meggyógyul.
Sok esetben a betegséget mi magunk
idézzük elő azzal, hogy testünket nem
rendeltetésszerűen használjuk: alkohollal,
drogokkal, túlhajszolt munkával pusztítjuk, ahelyett, hogy arra törekednénk,
hogy jelenlegi földi odisszeáját töltő lelkünk számára a szükséges ideig megfelelő lakhelyül szolgáljon.
Vannak „testi emberek”, akik teljes mértékben azonosítják magukat a testükkel:
minden bizalmukat abba helyezik, valósággal istenítik, aminek következtében figyelmük az észszerűséget messze
meghaladó mértékben fordul feléje: valós vagy vélt szükségleteit, kívánságait
igyekeznek a lehető legmagasabb szinten
kielégíteni. Az ilyen személyek valósággal
rettegnek a betegségtől, azonban az őket
is megtalálja. A betegség az ő esetükben
ráirányítja a figyelmet a test esendő, romlandó, múlékony voltára, s az a célja, hogy
világossá tegye: a test túlzott dédelgetése, babusgatása helyett örökkévaló isteni
lelkük kifényesítésére kellene törekedniük, hogy az a lehető legjobb állapotban
távozzon ebből a földi világból.
Zámbó Zoltán

Egészség

Az
orvos
kezel, a természet
gyógyít
Hát
itt vagyunk!
Eljött a december
Az új év kezdetén van, aki fogadalmat tesz, hogy változtat
életmódján és van, aki komoly tervet is készít erre vonatkozóan. Szervezetünk képes kijavítani, regenerálni önmagát, feltéve, hogy megteremtjük számára az újjáépítéshez
szükséges feltételeket. Milyen kulcsterületeken érdemes
rendet tenni, ha komolyan elszántuk magunkat? Egyáltalán miért öregszünk, betegszünk meg és főként hogyan
fékezhetjük meg ezt a látszólag természetesnek tűnő folyamatot?

1, gondoskodjunk a pihentető,
mély alvásról!

A mély alvás, az egyik legfontosabb tényező a regenerálódásban. Ilyenkor termelődik a növekedési hormon is, amely a
fiatalság egyik kulcshormonja. Az elalvást
gátolja a TV és egyéb elektronikai kütyük,
tartsuk ezeket távol a hálószobánktól. Az
alvás hozzájárul az immunrendszer működéséhez is, ez pedig a vírusfertőzések
elkerülése miatt fontos. A szív- érrendszeri
betegségek, cukorbetegség is sokkal gyakoribbak azoknál, akik stresszesek, nem
minőségi az alvásuk, horkolnak. (alvási
apnoe szindróma) Gondoskodjunk az alváshoz a megfelelő környezet kialakításáról! (hőmérséklet, páratartalom) Gyógyteák, magnézium, meditáció, ima segít az
egésznapos stresszt hátra hagyni.

2, kezdjünk el mozogni, a fokozatosság elvét szem előtt tartva!

Új év kezdetén sokan kezdenek sportolni. Napi fél - egy óra gyaloglás, úszás
nem csak a csontoknak, mozgásszerveknek tesz jót, de serkenti a vérkeringést, a
tüdő működését, a bélműködést, javítja
a cukorháztartást, jókedvre hangol bennünket.

3, fogyasszunk tiszta, tápláló,
funkcionális élelmiszereket!

Kerüljük a készételeket, az alkoholt, az
energiaitalokat, a cukros üdítőitalokat! A
hosszan főtt csontleves a benne levő kollagénnel segíti a kötőszövetek, immunrendszer regenerációját. Fogyasszunk naponta
többször friss szezonális hazai, zöldségféléket! Levesben főve, párolva és nyersen
is, de egyszerre keveset, főleg emésztőszervi problémák esetén. A gyümölcsök,
főleg az alacsony cukortartalmúak, színes

bogyósok, citrusfélék vitamin-, flavonoid
tartalmukkal segítenek a szabadgyök elleni védekezésben. A tej és tejtermékek
közül legfeljebb az aludttejet, kefirt, natúr joghurtot, a hosszan érlelt sajtokat
fogyasszuk. A jó minőségű zsírok közül
az esszenciális telítetlen zsírokra fogyasztására figyeljünk (omega-3, omega-9),
mert ezek segítenek a sejtmegújítási folyamatban, méregtelenítésben. Naponta
legalább 2 gramm fogyasztása ajánlott.
A túlsúlyos, elhízott egyének számára
nem egy divatdiéta, hanem a személyre
szabott étrend hosszútávú követése, étkezési napló vezetéssel, heti haskörfogat
testsúlyellenőrzéssel egybekötve hozhat
átütő eredményt. Olyan étrendet kövessünk, ami az alkatunkkal, mozgásintenzitásunkkal harmonizál és tartósan követhető, élvezetes. Nem fogyókúrázni kell,
hanem helyesen táplálkozni!

4, böjtöljünk, hagyjunk pihenő
időt emésztőrendszerünknek is!

A böjtölés a második legfontosabb,
amit tehetünk annak érdekében, hogy
fiatalos külsőnk, egészségünk hosszan
megmaradjon. Segítjük szervezetünket
a salakanyagoktól, elavult sejtalkotóktól
történő megszabadulásban. Az elmúlt
évek kutatási eredményeiből kiderült,
hogy a böjtölés számos civilizációs betegség megelőzésében is hatékony eljárás.

5, a bélflóra helyreállítása

A gyakori antibiotikum szedés, a gyomorsavcsökkentő szerek tartós szedése
komoly károkat okoz bélflóránkban, ez
immunrendszerünk gyengeségéhez, elbutuláshoz, számos krónikus betegséghez vezethet. Elhúzódó emésztőszervi
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probléma esetén vizsgáltassuk meg bélflóránk összetételét! Így lehet pontosan
probiotikumot pótolni, megfelelően táplálkozni.
Fogyasszunk funkcionális élelmiszereket, esszenciális zsírsavakat étrendkiegészítőkkel, vitaminokkal, ásványianyagokkal kiegészítve.
Látogasson el a www.healthandyouth.
hu honlapra és vásárolja meg kedvező
áron az immunerősítő Recovery plus
Q10 tablettát, a tiszta izlandi halolaj termékeket!
Összeállította:
Dr. József Erika, háziorvos
Kérjen tanácsot szakembereinktől!
tel: 06 30 337 9280

Fűben-fában

Fedezzük fel a fekete nadálytő gyógyerejét
„Minden méreg és semmi
nincs méreg nélkül, csupán
a mennyiségtől függ, hogy
valami méreg-e vagy sem.”
Paracelsus (1537)
Napjainkban keveset hallunk róla,
de a fekete nadálytő, mint gyógynövény, nagy múltra tekinthet vissza.

A
növény
tudományos
neve
Symphytum officinale, amely görög eredetre utal (a „symphein” azaz összenőni
szóból).
Német elnevezése, a „Beinwell” utal a
gyógyhatásra, mivel a „Bein” a régi irodalmi német nyelvben „csont”-ot jelent.
További népi elnevezései: falgyökér,
sebgyógyír, csontgyógyír. Az angolszász országokban használatos neve
comfrey, amely a latin „confirmá”-ból
(confirmare=megerősíteni)
származik.
Ezeknek a megjelöléseknek a többségéből kitűnik, hogy a fekete nadálytő mind
régebben, mind manapság a csontokkal,
illetve a csontrendszerrel összefüggő betegségre javasolt gyógynövény.
A fekete nadálytó dús, erőteljes, évelő,
filcesen szőrös szárakkal és levelekkel,
liláspiros, néha sárgásfehér harangszerűen bókoló virágokkal és nagy, erős, ágasbogas gyökérzettel rendelkezik.
Fény, talajnedvesség és tápanyag tekintetében nagyon igényes. Vadon, folyóvizek partján, árkokban, meredek
vízpartokon és nedves réteken terem.
Hatóanyagai legnagyobb mennyiségben
a gyökerében halmozódnak.

Külsőleg így alkalmazhatjuk

A fekete nadálytő kitűnő hatása a nehezen gyógyuló sebekre elsősorban fő
hatóanyagában, az allantoinban rejlik.
Hám- és sejtképző hatásánál fogva serkenti a seb gyógyulását. A fekete nadálytőből készült főzettel lemosva vagy azzal
átitatott kötéssel a sebek váladékozása
és gennyesedése megszűnik, olyannyira,
hogy elfekélyesedett és krónikusan gen�nyező sebek is gyorsan behegednek.

Fürdő, vagy borogatás
fekete nadálytő főzettel
Az orvosi gyakorlat azt mutatja, hogy
krónikus gennyesedések és nyílt fekélyek
főleg idős, mozgásukban már korlátozott
embereknél és erős dohányosoknál lépnek fel. Ilyen esetekben ajánlatos a sebet
naponta kétszer fekete nadálytő főzetben
áztatni, azzal öblítgetni, vagy a főzettel
átitatott borogatást tenni rá. Mindhárom
alkalmazási módhoz a főzetet a következőképp állítjuk elő: egy csészényi fekete nadálytövet két-három liter vízben
10 percig főzünk, ugyanennyi ideig állni
hagyjuk, majd leszűrjük. Amikor a főzet
testhőmérsékletre lehűlt, megáztatjuk
abban lábfejünket vagy lábszárunkat.
Olyan testrészeknél, ahol ez nem lehetséges, kád, vödör vagy zuhanyzótálca fölött
lassan-lassan a sebre öntjük a főzetet. Ha
az ilyen öblítés fájdalmat okoz, tiszta len
vagy pamutruhát átitatunk a főzettel, rá-
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tesszük a sebre, befedjük száraz frottírtörülközővel és az egészet átkötjük. Fél óra
múlva a műveletet megismételhetjük.
Ezután a sebet, de különösen annak a
széleit bekenjük körömvirág kenőccsel és
újra átkötjük. Ha ez a kezelés viszonylag
körülményesnek is tűnik, mégis megéri a
fáradtságot, ha figyelembe vesszük, hogy
egy hosszú időn át nem gyógyuló sebtől
és az azzal járó kellemetlenségektől szabadulhatunk meg.
Borogatás és fekete nadálytő
lisztjéből készült péppel
Mindenfajta csont-, ín- vagy izomtraumánál – mint törések, ütések nyoma, ficam, rándulás, zúzódás vagy véraláfutás
–a fekete nadálytő lisztjéből készült péppel való borogatás segíthet.
Ebben az esetben a porrá őrült fekete
nadálytövet használjuk. Aszerint, hogy
mekkora a kezelendő felület, veszünk

Fűben-fában

50-100 g fekete nadálytőlisztet és egy kis
tálban forró vízzel és néhány csepp olívaolajjal péppé keverjük. A pép először
szálasodik, majd meglehetősen ragadós
és gumiszerű lesz. A pépet úgy ahogy van,
melegen rákenjük a beteg testrészre és
előbb egy lenruhával, majd egy kis frottírtörülközővel letakarjuk. Az egészet kötéssel rögzítjük és egy-két órán át vagy egész

éjjel hatni hagyjuk.
A pép könnyen eltávolítható. Utána a
bőrt fekete nadálytő
kenőccsel bekenjük.
A fekete nadálytőliszt
pépéjéből
készített borogatás
hihetetlenül hatásos
és naponta ismételt
alkalmazásától a gerinc- és porckorong
fájdalmak is csökkenhetnek.
Ugyancsak regenerálódhatnak az
erősen igénybe vett
ízületek vagy a túlerőltetett izmok és
izomszalagok (pl. sportolóknál az ugróízületek, a térd, a teniszkönyök stb.) Terápiaként ugyanolyan hatásos lehet, mint
megelőzés céljából.
Fekete nadálytő kenőcs
A fekete nadálytő lisztjéből készült
péppel való borogatás pótolható a kevésbé koncentrált fekete nadálytőkenőccsel.
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Ennek használata viszont sokkal egyszerűbb. Segítséget nyújt a kisebb bajoknál
és fájdalmaknál, mint például eséstől
szerzett kék folt (vérömleny) esetén, ha a
szokatlan, talán túlfeszített kerti munkától
megfájdul a derekunk, ha bútortologatás
közben megemeltük magunkat, vagy ha
sportolás után izomlázunk keletkezett.

A belső alkalmazás nehézségei

A fekete nadálytő belső alkalmazása
óvatosságot igényel, ugyanis az újabb
vizsgálatok során a fekete nadálytőben
pyrrolizidin-alkaloidát találtak, amely a
májra nézve toxikus, rákkeltő és génváltozást idézhet elő.
Mint általában mindig, ebben az esetben is a mértéktartás a fontos. Toxikológiailag tehát csak a fekete nadálytőből
készült tea vagy kivonat gyakori belső
alkalmazása szolgáltat okot az alaposabb
megfontolásra.
A külső alkalmazás ártalmatlan, mivel a
kérdéses anyagok a bőrön keresztül úgyszólván egyáltalán nem szívódnak fel és a
kísérletek során nem mutatkoztak negatív hatások.

Forgácsok
Hisz léteznek még angyalok,
és megsimítják arcodat,
a félelemre semmi ok,
ők kísérik a harcodat!”
Tóth Enikő

Forgácsok...

Megérintve...
Kedves Olvasó! A karácsonyi időszakban
egy már-már hétköznapinak nevezhető
dolog történt velem: csomagot hozott a
posta. És elkezdődött a sokak által ismert
kálvária. Szóval, csomagot hozott a posta,
pontosabban, hozott volna, de a lépcsőház
zárva volt. Nem kaptam értesítést, nem is
voltam otthon, a „dolgozóban” tettem dolgomat. Másnap viszont egész nap otthon
voltam, igaz nem tudtam a csomagom érkezéséről (meglepetésnek szánták), s mint
utólag kiderült, megint kihozták a csomagot, és a lépcsőház ismét zárva volt. Ezen
nem kell csodálkozni, mert mindig zárva
van. De van lakás csengő! Ejnye, a mindenit, hogy most sem sikerült! De vége a
kalandnak, a feladó érdeklődött, megkaptam-e, így már volt csomagszámom, meg
tudtam keresni. A csomag a postán volt, elmentem és felkaptam! A kálváriának vége,
de nem a történetnek!
Otthon kibontottam, és láss csodát, úgy
jártam, mint a Kicsi Mackó, amikor belépett az erdei kis házba:

„Ámulva néz körbe, mert amit lát,
az két hatalmas törpe!”
Nos, valójában az én történetem innen
indul. Sok kedves és hasznos dolog került
ki a csomagból, de volt az egyik sarkában
egy nagyon gondosan becsomagolt kis
doboz. Nagyon óvatosan bontottam ki, s
láss csodát, egy üvegből készített gyönyörű angyalka volt benne, amint arany harsonáját fújja!
S mint később kiderült, fehérségét az
angyalka testében levő Himalája só adja!
Elámultam!
Egy nagyon nehéz és sok küzdelemmel
járó év előtt állunk, s mit kapok: egy harsonáját fújó angyalkát, aki testében hordozza az „Élet sóját”, a megmaradás üzenetét! S mit mond a harsona? „Angyalok...,
félelemre semmi ok, ők kísérik harcodat!”
Nagyon mélyen megérintett a felismerés!

nemes fából...
Kemény harcra készülj, de szívedben, és
lelkedben legyen ott megmaradás rendíthetetlen ereje! S a harsona azt üzeni, ezt
oszd meg másokkal is! ...mintha a Regélők
küldték volna! (Tudod, akik felkészítenek
az Új Év új feladataira!)
Mint később megtudtam, az angyalkát
egy kedves ismerősöm álmodta meg nekem, és üvegműves férje volt a kivitelező. S
ebben a megérintett és elvarázsolt állapotban tovább gondolkodtam.
Kezdetben vajon milyen gondolatok
kavarogtak az „alkotó” fejében és azok
hogyan váltak vezérgondolattá, és ezek
a gondolatok hogyan manifesztálódtak?
Mire gondolt, amikor az angyalka először
megfújta harsonáját? Avagy amikor eszébe jutott a só? Lehet, hogy semmi megfoghatóra? Csak tette, amit tennie kell, teremtett! Mert Ő a Teremtő Leánya, a Teremtő
Asszony!
Lányok, asszonyok ébredjetek! Mindan�nyian a Teremtő Leányai, a Teremtő Asszonyai vagytok! Rajtatok kívül senki nem tud
emberi életet teremteni! Ti vagytok a világ
megmaradásának letéteményesei! Természetesen a mai, sarkából kifordultnál szebb
világra gondolok! A jelenlegi, szerzésre,
birtoklásra, mindenáron a gyengébbek
kifosztására alapozott világnak búcsút kell
mondani!
S ha megvan a gondolati terv, valakinek
- és ez nem lehet más, csak a Mester - az
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anyagba kell öntenie. Itt két akadályon kell
áthaladni. Az egyik, kommunikációs jellegű. Hogyan tudja az„alkotó”, a Teremtő As�szony, az izzó anyaggal is bánni tudó férfi
számára átadni a gondolatban megformált, már „élő” alakot, az angyalkát a harsonával? Amint tudjuk, a kommunikációnknak három szintje van, a verbális, a logikai
és a szimbolikus. Az elsőben elmondjuk, a
másodikban pontosítjuk, és a harmadikban pedig „átküldjük”!
Ez utóbbi szint, ami nem mindig, és nem
mindenki között működik, de lehetővé
teszi a nyelvi nehézségek átugrását, (pl.
kínai-magyar mind a két irányban) és az
állatokkal való kommunikációt is. Csak így
lehet pl. a kutyákkal is „családtagként” élni!
A Mester, aki lehet, hogy ha azt kérjük,
rajzoljon egy embert, pálcika embert fog
rajzolni. De nemcsak Mester, művész is,
szakmájának művésze, és képes a lángok
között formálódó, a forróságban el-eltűnő
figura kialakítására, a teljes és csodálatos
angyalka megvalósítására. Mi is történik
itt? A nő álmát a férfi valósítja meg! A családi kapcsolatban ez a nő a „feleség”! Felefele! Mondd, Kedves Olvasó, a férfi és a nő
egyenrangúságát ki tudod ennél jobban
fejezni? Ha igen, akkor keress még egy
nyelvet, amiben ez így jelenik meg: fele-fele, azaz feleség!
Nos, kedves férfitársaim, akkor mi akadálya van annak, hogy nőtársainkat magunkkal azonos szinten elfogadjuk, megbecsül-

Forgácsok
jük, támogassuk, és nem utolsó sorban
szeressük? Mert, ahogy a Ghymes együttes
énekli: „Mert nőben él a szerelem... mert
nőben él a szerelem...” A ház feleség nélkül, csak lakás, feleséggel pedig otthon! A
nő a család megtartó érzelmi pillére. Miért
ér többet a semmibe vesző csillogás, az
értéktelen divattárgyak, a média profitorientált tömeg-butítása, mint a Teremtő
Asszony!
Mennyit beszélgetsz vele egy hét alatt?
Úgy számolj, hogy a tükörbe is nézel!
Rohanás reggel, rohanás este, rohanás
hétvégeken. Figyeled: elvették a szabad
rendelkezési idődet! A munkatársaddal
tízszer annyit beszélsz egy hét alatt, mint a
feleségeddel, gyerekeiddel, családoddal. S
aztán itt is, ott is roppan a család! Mert a jó

„beszélgetés” a közösséghez tartozó érzést
erősíti benned, az azonos terhek felismerése nélkül. Olyan nehéz átgondolni, átlátni
azt, amit a fősodrású média tulajdonosok
csinálnak velünk? Kapcsold be a Józan
Eszedet! Legyél képes arra, hogy a „más
kertjének zöldjét”, meg „a rálátás beesési
szögét” meg tudd különböztetni!
Egy szép szó reggel, egy szép szó este, és
már jobb lesz a hétvége! S imádkozhatsz,
ha már erre a jó ösvényre léptél, hogy ne
következzen be változás, ahogy Lao Che a
Tao-Te-Kingben megfogalmazta, és ez természetesen a női nem re is vonatkozik:

„Az úton járok,csak attól félek,
hogy letérek!”

Nos, nem feledtük el a kis angyalkát a
harsonájával! Üzenete rendkívül fontos
mindannyiunk számára, de különösen a
magyarok magyarjai számára. Ha közel
kétszáz évet visszamegyünk a történelmünkben, költőnk, Kölcsey Ferenc a Huszt
c. verésben egy hasonló üzenetet így fogalmazott meg:

„Bús düledékeiden, Husztnak
romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt
fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél;
s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak
inte felém.
És mond: Honfi, mit ér
epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé
visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan
vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts:
s a haza fényre derűl!

(Cseke, 1831. december 29.)”
Emlékeztetlek Kedves Olvasó, hogy a cselekvéshez hitre van szükség! Rendíthetetlen
hitre, hogy tudjuk, amit teszünk az jó! Száz
évvel ezelőtt, amikor Sopron lakossága kb.
40 000 fő volt, a környékbeli kis településekkel együtt, mintegy 7107 többséggel
visszaszavazta magát Magyarországra. Pedig már az új neve is megvolt: Ödenburg!
Ott is egy harsonának kellet megszólalnia,
és megindítani az embereket! ...és sikerült!
Mert valószínű, minden érintett polgár úgy
nézett magára, mint ahogy az Úgy néztem
c. dal megfogalmazza:

„Úgy néztem magamra mindig,
ahogy csodára nézni illik,
csodára, az ember fiára,
kezeire, nyírott hajára.”
		 (Szécsi Margit)
Kedves Olvasó! Kemény időszak következik! Halld meg te is, a harsona hangját,
engedd be a szívedbe, és tiszta szívvel hirdesd Te is a cselekvő hazaszeretet fontosságát.
Meglátod, működik!
Erdei István
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Természetesen

Készíts magadnak saját parfümöt!
Gyakran térek be illatszer boltokba,
mert imádom a finom illatokat! De
amikor az árukat nézem, akkor rájövök, hogy nem az én pénztárcámra szabják őket, szomorú szívvel hagyom a polcon a vágyott illatot.
Egyszer egy tanfolyamomon, minden
résztvevőnek adtam egy parfümös üveget
a kezébe, és kitettem az asztalra egy csomó
illóolajat. Adtam 10 percet és annyit mondtam: Itt a lehetőség, készíts magadnak egy
olyan szinergiát, amit a testeden is szívesen
viselnél, mint illatot.
Néhány perc alatt csodás eredmények
születtek. A hallgatók saját személyiségükre szabva készítették el saját illatukat, amit
azután alkohollal és hordozó olajjal higítottak fel.

A jó parfüm előnyei:

• Javítja a hangulatot.
• Növeli az önbizalmat.
• Javítja az egészséget.
• Vonzóvá tesz.
• Emlékeket aktivál.
• Frissít

• Elmulasztja a fejfájást.
• Nem irritál

Vajon nem lenne okosabb,
ha saját magunknak készítenénk
el a parfümöt?

Amikor jobban beleástam magam a témába, megtudtam, hogy alapvetően három féle illatot különböztetünk meg. Eze-

ket megfelelő arányban keverve kapjuk az
ideális parfüm kombinációt.
30%-ban használjunk fej jegyű illatot – Ezeket az illatokat érezzük meg a
szaglás első pillanatában, ezek erőteljesek, áthatolóak.
Ilyen fej jegyű illóolaj a bazsalikom, a
grapefruit, a geránium, a fodormenta, a ciprus, a babér, a citrom, a lime, a bergamott,
a borsmenta, a boróka, a mirtusz és az édes
narancs.
50% szív jegyek – Ez az illat magja, középső része.
Ilyen illatúnak érezzük szinergiánkban a fekete bors, a levendula, a tárkony,
a kardamom, a babér, az édeskömény, a
muskátli, a rómaikamilla, a szerecsendió
illóolajat.
20%-ban láb jegyeket használjunk –
Ez az a jegy, amely meghosszabbítja a középső illatok élettartamát.
Az illat legalsó jegyei közül ilyen a ciprus,
a cédrus, a gyömbér, a fenyő, rozmaring, a
szantálfa és a vanília illóolaj.
Máshogy is kombinálhatsz illóolajokat
a parfümben ízlésednek és személyiségednek megfelelően alakítva azokat.
• Relaxáció – Levendula, Neroli, Cédrusfa
• Frissítő – citrusos illatok, például narancs, citromfű, citrom, lime
• Friss – Grapefruit, Gyömbér
• Romantikus – rózsa, lime, levendula
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Természetesen
• Érzéki – édes narancs, szantálfa
• Édes – levendula, kamilla, kardamom,
muskátli
• Fényes – borsmenta, rozmaring, citrom, zsálya
• Vad és fás – boróka, cédrusfa, bergamott
• Dús, élő, telített – szegfűszeg, szerecsendió

Recept a tökéletes parfüm
elkészítéséhez:

Mivel most először készítek parfümöt,
úgy döntöttem, hogy a legegyszerűbb
utat választom és illóolajokat használok.
Hozzávalók:
• 2 evőkanál hordozóolaj, például
édesmandula, vagy jojoba
• 6 evőkanál 96%-os alkohol
• 2,5 evőkanál desztillált víz
• 30 csepp illóolaj, azaz 9 csepp fej jegyű, 15 csepp szív jegyű és 6 csepp lábjegyű illóolaj
• Két tiszta, sötét üvegből készült palack
légmentesen záródó tetővel

Elkészítés módja:

• Öntsd a hordozó olajat a parfümös
üvegbe és add hozzá a fej-, szív - és láb je-

gyű olajokat. Add hozzá az alkoholt. Egyszerre felesleges 5 olajnál többet keverni.
A kevesebb néha több. Ezeket először válaszd ki a készletedből.
• Csavard rá a kupakot, és hagyd állni 48
órán keresztül. Minél tovább hagyod, annál erősebb lesz.
• Ha elégedett vagy az illattal, öntsd hozzá a desztillált vizet.
• Élvezd a saját illatod!

Profi tippek:

• Mivel az egyes illatok dominánssá válhatnak, különösen az alacsony keverési
arányszámú illatok ezek, ezért egyesével
add hozzá a cseppeket, amíg tökéletes
egyensúlyt nem találsz.
• Használj közben egy kis tányérba kiöntött kávét, ezzel tisztítva le a szagló szervedről az illatmolekulákat, hogy ne telítődjön az orrod azonnal.
• Az egyszerű felhordás érdekében használj szórófejjel ellátott palackokat.

A saját parfüm
elkészítésének előnyei:

• Pénzt takarítasz meg vele.
• Nem lesznek benne káros vegyszerek.
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• Testre szabott, egyedi illatod lesz.
• Elkerülhető az allergiás reakció.

Figyelmeztetés:

Mindig használj minősített, garantáltan
jó gyártótól származó, 100%-osan tiszta
illóolajat!
A parfümkészítéshez mindent megtalálsz
az aromadoki.hu oldalamon.
Szakmai anyagokat és videókat ezzel
kapcsolatban keress
a www.healingbridge.hu-n.

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

Novella

Balambér és a végzet

Dirr-durr, piff-puff, csak úgy záporoztak a lövések a körvadászaton. Balambér, a kivert kóbor kutya nem tartozott
a falkához, ő az életéért loholt. Balambér, a magyar vizsla, kivert kóbor kutya lett. Futtában látta, hogy az üldözött
vadak néhányan golyót kapva, a futás iramától, lendületétől hemperegtek még vagy pár métert, de az már nekik
mindegy volt. Távolról hallotta volt kollégái lelkes, vad csaholását. A francba - gondolta, - ezek még kifordítanak a
mundéromból!
Egy őz egészen a közelében felsikoltott, felbukfencezett, s még megpróbált térdre állni. De rájött, hogy felesleges, s
rezignáltan lepihent örökre. Szegény, a már mindent látó szemeivel az égre csodálkozott; már hiába is kérded, hogy
most mit lát -, nem fogja megmondani. Balambér azért ezt sejteni vélte, de azt nem, hogy ő maga akkorát fog esni,
hogy az még hangot is ad. Pedig tényleg így történt.
Tiszta szégyen – gondolta és tudta ,
hogy sosem fog vele dicsekedni, hogy ő,
Balambér, egyszerűen elbotlott egy keresztbe fekvő kidőlt, korhadt nyírfában.
Ez még nem lett volna tragikus, ha nem
lett volna alatta egy rég kiszáradt, félig
feltöltött verem. Valami puhára és szőrösre huppant, ami ráadásul halkan felnyikkant. Először egy kivert macskára gondolt,
mire is gondolt volna eb létére, de aztán
észrevette a két hatalmas nyuszifület. Kinyújtotta mancsát, hogy magához szorítva, védelembe vegye a rémülten makogó
vadnyulat, aki persze eszeveszetten menekülni próbált.
– Inkább golyó által a gyors halál, mint
egy fenevad által szétmarcangoltatni
– gondolta, s félőrülten kapart felfelé a
gödör göröngyös oldalán. Hiába. Alatta

mindig megindult a föld. Balambér megsajnálta, felugrott, s elkapta a nyúl jobb
hátsó lábát, hogy véget vessen ennek a
hiábavaló kínlódásnak. Magához húzta
és gyengéden átölelte. Bundáján keresztül is érezte a zakatoló nyúlszívecskét
- Ne félj megvédlek, lőttem én már vadászt is! -, és még így utólag is megborzongott, ahogy eszébe jutott az az eset.
Most mintha távolodott volna a csatazaj.
- Kapaszkodj a hátamra, kinézünk,– szólt a
nyúlnak, ki már megnyugodni látszott, hiszen érezte, hogy egy csupaszív, talán enyhén hibbant lelkű ebbel van dolga. Most
már félelem nélkül a kivert kutya hátára
kapaszkodott és átölelte a nyakát. Az meg
sem érezve a nyuszi súlyát, komótosan rakosgatta egymásra a gödörben szerteszét
heverő limlomot, s mikor már gondolta,
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hogy elég lesz, felkapaszkodott a veremig
pereméig. Kinézett. A körvadászok vagy
kőhajításra tőlük a sebesült állatoknak adták meg a kegyelemlövést, de vigyázva a
finomabb részekre, hogy a szakács ne szitkozódjon megint, mint a múltkor.
-Már nincs veszély -, akarta a nyuszinak mondani, - de a fenébe is! - dermedt
meg Balambér. Mintha rémálmot látna, tűnt elő a hazatérő fáradtan loholó
kutyafalka. Csak ne vegyenek vészre -,
imádkozott Balambér. Lehet, hogy így is
lesz, mert a falka a verem előtti csapáson
balra kanyarodtott a táborhelyük felé, de
az utolsó közülük a kút felé nézett. Tekintete találkozott Balambéréval. Nem állt
meg, de jobb első mancsát mintha tétován tisztelgésre emelte volna, de félúton
megállt a mozdulattal, s szaporázva társai

Novella

Takács Zoltán festőművész illusztrációi

után porzott. Balambér elengedte izmait.
Hagyta, hadd csússzanak le a gödör védett fenekére.
- Még várunk egy szusszantást, aztán
elpucolunk -, dünnyögte halkan a nyuszinak, mert még az átélt izgalomtól remegett a hangja, de azt leplezni akarta.
- Te tényleg lőttél vadászt, Balambér?
- Igazából véletlen baleset volt. Nem
akarattal tettem. Egy hülye egér az oka.
Az orrom előtt guberált s a neszezésére
ébredtem. Mancsommal utána kaptam,
de véletlenül az ott fekvő puska ravaszához értem. A golyó a fa tövében szunyókáló gazdám fejébe ment. Sajnálom, de
nem tehettem róla. Utána le akartak lőni,
de persze, hogy mentettem a bőröm. Ennek már vagy három hónapja. Fenébe,
hagyjuk ezt, gyere menjünk inkább innen,
úgy tűnik tiszta a levegő.- Nagy nehezen
kikászálódtak a gödörből.
- Hát idefigyelj nyuszifül, arra mész a
csapás…
Akkor zuhant le az ég nagy dörrenéssel, de Balambér, azt már nem hallotta.
Vadnyuszi ijedtében visszazuhant a verembe.
- Vágja le az orrát Jani bá´. Az erdész
pénzt ad érte, mer´ nincs rajta biléta –,
hallotta lenn a nyuszi remegve a két kerülőt. Balambér, a kóbor eb már csak az eget
nézte, s nem érzett semmit. Még az orrát
nyiszáló pengét sem.
Kisslaki László

Döbbenetes mértékű az erdőirtás a brazil szavannán is
Évek óta nem látott szintre nőtt az erdőirtás a brazil szavannán. A Cerrado nevű füves-fás-erdős vidéken az
INPE brazil űrkutatási hivatal minap közzétett adatai szerint egy év alatt 8%-kal, 8531 négyzetkilométerre
nőtt az erdőktől megtisztított terület az Amazóniától délre fekvő, több állam területén elnyúló régióban. Ez
eddig a 2015 óta mért legmagasabb adat.
A területet „fejtetőre állított erdőnek”
is nevezik, mivel az itt honos növények
nagyon mélyre eresztik gyökereiket,
hogy túléljék az aszályokat és a futótüzeket, emiatt a növényzet jelentős
karbonelnyelőnek számít, elpusztítása,
égetése karbonkibocsátóvá teszi a régiót.
Mercedes Bustamante, a Brazíliavárosi
Egyetem ökológusa a Reutersnek nyilatkozva „rendkívül aggasztónak” nevezte
az adatokat. A friss eredményeket a brazil
kormány szilveszterkor hozta nyilvánosságra, a szakember szerint csak figyelemelterelésre használta a vezetés. A kör-

nyezetvédők figyelme azért is fokozott a
Cerradóval kapcsolatban, mert az 1970-es
évek óta a természetes növényvilágának
körülbelül a felét pusztították el földművelés (leginkább szójatermelés) és állattartás céljából. Mára a szójamezők több
mint fele található a szavannás vidéken.
Manuel Ferreira, a Goiási Szövetségi
Egyetem geográfusa szerint az egyik leggyorsabb ütemben átalakult hely a Földön a Cerrado.
A térségben rendszeresen fedeznek fel
korábban ismeretlen növény- és állatfajokat, de sok faj valószínűleg még azelőtt
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kipusztul, hogy megismerhettük volna.
Az erdőirtás mértéke a 2000-es évek
után csökkenésnek indult, azonban Jair
Bolsonaro elnök hatalomra jutása óta újra
emelkedik, ugyanis a köztársaság vezetője a mezőgazdasági hasznosítást és a fejlesztést az érzékeny ökoszisztémákban is
ösztönzi.
A múlt hónapban egy szójatermelőkből
álló csoport azt állította, hogy adataik szerint a földművesek inkább a már megtisztított területeket hasznosítják ahelyett,
hogy teljesen új helyeken irtanák ki az
erdőket.

Életmód

Úgy egyél, hogy jól legyél!
Az év eleje sokak életében az újévi
fogadalmak ideje is. Az egyik leggyakoribb ígéret, amit sokan megfogalmaznak, hogy lefogynak
vagy egészségesebben esznek.
Egyre többféle diétás módszerrel
találkozhatunk az interneten.
A legtöbb diéta konkrétan leírja,
hogy mit lehet enni és mit nem, valamint a kalóriabevitel csökkentését és a mozgás növelését helyezi
a középpontba, ami logikus is, hiszen ha több kalóriát égetünk el,
mint amit beviszünk, akkor biztos
a fogyás. Akkor mégis mi a gond?

Az igazság az, hogy ezeknél a diétáknál
az előírt étrend sokszor teljesen más, mint
ahogy eddig az illető étkezett. Az ételek
mérése, kalóriatartalmának számolása is
sokakat megijeszt. Többen a mozgást is az
elején szenvedésként élik meg, ezért ezek
a diétás programok hamar kudarcba fulladnak. Akkor mégis mi lehet a megoldás,
hogy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben és úgy térjünk át egészségesebb
életre, hogy azt ne éljük meg teherként?
Először is ne változtassunk meg mindent egyszerre, haladjunk apró lépésekben. Mire gondolunk? Cseréld le ételeidet
az egészségesebb változatára. Szívesen
eszel rizst, ezért sima fehér rizs helyett
próbáld ki a basmati rizst és a barna
rizst. Utóbbiak magasabb rosttartalmuknak köszönhetően lassabban emelik meg
a vércukorszintet, jobban telítenek, így
később leszel éhes. Érdemes megkóstolni a bulgurt, quinoát is. Szereted a tésztát. Szuper, a tészta valóban finom, de a
sima fehérlisztes tészták helyett keresd
a durum-, tönköly tésztákat, azok sima
és teljes kiőrlésű változatát. Ezek vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaznak,
lassabban emelik meg a vércukorszintet,
teljes kiőrlésű változataik pedig magas
rosttartalmuknak köszönhetően még
inkább mérséklik a vércukor és az inzu-

lin emelkedését. Ma már számos finom
gluténmentes tészta közül is választhatunk, hogy színesítsük étkezésünket. Aki
nem gluténérzékeny, annak is érdemes
időnként kipróbálni egy-egy barna rizsből, borsóból vagy vöröslencséből készül tésztát, melyek nemcsak finomak,
de egészségesebbek is, mint sima búzalisztből készült társaik. Nagyon szereted a
kenyeret és a péksüteményeket, és szívesen meg is sütöd őket? Ha te magad sütöd, akkor nagyon egyszerűen csak annyit
kell tenned, hogy először a sima búzaliszt
harmadát cseréld le teljes kiőrlésű lisztre. Hogy miért? Azért, mert így megnöveled a rosttartalmát, kevesebbet fogsz enni
belőle, mert hamarabb telít. Sokan nem
szeretik a teljes kiőrlésű lisztet, mert töményebb lesz a tészta tőle. Érdemes úgy
megpróbálni, hogy a teljes kiőrlésű liszt
fele inkább barna rizsliszt legyen, azaz
például ha valamihez 600 g liszt kell, akkor kezdetben 400 g legyen a sima búzaliszt, 100 g a teljes kiőrlésű liszt és 100 g
a barna rizsliszt, így egy jó állagú tésztát
kapunk. Amire érdemes figyelni, hogy a
magasabb rosttartalom miatt lehetséges,
hogy több folyadékot vesz fel a tészta. A
későbbiekben tovább csökkenthetjük a
sima búzaliszt arányát.
Mit tehetünk még annak érdekében,
hogy jobban legyünk? Ha sütünk, süs-
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sük kevesebb cukorral a süteményeket,
kezdetben a recept által írt mennyiség
70 %-át tegyük bele. Szervezetünk hamar
megszokja a kevésbé édes ízt, és egy idő
után nem is fogja kívánni. Későbbiekben a cukor egy részét helyettesíthetjük
sztíviával is, ami egy természetes édesítőszer. Az emberi szervezetnek valójában
nincs szüksége annyi tejre, mint amennyit
elfogyaszt tej vagy tejtermék formájában. Süteményekhez, bizonyos ételekhez
tej helyett használhatunk cukormentes
növényi tejet. Egy idő után azt vesszük
észre, hogy kis lépésekben étkezésünk
átalakult, nem mondtunk le kedvenc ételeinkről, csak egészségesebb verzióban
fogyasztottuk el, miközben egyre energikusabbak lettünk. Emellett érdemes
egyre inkább beiktatni az idénygyümölcsöket, zöldségeket is. A mozgást kezdhetjük lassú sétával.
Legyen szó egészségesebb étkezésről,
ételérzékenységről, inzulinrezisztenciáról, cukorbetegségről, nálunk mindent
megtalálsz ahhoz, hogy úgy egyél, hogy
jól legyél!

vegabonshop.hu

Recept

Variációk édesburgonyára
Az édesburgonyának a hagyományos burgonyához nem sok köze van. Sokkal egészségesebb, mert a hétköznapi
burgonyával ellentétben, nem emeli meg a vércukorszintet, így nem hizlal.

Pozitív hatásai:

elrendezzük, és mehet a sütőbe. 200 fokon sütjük. Először megpuhul, majd ropogóssá, barnás színűvé kezd válni. Ekkor jó!
Mártogatóst készítünk hozzá - pl. fokhagymás tejfölt.

• Béta-karotinban, ásványi anyagokban gazdag.
• Magas C-vitamin tartalmú.
• Fehérje és magnézium tartalma miatt
az izmok építésére és működésére kedvező hatással van.
• Erősíti az immunrendszert.
• Serkenti az emésztést.
• Cukorbetegeknek, emésztési problémákkal küszködőknek különösen ajánlott.

Édesburgonya gofri

Édesburgonyából számtalan étel készíthető. Íme egy pár ötlet:

megbarnul sütés közben.
• A feltéteket ízlés szerint válogathatod:
lehet avokádós, tojásos, sonkás, lazacos,
magvas, krémsajtos, stb.

Hozzávalók:
1,5 bögre búzaliszt
1 bögre zabliszt
3 tk. sütőpor
1 tk. fahéj
1/4 tk só
2 tojás
1 bögre tej
1/2 bögre natúr joghurt
3 evőkanál kókuszolaj vagy vaj
10-12 dkg édesburgonya püré
2 evőkanál barna cukor
Egy nagy tálba keverjük össze a lisztet,

Édesburgonya chips

Édesburgonya turmix

Kiváló napindító! Tartalmas, egészséges
- és csodaszép a színe is.
Hozzávalók:
1 db kisebb édesburgonya
2 db banán
3 dl tej vagy mandulatej
fahéj, gyömbér

Hozzávalók:
3-4 db nagyobb édesburgonya
olívaolaj
só, bors, chili, borsikafű
tejföl, fokhagyma (a mártogatóshoz)
Hasábokra vágjuk az édesburgonyát.
Beletesszük egy edénybe, meglocsoljuk
olíva olajjal és megszórjuk fűszerekkel. Átforgatjuk, majd egy sütőpapíron szépen
a zablisztet, a sütőport, a fahéjat és a sót.
A tojást, a tejet, a joghurtot, az olajat, a
pürét és a barna cukrot mindaddig keverjük, amíg egységes masszát nem kapunk.
Hagyjuk állni 10 percig.
Ha a tészta túl sűrű, adjunk hozzá 1-2
evőkanál tejet.
A kapott tésztából 2 evőkanálnyit kókuszolajjal vagy vajjal vékonyan megkent
gofrisütőbe helyezünk. A fedelét lecsukva
pár percig sütjük, míg meg nem kapjuk a
kívánt „gofri” állagot.
TIPP: Édesburgonya helyett használhatunk almát, körtét vagy sütőtököt is.

A felkockázott édesburgonyát puhára
főzzük. Miután kihűlt. a többi alapanyaggal egy shakerben összeturmixoljuk.

Édesburgonya „pirítós”
• Csak szeletelj fel egy édesburgonyát,
süsd meg a sütőben, és tedd rá a friss
alapanyagokat. Ilyen egyszerű!
• Készítheted normál sütőben vagy forró levegős sütőben. Érdemes egy kevés
olívaolajjal megkenni mindkét oldalát!
• 10-15 perc alatt elkészül - attól függ,
milyen vastag. Akkor jó, ha már kicsit
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Életmód

Számtalan olyan dolog van mindennapi életünkben, amiről nem is
tudjuk, hogy ártalmas vagy éppen
ellenkezőleg, jótékony csontjaink
számára. A D-vitamin kiváló csonterősítésre, ám nem csak vitaminokkal védhetjük a csontok egészségét.

A csontok fejlődése

Sokan úgy hiszik, hogy az öregedés velejárója a csontok gyengülése és töréken�nyé válása. Ám ennek nem kell így lennie,
ugyanis a csontok képesek újraépíteni
magukat. A csontok tömege és sűrűsége körülbelül 30 éves korig fejlődik, és
nagyjából a 30-as évek közepén ér véget.
Ettől kezdve az évek előrehaladtával folyamatosan gyengülnek. Azonban nem
mindegy, hogy ez a folyamat milyen intenzitással zajlik. Mint szinte mindennél, a
megelőzés elsődleges, így tehát erre kell
fókuszálni a csontok védelménél is.

Tippek csonterősítéshez

A csontok egészségével rendszerint
akkor foglalkozunk, amikor már kialakult
valamilyen mozgásszervi betegség. Ám
odafigyeléssel nagyon is sokat lehet tenni
azért, hogy idős korunkra is erősek maradjanak csontjaink. Íme, néhány tipp a
csonterősítéshez:
Kalcium
Magyarországon a napi kalcium fogyasztás nem túl magas, pedig ez az ásványi anyag nélkülözhetetlen a csontok
egészségének megőrzéséhez. Egy felnőtt
embernek nagyjából 800 és 1000 mg kalciumot lenne ideális elfogyasztania. Ennek hiányában a test a csontokból vonja
ki ezt a mennyiséget. Ám a kalciumhiány
mellett a túlfogyasztásra is ügyelni kell,
mivel ez esetben is csontritkulás alakulhat
ki. A kalciumot szervezetünkbe alacsony
zsírtartalmú joghurttal, tofuval, babbal és
lazaccal vihetjük be a legkönnyebben.
D-vitamin
Hiába a megfelelő kalciumbevitel,
ha szervezetünkben kevés a D-vitamin.
Ugyanis ez a vitamin nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezet felvegye a kalciumot.

Tippek csonterősítéshez
Alapvetően a test termeli a D-vitamint, ha
megfelelő mennyiségű napfényhez jut.
Télen ezt nehézkesebb megoldani, de
bizonyos táplálékokkal segíthetünk ezen
a problémán. Ilyenek például a zsírosabb
halak, a tej, a tojás, a szója, a mandula és
a zab. Természetesen étrend-kiegészítő
tablettákkal is fokozhatjuk a D-vitamin
mennyiségünket. Jelenleg a napi ajánlott
D-vitamin mennyiség 2000 NE.
Rendszeres testmozgás
Bizonyított, hogy aki rendszeresen mozog, az képes megelőzni a
csonttömegvesztést. A csontokra ható
állandó terhelés fokozza a csontképzés
mértékét, élénkíti a vérkeringést, ami az
ízületek regenerációját is elősegíti. Érdemes olyan gyakorlatokat végezni, amelyek minden testrészt megmozgatnak. Az
erősítő gyakorlatok erősebbé és ellenállóbbá teszik a csontokat. A lényeg, hogy
naponta legalább 30 percet mozogjunk,
és ha lehetséges, akkor ezt szabad levegőn tegyük. Számos kutatás alátámasztja,
hogy sokkal nagyobb csontsűrűséggel
rendelkeznek azok a felnőttek, akik gyermekkorukban rendszeresen sportoltak.
Fehérjebevitel
A megfelelő fehérje nem csak az izmok
számára, hanem a csontok számára is fontos. Feladata, hogy a kalcium felszívódását
segítse elő. Nőknél 90 gramm, férfiaknál
100 gramm az ideális napi szükséglet, de
ezt számos egyéni adottság befolyásolhatja. Alacsony fehérjeszintnél a kalcium
nem tud felszívódni, ezáltal a csontritkulás folyamata felgyorsul.
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A Supracid kapszulák egyik legfontosabb összetevője a szépiacsont, amely
kiváló természetes kalcium-forrás, de
foszfort és nátriumot is tartalmaz. Nyomelemekkel és ásványi anyagokkal látja el
a csontokat, valamint segít fenntartani
az ízületek rugalmasságát. A készítmény
több gyógynövényt is tartalmaz, például
Indiai tömjénfa kivonatot, ami jelentősen
hozzájárul a csontok, izmok és ízületek
egészséges működéséhez. A Kínai keserűfű és a Görögszéna mag ráadásul támogatja a gyomor és bélrendszer megfelelő
működését, javítja az étvágyat.

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

Életmód

Táplálkozási és gyomor-zavarok stressz esetén
A hosszú távon fennálló, azaz krónikus stressz károsíthatja az emésztőrendszert, a szívet és az érrendszert, az izomzatot, az anyagcsere-folyamatokat, az
immunrendszert, sőt, szexuális problémákat is okozhat. A stressz bizonyos szintig hasznos, akár hatékonyabbnak is érezheted magad stresszes helyzetekben, például munkahelyi prezentáció során.
Ám a krónikus stressz vitamin-, ásványi anyag- és nyomelemhiányt
okozhat. Ha gyakran kerülsz ilyen helyzetbe, nem árt, ha van bevált
stratégiád a kezelésére. A rendszeres sport, az egészséges ételek
fogyasztása mellett számos olyan étrendkiegészítő létezik, amely
támogatja a szervezetedet a stresszes időszakokban.

Mely vitaminok és ásványi anyagok
pótlására figyelj oda?

• Vitaminok: A stressz során megemelkedik a homocisztein szint,
és ha nem figyelsz a megfelelő B-vitamin bevitelre, akkor romlás
következik be a kognitív funkcióidban. A folsav és a B12-vitamin
bevitellel csökkentheted a depresszív hangulat gyakoriságát. A
C-vitamin hiánya szintén ronthatja a kognitív funkciókat. Ezért a
B-vitaminok mellett figyelj oda a C- és D-vitamin pótlásra.
• Ásványi anyagok és nyomelemek: A cink, a magnézium és
a kalcium is szerepet játszik az egészséges kognitív működésben,
ugyanis az ingerületátvitelért felelősek. Ha odafigyelsz rendszeres
fogyasztásukra, javulhat a körérzeted, így sikeresebben veszed fel
a harcot a stresszel.
• Növényi kivonatok: A növényi hatóanyagok közül a ginkgo
biloba és a ginseng is segítenek a stressz és a feszültség oldásában.

stressz hatásait. Emellett fokozza az immunrendszer működését,
amely a stressz által jelentősen legyengülhet. Szedésével nagyobb
eséllyel kerülheted el a vírusos és bakteriális megbetegedéseket.
Emellett a ginseng a stressz hatására lecsökkent libidót is fokozhatja nőknél és férfiaknál egyaránt
Galagonya
A „szív gyógynövénye” jótékony hatással van a fáradt, túlterhelt
A stressz és a gyomorproblémák közötti kapcsolat szívre, ugyanis javítja a szívizomsejtek aktivitását és fokozza a szívA stressz okozta fizikai tünetek változatosak lehetnek, de leg- izom vérellátását. Nyugtató hatása miatt stresszes időszakokban is
gyakrabban olyan emésztési problémák képében tapasztalhatod, alkalmazhatod.
mint hányinger, hasmenés, szorulás, puffadás vagy gyomorgörcsök. Nem véletlen a köznyelvben is használt „gyomoridegem
Életvitelre szabott vitaminpótlás
van” kifejezés.
stresszes időszakokban
Mi köze a gyomrunknak a stresszhez? A gyomrod és idegrendMindannyian más szükségletekkel rendelkezünk, mégis többszered közvetlen összeköttetésben áll egymással azáltal, hogy a nyire ugyanazokat az étrendkiegészítőket fogyasztjuk. A Myvital
gyomorfalon is komplex idegrendszeri hálózat található.
vitaminkomplexek összeállításakor kiemelt figyelmet fordítanak
az egyéni szükségletekre, legyen szó az életkorról, a stressz-szintről
vagy a kiegészítő betegségekről. A legtöbb multivitaminnal ellenHatékony megoldás a stressz okozta
tétben a vitaminok mellett nélkülözhetetlen ásványi anyagogyomorproblémákra
kat és növényi kivonatokat is tartalmaznak, ilyen például a
Betain-hidroklorid (HCl)
A gyomorsav alacsony szintje lassíthatja az emésztést és a táp- fent említett galagonya, ginseng és a betain-hidroklorid is.
anyagok felszívódását. Ezen kívül gyomorégést, gyomorfájást és
savas refluxot is okozhat. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy
a betain-hidroklorid (HCl) növelheti a gyomor savasságát ezáltal
Ha szeretnél személyre szabott segítséget kapni ahhoz,
elősegítve a vitaminok felszívódását. Emellett az emésztési zavarok
hogy jobb közérzettel kezdd napjaidat, keresd fel
tüneteit is enyhítheti.
a www.myvital.hu oldalt,
Ginseng
és töltsd ki az állapotfelmérő kérdőívet, ahol megtudhatod,
A ginzenget régóta alkalmazzák az idegrendszer stimulálására.
a Te vitaminod mit tartalmaz!
A gyógynövény serkenti az agy kapilláris keringését és csökkenti a
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Életmód

A CBD - az egészségünk őre
Mi is az a CBD?

A CBD (teljes nevén kannabidiol) a kender egyik hasznos
összetevője. A CBD olaj, kapszula vagy paszta pedig olyan
étrendkiegészítő készítmények, amelyek nagy mennyiségben
tartalmaznak CBD-t.
A közelmúltban a kannabisz legismertebb vegyülete a delta9-tetrahidrokannabinol (THC) volt. Ez a kannabisz legaktívabb
alkotóeleme.
A kannabisz THC-t és CBD-t is tartalmaz. A kannabiszban a THC
elszívva, vagy főzéshez használva tudatmódosító hatású. Ennek
oka az, hogy a THC lebomlik, amikor hő alkalmazásával juttatjuk
a testbe.
A CBD más, a THC-vel ellentétben nem pszichoaktív. Ez azt jelenti, hogy a CBD nem változtatja meg az ember tudatállapotát,
viszont úgy tűnik, hogy jelentős változásokat idéz elő a szervezetben, és egyes kutatások szerint jó hatással van egészségünkre.
A CBD pozitív hatásait vizsgálják számos olyan degeneratív
agyi rendellenesség kezelésében, mint a parkinson, a sclerosis multiplex, a görcsoldó hatása miatt az epilepszia, az
antipszichotikus hatása miatt pedig a pszichotikus rendellenességek esetében is.

A CBD olaj hatása az emésztésre
Az agyi megbetegedések után nézzük a másik nagyon fontos
felhasználási területet, az emésztést. Amikor nem jól működik az
emésztésünk, gyakorlatilag az életünk nem működik jól, igaz?
Ha fáj a gyomor, nincs koncentráció, nincs jól végzett munka,
nincs tanulás. Szenvedés van. Ha nincs egészséges tápanyag felszívódás, akkor a szervezet éhezni fog vagy mérgeket halmoz fel
és beteg lesz.

CBD olaj felhasználási területei
A CBD olaj felhasználási területei olyan szélesek, hogy még jelenleg is tapogatjuk csupán a határait. Hiszen a CBD az agyra van
hatással, és a szervezetünk egészét az agyunk irányítja, igaz?
A CBD legális és hatásos. A pozitív élettani hatásait számos
kutatás taglalja, de nézzük át, mi az, ami már bizonyítást nyert, és
melyek azok a felhasználási területek, ahol nem szabad figyelmen
kívül hagynunk a CBD olajat.
A CBD egyes kutatások alapján görcsoldó hatással rendelkezik, javíthatja a koncentrációt és a kognitív funkciókat, vizsgálják szerepét daganatok kiegészítő kezelésében, Parkinson-kórnál, pánikbetegség kezelésére, az érrendszer problémáinál,
kényszerbetegségeknél vagy épp hányinger, fájdalom enyhítésére.

A CBD gyulladáscsökkentő hatása fontos szerepet játszik abban, hogy az emésztés újra egészségesen működjön.
Több olyan vizsgálatot is végeztek, amelyben ismeretlen eredetű gyulladásos bélbetegséggel élők (Crohn-betegség, Colitis
ulcerosa, IBD és IBS) egy részének CBD-t, míg egy másik részüknek
placebot adtak. A CBD-t kapott betegek a tüneteik enyhüléséről,
az állapotuk javulásáról számoltak be.
A CBD olaj felhasználási területe gyakorlatilag lefedi az egész
szervezetünket. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen fordulnak érdeklődéssel a természetes gyógyhatású készítmények
felé.

További információért tekintse meg webáruházunkat a
https://cbdnatural.hu/ címen.
Degeneratív agyi betegségek
Személyesen Tatán a Piactér 4. szám alatti üzletünkben.
Amikor eltörik egy csontunk, tudjuk, mit kell tenni és mire
Érdeklődni: rendeles@cbdnatural.hu,
számíthatunk. De amikor a probléma az irányítóközpontban, az
Tel: +36305156585
agyunkban van, akkor sajnos bármi előfordulhat.
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Gondolkodó

Élvezzük a telet - bármeddig tart is!
Bár a globális klímaváltozás és az időjárás felborulása
miatt sosem tudhatjuk, épp melyik évszakra ébredünk,
ettől még a február mindig a tél „tartozéka“. Mégis a legtöbben már a tavaszt várjuk, ahelyett, hogy élveznénk a
hideg időszak szépséges pillanatait.
Legutóbb sem volt mindenhol fehér karácsonyunk, a szánkózás, mint téli élmény, valószínűleg a legtöbb helyen elmaradt.
Lehet azonban más örömöket is találni a kinti hideg, szürke, zord
idő ellenére is. Vagy pont azért. Az illatos, meleg lakásból kényelmesebb nézni a havas esőt vagy a reggeli sűrű ködöt.
Az év végi hajrá, aztán az ünnepi folyamatos rohanás, mindeközben munka, majd a nagy karácsonyi sütés-főzés, vendéglátás együtt felőrölhette a türelmünket, egyúttal az én-időnket is
hazavágta.
Január a pihenés hónapja volt ugyan, mivel az év eleje általában punnyadással kezdődik, nem kapkodunk azonnal a munka
után, lassan indult az év. Ilyenkor tudunk magunkra és egy kis pihenésre időt szakítani. Legalábbis ilyenkor már muszáj, különben
nem bírjuk erővel tavaszig.
És ha még mindig keresünk valami magyarázatot arra, miért is
szeressük a telet, akkor a teázás lehet egy kifejezetten jó indok.
A télről eszünkbe juthatnak a puha takarók, a meleg fények, a
fűszeres illatok, a gyertya, a sok-sok szín és íz. Mindezek nem csupán a karácsony kiváltságai, egészen tavaszig használatba vehetjük őket. És ha már van néhány percünk nyugodtan körülnézni,
mi minden szép van körülöttünk, akkor tehetjük ezt egy finom,
meleg teával a kezünkben.
Elő a teafőzővel, a teakészítővel, vízforralóval! A legszebb csészénk, téli mintával, vagy éppen átlátszó, hogy lássuk az elkészült
ital színét, és már csak el kell pakolnunk a legkényelmesebb fotelból és miénk a pillanat...

A Herbária 100%-ban magyar cég, a teák és más termékeik
vásárlásával nem külföldi termelőket támogatsz. Nem hajóval és
repülővel érkeznek hazánkba a növények (félig éretlenül, tartósítva), hanem itt nálunk termesztik, szedik, szárítják, és csomagolják
a teákat.
A cég valójában a gyógynövény feldolgozás szakértője, ezért,
A Herbária Téli varázs teái szó szerint megfűszerezik a kikap- ha nem kizárólag élvezetből teáznál, hanem valamilyen panaszra
csolódás és a pihenés idejét. Összesen 8 féle ízzel és variációval keresel megoldást, a Herbária gyógyteái között biztosan találsz
megfelelőt.
lepnek meg minket.
Nálunk meglelheted az összes Téli varázs teát, de természetesen más Herbária termékek is kaphatók.
Gyümölcsteák, melyek fekete teát nem tartalmaznak:
A teákat ihatjuk édesítés nélkül, cukorral és mézzel is. Azok, akik
- Gyümölcsös-marcipán
édesen szeretik, de nem fogyaszthatnak cukrot, mézet, vagy di- Szilva-fahéj
étáznak, számtalan természetes megoldást találnak cukormen- Alma-fahéj
tes webáruházunkban.
- Narancs-fahéj (rooibos tea alapú)
- Eper-rebarbara
Kellemes téli teázást és kikapcsolódást kívánok!
- Feketeribizli
Urbán Annamária
Az összetevők között a növények levele, bogyója, gyümölcse
és virága szerepel. A leggyakoribb alapanyag a csipkebogyó, az
alma és a hibiszkuszvirág.

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

Fekete teából készül:
- Narancs-csoki
- Rumos meggy
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Fűben-fában

A szerelem ajándékai Valentin napra
Február 14-e Valentin nap, a szerelmesek ünnepe a világ számos pontján. Ilyenkor a szívek virágba borulnak és az utcák megtelnek rózsával
a kezükben sétáló szerelmesekkel.
Az a hagyomány, hogy a férfiak Valentin
napon virágot adnak kedvesüknek szerelmük kifejezéseképpen, a 17. századból
ered, amikor II. Károly svéd király Európaszerte népszerűsítette a „virágok nyelvét”,
vagyis társalgási jelentéseket tulajdonított
a különböző virágfajtáknak. A Valentin nap
leghagyományosabb virágfajtája a rózsa
lett, mivel kapcsolatban áll a szerelem görög istennőjével, Aphroditéval. Ez a szokás
azóta is töretlen maradt. Egy becslés szerint
ma már közel 2 milliárd dollárt költenek az
emberek Valentin napi virágokra a világon.
Ennek ellenére Szent Bálint története
koránt sem olyan rózsás, mint a róla elnevezett Valentin nap.
Szent Valentin papként szolgált Claudius
császár ideje alatt, aki megtiltotta a fiatal
férfiaknak, hogy házasodjanak. Úgy gondolta, hogy a nőtlen férfiakból jobb katonák válnak, így erősebb lesz a hadserege.
Valentin azonban ellenezte ezt, és titokban
összeeskette a szerelmes fiatalokat. Tettéért Claudius császár börtönbe vetette, majd
kivégeztette őt. A legenda úgy tartja, hogy
a rabsága alatt Szent Valentin összebarátkozott a börtönőr lányával. A kivégzése napján
búcsúlevelet hagyott neki, amit úgy írt alá,
hogy „A te Valentinodtól”. Innen ered az a
szokás, hogy a szerelmesek Valentin napon
szerelmes üzeneteket írnak egymásnak.
Valentint később szentté avatták, és az V.
században Gelasius pápa elrendelte, hogy
az addigi tavasz ünnep helyett, február
14-én Szent Valentinra emlékezzenek. Az
emlékezés jegyében a szerelmesek kedves
üzeneteket, virágot és apró ajándékokat
küldtek egymásnak. Gyakran rendeztek
társasági összejöveteleket vagy bálokat is
ebből az alkalomból.

Ajándék ötletek Valentin napra
A hagyományos csokoládé és virág mellett ma már arra is törekszünk, hogy valami
személyre szabottabb és maradandó ajándékot adjunk kedvesünknek. Tökéletes

választás ehhez a Csipke és Herba natúr
párnák egyike, melyek gyógynövény töltetükkel egészségvédő hatásúak is. Rózsás
és szívecskés huzattal, többféle növényi
töltettel választhatók.
A tönkölypelyva natúr párna gondoskodik az ízületek egészségéről, csillapítja
a fájdalmat, oldja a görcsöket, jótékonyan
hat gerinc- és nyakproblémákra. Nyugtató hatása segíthet alvászavarok, kimerültség esetén, oldja a stresszt, segíti a test
regenerálódását. Ülőpárnaként jótékony
aranyeres panaszok esetén is.
A cirbolyafenyő natúr párna pihenteti, ellazítja a testet és a szellemet, optimalizálja a szervezet működését, miközben
nyugtatja a szívet. Az időjárásra érzékenyeknek kifejezetten ajánlott a cirbolyafenyő párna, mivel felvértezi a szervezetet
az időváltozással együtt járó fejfájás és
rossz közérzet ellen.
A Csipke és Herba natúrpárnák teljesen természetes összetételűek. Mosható,
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100% pamutvászon huzattal készülnek, kétféle méretben választhatók. Igényes kivitelüknek köszönhetően minden
otthon csodás kiegészítőivé válhatnak.
Mindegyik párna tartós és szép ajándék,
mellyel nem csupán érzéseinket fejezhetjük ki, de egyúttal hozzájárulhatunk a szívünkhöz legközelebb állók egészségének
védelméhez is.

A Csipke és Herba natúrpárnákat
keresse

a www.mariatrebenpatikaja.hu
webáruházban.

Ayurvéda

„Multivitaminok” a természetből: a multi-gyógynövény készítmények
A „multivitamin” kifejezés hallatán sokunknak vitaminos doboz jelenik meg lelki szemei előtt. Jusson eszünkbe, hogy e vitaminok, ásványi anyagok ugyanúgy megtalálhatók a természetben is. Európában nagyjából négyszáz, Indiában hétezer
feletti az ismert s használt gyógynövények száma. Az egyik
legősibb gyógymód a gyógynövényekkel való gyógyítás.
A gyógyfüvek ott erősítenek, ott hatnak, ahol szervezetünkben
hiány állapot lép fel. Magas arányban, 90-95%-ban felszívódnak.
Emiatt van jelentősége a multi-gyógynövény készítményeknek.
Ezek az étrend-kiegészítők komplex megoldást kínálnak, teljes növényi alkotórészek speciális keverékei ősi receptúrák alapján.

A Garuda Ayurveda multi-gyógynövény
készítménye a ZEST - Jelentése: Élet

A ZEST készítmények 100%-ban természetes összetevőkből állnak, Indiából származnak. Kimondottan férfiaknak és kifejezetten
nőknek összeállított változat is beszerezhető, 8-8 gyógynövényi alkotóval. Ami mindkét féle étrend-kiegészítőnek része, az az
Ashwagandha és a Haritaki (vagy Harre).
Az Ayurveda szerint az Ashwagandha egyike a legfontosabb
alapanyagoknak, amelyet erősítő tulajdonsága miatt használnak.
Támogatja az immunrendszer működését, a fizikai és szellemi
teljesítőképességet. Jó hatással van az idegrendszerre, így segít a
stresszkezelésben. Stressz, kimerültség, fáradékonyság, koncentrációhiány esetén is fenntartja az ellenálló képességet. Erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő.
A Haritaki (Indiai cserzőgubacs) természetesen magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik, védelmet nyújt a szabadgyökök káros hatásaitól, segíti a szervezet sejtjeinek, szöveteinek és szerveinek
védelmét. Csökkentheti az öregedés hatásait, támogatja az egészséges bélműködést.

Garuda Ayurveda ZEST Women

További 6 gyógynövény, ami megtalálható a nőknek készített
multi-gyógynövény készítményben: Giloy, Lodhra, Bhringaraj,
Ashok, Bansalochan, Shatavari.
A Giloy (Guduchi) az ízületek egészségét támogatja átfogó
tisztító hatásával és az immunrendszer serkentésével.
A Lodhra (Maláj zafírbogyó) segít fenntartani az ízületek egészségét és rugalmasságát.
A Bhringaraj (Hamis százszorszép) táplálja a hajat, használják a
bőr és a fogak ápolására. Támogatja a máj működését, ezáltal segít
a méreganyagok eltávolításában.
Az Ashok hagyományosan méherősítőként használt gyógynövény az Ayurveda-ban. Javasolják menstruációs rendellenességek
esetén, a petefészek szövetére is hat.
A Bansalochan-t (bambusz) magas szilikáttartalma miatt a
hagyományos gyógyászatban ásványi anyag visszapótlására használják. Szárított, porrá őrölt szára a kozmetikai iparban bőrradírként
igen hatékony.
A Shatavari a női hormonális rendszer egészségének fenntartásában nyújthat segítséget. Az Ayurveda gyógyászat legfontosabb
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női tonikuma, amelyet pl. a rendszertelen menstruációs ciklus
szabályozására, a menopauza kellemetlen kísérő tüneteinek csökkentésére ajánl. Támogatja a keringési rendszer és a szív egészségét,
hozzájárul a bélrendszer egészségének fenntartásához, az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Segíti a mentális egészség
fenntartását, az elalvást, a stressz leküzdését.

Garuda Ayurveda ZEST Men

A férfiaknak készített étrend-kiegészítőben az Ashwagandhán és
Haritakin kívül Arjuna, Safed musli, Amla, Bhumi Amla, Brahmi,
Spiruina Saibal található.
Az Arjuna egyedülálló szívvédő növény.
A Safed musli (Csokrosinda) erőteljes afrodiziákum és
adaptogén hatásairól híres gyógynövény. Széles körben alkalmazzák gyógyító eljárásokban például a libidó fokozására, a szexuális
gyengeség gyógyítására, a merevedési zavarok, a stressz oldására.
Gyulladáscsökkentő hatású.
Az Amla (Indiai egres) támogatja az emésztési folyamatokat,
nagyszerű C-vitamin forrás.
A Bhumi Amla (Kőtörő fű) a húgyhólyag egészséges működését segíti.
A Brahmi (Bakopa levél) a koncentrációképesség és a memória
javítását szolgálhatja, a kognitív funkciók fenntartását idős korban is.
A Spirulina Saibal vitalitásfokozó, többlet energiával tölt fel.

Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp.
www.aryan.hu

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

Életmód

,, Minden betegség a belekben kezdődik” Hippokratész
Hippokratész, a modern orvoslás atyja annak ellenére,
hogy nem rendelkezett modern biotechnológiai ismeretekkel, nagy jelentőséget tulajdonított a megfelelő táplálkozásnak, emésztésnek és életmódnak. Ma a modern
biotechnológia lehetővé teszi a mikrobiom, főként a bélflóra megismerését, de még inkább azt, hogy eltérései
milyen kihatással vannak betegségeink széles skálájára, az elhízástól a rákon át, egész a pszichés állapotunkra. Az új évi fogadalmak idején, amikor elhatározzuk,
hogy életmódot váltunk, fogyunk, stb., jó ha tudjuk, miként segíthet nekünk ebben a törekvésünkben az egészséges bélflóra kialakítása.
A mikrobiomot alkotó baktériumok, gombák, vírusok változatos
közössége az egész testünkön jelen van. A legjelentősebb ezek közül
a bélflóra. Létfontosságú folyamatokban vesz részt, mint emésztés,
energiaháztartás, anyagcsere, vitaminok képzése, továbbá immunfunkciók szabályozása. Számos fontos vegyület képződik itt, amelyek a vérrel jutnak el és fejtik ki hatásukat a test különböző pontjain.
A bélflóra egyénre jellemző, ahogyan az emésztőrendszer egyes
területein is eltérő összetételt mutat. A kiegyensúlyozott és változatos bélflóra kritikus fontosságú az egészség és az immunológiai
egyensúly fenntartásában.
A diszbiózis az az állapot, amikor a mikrobiális közösség bonyolult
ökológiáját valamilyen tényező megzavarja. Ilyenkor egy vagy több
mikroba kolónia túlszaporodik, lecsökken vagy eltűnik. A kiegyensúlyozatlan mikrobiom játszik szerepet az irritábilis bélszindróma
(IBS) vagy a gyulladásos bélbetegségek kialakulásában. Tudományosan bizonyított, hogy az asztma, az ekcéma, a gyerekkori elhízás, az
autizmus összefügg a túlzott antibiotikum használattal, a bélflóra
károsodásával. Bizonyítottan összefügg a mikrobiom sérüléssel az
elhízás, az autoimmun rendellenességek, szív- és érrendszeri betegségek, rák és idegrendszeri kórképek is.
A húsételekben gazdag étrend, a csökkent élelmi rost bevitel
megváltoztathatja a mikrobiom összetételét, ami fokozza a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulását.
Az élelmi rostok fontos táplálékok a bélbaktériumok számára,
elégtelen fogyasztásuk a rövid szénláncú zsírsav (butirát) termelés
csökkenéséhez vezethet. Ez a bélnyálkahártya gyulladásához, a bélgát áteresztőképességének fokozódásához vezethet, aminek következtében bakteriális toxinok kerülhetnek a véráramba.
A bélflóra kihat az agyra, a mentális egészségre is. Ennek alapja a
bél-agy tengely, az immunrendszer, ideg- hormonrendszer és a bélbaktériumok kölcsönhatása. A bél számos anyagot termel, közülük
sok az agyban is megtalálható, melyeknek a termelődését befolyásolja a bélflóra. A bél mikrobiom saját kémiai hírvivő-sorozatot is képes
előállítani. Állatkísérletekben a diszbiózis szorongást és depressziós
viselkedést okozott. Új terület a probiotikumok, pszichobiotikumok
alkalmazása az emberek hangulatának javítására.
Annak ellenére, hogy nem minden részlet ismert teljesen, hogyan
vesz részt a mikrobiom a betegségek kialakulásában, számos haté-
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kony módszer létezik a felborult bélflóra és az egészség helyreállítására. Itt a személyre szabott diétát, pre- és probiotikumok
alkalmazását, a széklet mikróba átültetést sorolhatjuk fel, melyeket
az egyéni mikrobiom adatok ismerete támogathatja.

Látogasson a vitaliatasbolt.hu weboldalra és vásárolja
meg most kedvező áron a Béky Flóra Komplex kapszulát, támogassa meg immunrendszerét, egészségét!
Összeállította: Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász
Tel: 06 30 927 7089

www.vitaliatasbolt.hu

Életmód

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

Mi az a szejtán és hol kapható?

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

Ehetnek-e szejtánt
gluténérzékenyek? - NEM!

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

Miből készül a szejtán?

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

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

Mi a szejtán összetétele?
Jöjjön egy kis biokémia

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

Magas a fehérje- és vastartalma

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

ellentétben a tofuval, így jó választás a szójaallergiások számára.

Szejtán készítése házilag
- nem igazán éri meg

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

A szejtán fogyasztása
– mintha húst ennél!

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

A szejtán szójamentes és elegendő szénhidrátot tartalmaz

Egy kis adag, 100 grammnyi szejtán
körülbelül 14 gramm szénhidrátot tartalmaz, ami egy szelet kenyérnek felel meg. A
szejtán ugyanakkor nem tartalmaz szóját,
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1033 Reményi Ede utca 1.
www.tenereabolt.hu

Mert „az Élet él és élni akar”!

A nanotechnológiáról
„Ami lent van, az megfelel annak, ami
fent van, és ami fent van, az megfelel
annak, ami lent van, hogy az egyetlen
varázslatának műveletét végrehajtsd”.
Hermész Triszmegisztosz

Kedves Olvasó!
Ellestem egy kis beszélgetést:
- Nana! - szólalt meg a kisunoka.
- Mondjad édes lelkem -, válaszolt a
Nagymama.
- Miért hívnak téged Nanának?
- Azért mert ennek nagyon kedves és
szelíd hangzása van. A mi kis hazánkban
kevésbé használják, keleti eredetű, főleg a
japánoknál és a grúzoknál honos.
- Ó, akkor ez nagyon jó, mert tényleg nagyon kedves és szelíd vagy! Érdekes – folytatta a kicsi -, néha amikor olyat kezdek csinálni, amiről én is tudom, hogy nem nagyon
szabad, pl. gyufát próbálok gyújtani, akkor
ujjad felemeled, és azt mondod: nana! Meg
néha azt is szoktad mondani, hogy nono!
S akkor tudom, megint rossz úton járok.
De ezeket tényleg olyan szelíden mondod,
hogy nem is fáj! Meg olyat is szoktál mondani, hogy „nene”! Mintha megtiltanál nekem
valamit. Meg tudod, Nana, néha ha valamit
nagyon kicsit kell elmozdítani, azt szoktad
mondani: „csak egy icipicit” mozdítsd el. Ez
is egy nagyon kedves szó! Már ismerem a
„nana”, „nono”, „nene”, meg az „icipici” szavakat is. De hallottam a rádióban egy szót, és
azt nem tudom mit jelent. Te sem szoktad
használni! Ez a szó a „nano”.
- Óh, édes lelkem -, szólalt meg nagy sóhajjal Nana, ezt majd nagyapád fogja elmesélni!
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Nos, így kaptam meg a feladatot. Nem
akartam mellébeszélni kis unokámnak,
ezért azt mondtam:
- Tudod, ami nagyon kicsi, oly annyira icipici, de még inkább iciny-picinypirinyó, arra azt mondjuk nano.
Kedves Olvasó, lehet, hogy te sem
sokat tudsz a nanotechnológiáról, a
nanorészecskékről,
nano-anyagokról,
nanorobotokról, stb. Az is lehet, hogy azt
mondod, ugyan már, mit nekem, nem érdekel ez a tudományág, még olvasható
formában sem! Ha így gondolkozol, nagyon tévedsz! Igen rövid időn belül olyan
hatása lesz ennek, hogy a legtöbb ember
majd csak kapkodja a fejét: mi történik
velem, mi történik itt, és mi történik a világban!? ...ahogy a Bölcs Indián mondta:
„Én szóltam”!
Ha felülről ránézünk egy hosszúságskálára és haladunk lefelé a kisebb egységek
felé, akkor azt látjuk, hogy a méter (m) ezredrésze a milliméter, (mm) a milliméter
ezredrésze a mikrométer, (um) és a mikrométer ezredrésze a nanométer, (nm). S
már meg is érkeztünk az alapfogalomhoz.
Nanotechnológiáról akkor beszélünk, ha
a méretek az atomi szinttől, 0,2 nm és maximum 100 nm között vannak!
A természet, az emberi test és a tudomány is ismeri és használja a nanométe-

Mert „az Élet él és élni akar”!

A természet, az emberi test és a tudomány is ismeri és használja
a nanométeres struktúrákat.
res struktúrákat, azonban az elmúlt kb.
negyedszázad technológiai fejlődése
tette lehetővé, hogy ezen mérteken belül manipulálni is tudjuk a részecskéket,
legyen az anyag, élelmiszer összetevő
vagy akármi más ebben a tartományban.
Ami nagyon lényeges, hogy alapvetően
megváltozik a felület-térfogat arány, ezért
alkalmazásuk számos területen már ma is
általános: pl. kozmetika-, gyógyszeriparban különböző bevonatok készítésénél, az
elektronikában a nagyon vékony filmek,
vezetők, stb. előállításában, vegyiparban,
optoelektronikai-, orvosi termékeknél,
gyógyszerellátó rendszereknél, diagnosztikai eszközöknél, katonai alkalmazásoknál, a környezetvédelemben, stb. Így alakult ki többek között két nagy iparág, a
nanomedicina, és a bionanotechnológia.
Ha ránéznénk környezetünkre egy
olyan szemüvegen keresztül, ami a
nanorészecskéket mutatja, megdöbbennénk. Mindenütt ott vannak. Azok,
akik a nanotechnológiával foglalkoznak, közvetlen ki vannak téve a szabad
nanorészecskék hatásának, ami ellen az
élő szervezet védőmechanizmusai nem
működnek! Ebben a védekező eljárásban a méreteknek óriási szerepe van!
Pl. a 35 nm-nél kisebb részecskék már át
tudnak hatolni a vér-agy gáton. Ha egy
merev szondát teszünk az agyba, testünk azt érzékeli, és bevonja, „elszigeteli”
az agy sejtjeitől, de egy hajlékony, rugal-

mas, akár 1000 mérőcsápos eszköz vagy
vezérlő rendszer elektródája ellen nem
tud védekezni! Nem tudjuk, hogy ezek a
nanorészecskék milyen hatással vannak az
immunrendszerre és a gyulladásos folyamatokra! A különböző nemzetközi szervezetek felhívják a figyelmet a nanotechnológiával kapcsolatos kockázatelemzések
fontosságára és mielőbbi feltárására.

A nanotechnológia egy új világot teremt, ezért az egyes nanotechnológiai
eszközök és rendszerek teljes életciklusát
figyelemmel kell kísérni, a fenntartható
és a társadalmilag is elfogadható használatát meg kell teremteni és szabályozni
kell! Ez a szokásostól teljes eltérő és teljesen új megközelítést igényel, mert a kis
méretek miatt megjelennek a „kvantum
szintű” jelenségek, és ezek jelentősen
eltérnek a megszokott fizikai jelenségektől! További bonyodalmat jelent, hogy a
nanorészecskék nem azonos méretűek, és
ezért a tulajdonságok és a hatásuk megállapítása nem egyszerű, nem pontos. Ez
nagyon megnehezíti az összehasonlítást
is. (Pl. az anyag 40-80 nm). További következménye ennek, hogy időben is eltérő
eredményeket fogunk kapni a részecskék
oldhatóságának, lebomlásának, stb. függvényében.
Azzal tisztában kell lennünk, hogy az
egyedi nanorészecskék beépülhetnek
egy másik anyagba, legyen az gáz, folyadék, vagy szilárd halmazállapotú, anélkül, hogy mi mint felhasználók „tudnánk
róla!” Másképp fogalmazva: berakhatók
az aerosolokba, krémekbe, gyógyszerekbe, vakcinákba és a kapszulákba is! Mindenbe, anélkül, hogy tudnánk róla! Ezért
az orvosi alkalmazásra szánt nanotechnológiai részecskékkel, ill. rendszerekkel,
különös figyelemmel és alaposan kell foglalkozni, az új és speciális tulajdonságok

Nem tudjuk, hogy ezek nanorészecskék milyen hatással vannak
az immunrendszerre!
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A nanotechnológia egy új világot teremt
megjelenése miatt. Ugyancsak oda kell
figyelni az elemek és rendszerek egymásra hatására is. Mint a táplálkozástanban,
csak kevés anyagról tudjuk, vagy közlik le
azt, más anyagokkal hogyan reagál és milyen hatásokra számíthatunk. (Olyan tájékoztatásra gondolok, mint amit a gyógyszerekkel kapcsolatban megadnak.) A
főcsapású média irányítása viszonylag
könnyen követhető: a tények nem számítanak, tömd tele a fejét! Ha elfogad, barát,
a tied. Megdolgoztál érte. Ha nem fogad
el, ellenség! Győzd meg, ha nem megy,
vedd meg, ha nem megy, lehetetlenítsd
el életét!
Miért mondom most ezt? Azért, mert
a közelmúltban olvastam néhány tanulmányt, a nanotechnológiáról. A megfelelően tervezett nanotechnológiai elemek
rendszerré szerveződnek és kívülről elektromágneses térrel vezérelhetők.
Úgy látom, legfőbb ideje az ugrásnak!
Íme, egy rövid összefoglaló, - azért, hogy
ez az egész ne összeesküvés elméletnek
tűnjön a főcsapású média szerint. - Journal of Neural Engineering. May 9, 2018.
15 046006-ból. WAz önhangoló agyimplantátum segíthet a Parkinson-kórban
szenvedő betegek kezelésében. Dr. Philip
Starr a Parkinson-kórban szenvedő betegek mély agyi stimulációs (DBS) rendszerének kifejlesztésére irányuló kutatását
tárgyalja, amely képes alkalmazkodni az
agyi jelekhez. Ez a módszer a DBS-kezelés
javulásához vezethet, ami kevesebb mellékhatást okoz a betegeknél.”

Ugorjunk egy nagyobbat, nézzük meg,
hol tart ma ez a szakterület. Elon Musk
2016-ban alapította a Neurolink Corporation vállalkozását, San Franciscóban. A
cég célja többek között a beültethető agy
és a számítógép közötti kapcsolat megteremtése. Ennek rövidített neve: BMI. A
cég közel 100 alkalmazottal dolgozik, és
számos magas rangú ideg-tudóst vett
fel különböző egyetemekről. 2019-ben
bejelentették, hogy nagyon keskeny szálak beépítésével (Neuralink), a patkányok
agyából mintegy 1500 elektródával tudnak kiolvasni információt. Ezzel a tevé-

kenységgel az agy-számítógép interfész
kapcsolat nemcsak beindult, de nagyon
nagymértékben fel is gyorsult.
Egy közelmúltban tartott konferencián
Elon Musk azt mondta, hogy a Neuralink
jól működik majmoknál, és valójában
csak sok tesztet végzünk, és csak azt erősítjük meg, hogy nagyon biztonságos és
megbízható, és a Neuralink eszköz biztonságosan eltávolítható. Reméljük, hogy ez
sikeres lesz az első embereinknél, akiknek
súlyos gerincvelő-sérülései vannak. Az alkalmazáshoz várjuk az FDA jóváhagyását.
Ami a biztonságot illeti, Musk arról biztosította hallgatóságát, hogy a Neuralink
biztonsági szabványai sokkal magasabbak, mint amit az FDA megkövetel. Többek között azt mondta: „Úgy gondolom,
hogy a Neuralink-kel megvan az esélyünk
arra, hogy vissza tudjuk állítani a teljes
test funkcionalitását annak, aki gerincvelő-sérülést szenved. annak esélyére, hogy
valaki, aki nem tud járni, vagy aki nem
tudja használni a karját és a lábát, újra
természetes módon járjon. Nem akarok
alaptalanul reményeket kelteni, de egyre
inkább meg vagyok győződve arról, hogy
ez megvalósítható.”
Azért, hogy ez az egész ne tűnjön an�nyira elvarázsolt dolognak, a következőt
érdemes megjegyezni: Az agyban közel
100 milliárd idegsejt található, melynek
többsége azonos struktúrában épül fel.
Van egy jelvevő, ezt dendritnek hívjuk,
amihez kapcsolódik a „központi proces�szor”, a szóma, és van egy kimeneti csomópont, aminek a neve axon. Ezek hatalmas

Berakhatók az aerosolokba, krémekbe, gyógyszerekbe, vakcinákba
és a kapszulákba is!
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A nanotechnológiai eszközök „intelligens” elemekké formálhatóak.
hálózatot alkotnak. Az axon és a dendrit
közötti kapcsolódási pontot az axonból
jövő szinapszis jelnek nevezzük. A jel hatására a szinapszis kisméretű molekulákat. neurontranszmittereket szabadít fel,
amelyek a dendriten levő receptorokat
érik el. Egy nyitott rendszerben ez elektromos jel formájában felismerhető. A neuronok közelébe elhelyezett nanoméretű
elektródákkal ez a jel levehető, feldolgozható, dekódolható! Ez az alap struktúra. A
többi már a rendszertechnika része.
Ezek a kutatások az akadémiai laborokban már régóta folynak. A Neurolink oldaláról nézve tehát nem annyira újat akar
feltalálni, sokkal inkább a meglevő ismeretek gyakorlati felhasználására törekszik.
Ezekkel az eszközökkel vélhetően új, nem
orvosi alkalmazások is ki fognak alakulni.
Ez valószínűsíthető, de nem garantálható.
Ezen a területen ilyen dolgokat várhatunk
2022-ben és azt követően.
Mi teszi különlegessé a Neurolink tevékenységét? Elsősorban az a képessége, ahogy az anyagtudományi és a
chiptechnológiai eredményeket közelíti
egymáshoz és használja fel. Az eddigi agy
stimulációs, és néhány elektródát használó eszközökkel szemben több mint 1000
elektródát használ, rugalmas szálakon,
azért, hogy legjobban lefedjék a vizsgált
területet, elkerülve az ereket. Az eddigi
eljárásokban a páciens a számítógéphez
van kötve a fején levő elektróda kivezetésekkel. A Neurolink olyan automata robot
technológiát fejlesztett ki, amely képalko-

tó technológiát használva egyetlen nyolc
mm átmérőjű lyukon bevezeti az elektródákat, elkerülve az agy felszíni érhálózatát. Ezt követően pedig az implantátum
Bluetooth-on keresztül tartja a kapcsolatot a külvilággal. Azaz, a páciens haza is
mehet, és folytathatja szokásos életét!
A Neuralink jelenleg arra összpontosít, hogy olyan orvosi eszközöket készítsen, amelyek sérülésekkel és neurológiai
rendellenességekkel küzdő embereket
kezelnek azáltal, hogy áthidalják az ideghálózat azon megszakadt kapcsolatait,
amelyek az agytól a végtagig, az agytól
a számítógépig, vagy akár csak az agy
egyik részétől a másikig terjedhetnek.
Ha kicsit távolabbról nézzük ezt a fejlesztést, akkor azt mondhatjuk, hogy a
nanotechnológia segítségével ráengedtük a mesterséges intelligenciát az emberi agyra. Most a Földön - legalább is úgy
gondoljuk - az intelligencia piramisa tetején az ember áll. Ebben a programban,
az idő múlásával, ha a számítógép sebessége lemarad a mesterséges intelligencia
sebességétől, akkor vélhetően az tovább
fog fejlődni, és az ember lecsúszik az intelligencia piramisának tetejéről, mert
nem elég gyors a közte és a mesterséges
intelligencia közötti számítógép.
Ha valaki eddig elolvassa a cikket, azt
mondhatja, milyen klassz dolgokat tesz
lehetővé ez a nanotechnológia! Ez így
igaz! De ne feledjük, az éremnek két oldala van, s mi itt csak az egyik oldalról, az

29

embert és közösséget támogató oldalról
beszéltünk. Azt azonban már megfigyeltük, és a történelem is igazolta, hogy
minden tudományosan új dolgot az emberiség ellen is ki szoktak próbálni! Bár
csodával határos lehetőségek rejlenek az
orvostudomány számára a nanotechnológiában, sajnos nem csak gyógyításra, hanem pusztításra is fel lehet használni. A Józan Ésszel bíró tudósok egyre gyakrabban
emelik fel a hangjukat a nanotechnológia
korlátlan, kontroll nélküli és főleg a hosszú
távú következmények vizsgálata nélküli
alkalmazása ellen, ám eredmény nélkül.
Legtöbbször hiteltelennek és összeesküvés-elmélet hívőknek bélyegzik őket, sőt
nem egy példa van rá, hogy szakmailag is
ellehetetlenítik a „lázadókat”. Pedig nem
zörög a haraszt, ha nem fú a szél!
A nanotechnológia egy nagyon veszélyes eszköz, mert a megszokott fizikai
jelenségek helyett, a méretekből következően - a kvantum technológiai közelsége
miatt -, új hatások lépnek fel, miközben
a rendszer teljesen „csendes”. Talán a legjobb hasonlat az íj, a lőfegyverek között.
Nincs torkolattűz, nincs nagy durranás,
csak valami kis zizegés, és pakk... már ki is
dőlt a célszemély!
A nanotechnológiai eszközök „intelligens” elemekké formálhatóak. Visszaadhatják a gerincsérült embereknek a
mozgás örömét, a vakok látását, de rossz
kezekbe kerülve óriási pusztítást végezhetnek. Az emberi szervezetbe könnyen
bejuttathatók. A szervezet csak egy kis
részüket ismeri fel, bontja le vagy üríti ki.
Szabad szemmel áthatatlanok és rendszerré tudnak összekapcsolódni, vagy
kapcsolhatók össze. Elektromágneses térrel pedig – ahogy a fent leírt tudományos
kísérlet is bizonyítja - vezérelhetőek.
Nos, akkor most már jobban érthető,
hogy kis unokámnak miért is mondtam
azt, hogy a „nano” az iciny-piciny-pirinyó
részecske! Mert elmondtam a teljes igazságot, a következmények kifejtése nélkül!
Barátsággal,
Erdei István

Ajánló
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Életmód

Ízületi problémák megelőzése és kezelése
Az ízületi gyulladás sajnos nem válogat, kortól, nemtől,
edzettségi állapottól, életstílustól függetlenül bárkinél
megjelenhet. A gyulladás jellegzetes tünetei egy, de akár
több ízületben egyszerre is megjelenhetnek, ilyenkor fontos, hogy megtaláljuk a kiváltó okot is, hiszen más- más
kezeléssel tudjuk orvosolni a problémát, ha hátterében
valamilyen betegség, például autoimmun rendellenesség
vagy hormonális eredetű vagy helyi tünetekkel járó gyulladás, például egy ízületi túlterhelés áll.

Túlterhelés, sportolás miatt létrejött
ízületi gyulladások

Amikor az adott ízület túlterhelése okozza az ízület gyulladásának kialakulását, általános mozgásszervi problémáról beszélhetünk, ezt fokozhatja korábbi sérülés, porckopás, helytelen testtartás vagy terhelés, ill. mozgásszervi elváltozás (lúdtalp). Fontos,
hogy az ízület a normál funkciójának megfelelően működjön, így
a kialakult gyulladás kezelésekor nélkülözhetetlen, hogy megtanuljuk az adott ízület helyes használatát. A gyulladás kialakulásának oka az ízület nem megfelelő teherviselése, pl. ha nagyobb
súlyokkal dolgozunk, mint amit az ízületünk stabilizálni tudna.

Túlsúly miatt létrejött ízületi gyulladások

A túlsúly folyamatos extra terhelést jelent az ízületekre, amelyeket ezáltal mechanikai ártalmak (lúdtalp, lábboltozat süllyedés),
kopások érik. Az ízületekben megtalálható porcréteg folyamatosan körforgásban fel- és leépül, a többletsúllyal történő mozgás
vagy nem mozgás hatására a lebontás mértéke nagyobb lesz. Az
ízületeket borító porc először elvékonyodik, majd el tűnik, a porcszövet érdessé válik, és alatta a csont megvastagodik, később a
csontok végei összeérnek, súrlódnak, ami nagy fájdalmat okoz, és
ízületi gyulladással jár.

Táplálék-kiegészítők szerepe a megelőzésben
és a gyógyulásban

Alkalmazhatunk táplálék kiegészítőket is, amely nemcsak a kezelésben, hanem már az ízületi gyulladás megelőzésében is fontos szerepet játszhatnak.
Glükozamin - A glükózamin-szulfát a szervezetünkben is megtalálható és általában kagyló- és rákfélék vázából nyerik ki. Fontos
szerepe van az ízületi gyulladások lassításában és kialakulási rizikójuk csökkentésében.
Kondroitin - A kondroitin egy természetes anyag, amely az
emberi testben megtalálható és a porc fő összetevője, segíti az
ízületi regenerációt és a porcképződést. Az étrend-kiegészítőkben megtalálható kondroitin természetes úton származhat állati
porcokból (marha, sertés, cápa) ill. előállítható szintetikus úton is
kondroitin-szulfát formában.
MSM - A metil-szulfonil-metán (MSM) egy ízületvédő és a
szerves kén forrása, amely növeli az ízületek egészségét, rugalmasságát és mobilitását, enyhíti a gyulladást és csökkenti a
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fájdalmat. Minden ízületi problémához alkalmas, mert elősegíti
a kötőszövet kialakítását és javítja az ízületeket, inakat és ínszalagokat, gyorsíthatja a regenerációt.
Kollagén - A szervezetben egyik leggyakrabban előforduló fehérje, a bőrben, a csontokban, inakban, izmokban és az agyban
is megtalálható. A II. típusú hidrolizált kollagén az ízületi porc fő
alkotóeleme, és az emberi porcban található aminosavakat tartalmazza. A testünk ezeket az aminosavakat új kollagén előállítására, valamint a porc és kötőszövet javítására használja fel.

Létezik-e komplex megoldás
az ízületek támogatására?

A Diamond Family ízületvédő keverék folyékony halmazállapotú, cukor-, laktóz és gluténmentes. A fenti összetevők mellett
tartalmaz minden olyan összetevőt, amely segíthet megelőzni az
ízületi problémát, ill. a már meglévő panaszok esetén segít csökkenteni a fájdalmat és gyulladást. A cikkben felsorolt összetevők
mellett például C-vitamint (nélkülözhetetlen a kollagén termelődéséhez), zöldtea kivonatot és kurkumát (gyulladás csökkentés,
antioxidáns), L-karnitint (erősíti a csontok mikroszerkezetét) B12
(fájdalomcsillapító hatás) és D3 (csont- és porcképződés) vitaminokat is tartalmaz.

További információkért kérjük, érdeklődjenek
a következő telefonszámon: +36 30 014 6325,
email címen: info@diamondfamily.hu,
illetve látogassanak el honlapunkra, ahol részletes leírást
találhatnak a termékeinkről,

www.diamondfamily.hu

Bőrápolás

Ellenálló bőrrel a vírusok ellen
A hosszantartó, hideg tél mindig különleges próbatétel elé állítja szervezetünket. Leginkább a külső védelmi vonalunk van
kitéve az alacsony hőmérsékletnek és az elszaporodott kórokozók okozta kellemetlenségeknek. Bőrünket fel kell készítenünk erre a nehezebben viselhető időszakra, ehhez szeretnénk most tanácsot adni.
Minden termékünk alapanyaga a természetes agyagásvány, a
bentonit. Ezt ugyanazok az elemek építik fel, mint az emberi szervezetet. A bentonit kedvező tulajdonságai közül most kiemeljük a
regeneráló képességét: feltérképezi a sejtek pillanatnyi állapotát
és ha hiányt észlel, pótolja az ásványi anyagokat. E folyamat során
szervezetünk, leginkább bőrünk sejtjei rendkívüli ellenálló képességre tesznek szert.
Egyetlen termékünk sem tartalmaz kőolajszármazékokat,
parabéneket, PEG- és PPG származékokat, mesterséges színezéket
és illatanyagot. Természetes összetevőkből készülnek. A bentonit
agyag méregtelenítő hatásának köszönhetően bőrünk megszabadul a káros és toxikáló méreganyagoktól, melyeket ellentétes töltésük miatt mágnesként vonz magához. A bentonitot nem véletlenül
nevezték el „intelligens agyag”-nak, hiszen a felsorolt tulajdonságai
mellett a sejtek vízháztartására is figyel, optimalizálja azt.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy ezt az egyedülálló hármas
hatást úgy végzi el, hogy nincs ismert káros mellékhatása, bárki
használhatja! A napi tisztálkodáshoz használt Axibent termékek hozzásegíthetik a szervezetet az ellenálló képességének növeléséhez.
Különféle samponjaink, tusfürdőink és agyagszappanjaink mindenki számára elérhetőek.
A samponokról: használatuk megállíthatja a hajhullást, csökkentheti a korpásodást és a fejbőr érzékenységét. Nagymértékben táplálják a hajhagymákat, ami által egy új, sűrűbb, tápláltabb haj érhető
el. A hajkorona dússá és csillogóvá válik. Samponjaink hidratálják a
fejbőrt, öregedéslassító hatásúak.
Samponjaink:
- natúr
- vitalizáló
- mélytisztító
A tusfürdőkről: megőrzik a bőr természetes hidratáltságát, bőrkímélő és bőrbarát tulajdonságúak. A bentonit agyagot tartalmazó tusfürdőink megfelelnek bármilyen típusú bőrre. A bentonitnak
köszönhetően a használat során alaposan tisztítanak, miközben
bőrünk megőrzi természetes hidratáltságát is. Tusfürdőink illatanyag mentesek. Harmonikus kombinációi a természetes anyagoknak. Gyengéd, nyugtató és pihentető érzést keltenek minden
tisztálkodás alkalmával.
Tusfürdőink:
- tápláló (illatmentes)
- revitalizáló- és frissítő hatású
- relaxáló, nyugtató és lazító hatású
- 2 az 1-ben energizáló tusfürdő és sampon férfiaknak

Az agyagszappanokról: az Axibent agyagszappanok tökéletesen tisztítják a bőrt. Nemcsak az arcon, hanem akár az egész testen. Fürdéshez is használhatóak. A különleges bentonit szappanok
javítják a bőr általános megjelenését is. Puhítják és matt hatásúvá
teszik bőrünket. A szokásos napi rutinba beépítve fürdésre és arcmosásra is kiválóak.
Agyagszappanjaink:
- bentonitos szappan citromfűvel
- bentonitos szappan levendulával
- bentonitos szappan kakaóvajjal

További termékeink:

Olyan termékcsaládot kínálunk, melyről bebizonyosodott, hogy
nem csak a szépségápolásban lesz meghatározó szerepe, hanem
forradalmasíthatja az eddig ismert egészségmegőrző módszereket. Ma már több, mint százféle termékkel rendelkezünk: regeneráló krém, bentonitos fürdősó, bentonitos lábsó, bentonit por
pakoláshoz, kéz- és lábpakolás, kéz- és lábápoló krémek és radírok,
sportkém, arckrémek, arcradírok.
Termékpalettánkat úgy alakítottuk ki, hogy kortól függetlenül,
nők és férfiak egyaránt megtalálják a számukra ideális készítményt,
minden bőrtípusra.

Mit érdemes még tudni
az Axis Bentonit Kft.-ről?

Cégünk 2005-től foglalkozik bentonit agyagásvány bányászattal
és feldolgozással. Termékeink fő alapanyaga a gyógyiszappá minősített Kazár-VII. bentonitpor. Termékeink minőségét többek között
az ISO-9001 minőségbiztosítási rendszer garantálja. Mindehhez
szakszerű tájékoztatást és gyors kiszállítást nyújtunk.
Keressen bennünket!
Hubai Péterné, Szántó Judit

+36/70 776-25-04
www.axibent.hu
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Bőrápolás

Az akne, pattanás nem csak tiniprobléma!
Pattanásokkal egyáltalán nem csak a tinédzserek
küzdenek. Sokaknál később is megjelennek a zavaró
pöttyök, amik folyton visszatérhetnek. Leggyakrabban a
25-40 éves nők küzdenek ilyen aknéval amelyek nehezen
kinyomhatók, valamint pigmentációval gyógyulnak.

De, mi is az akne és hogy alakul ki?

Az akne a faggyúmirigyek és a szőrtüszők működési zavarából
adódó krónikus betegség, ami pattanásokat eredményez.
A pattanások akkor jelennek meg, amikor a bőr felszínén található faggyúmirigyek blokkolódnak, elzáródnak. Ezek a mirigyek
termelik a sebumot, amely felelős a bőr savköpenyének kialakításáért. Amennyiben túl nagy mennyiségű sebum termelődik és
az elhalt hámsejtek sem tudnak leválni a bőr felszínéről, akkor
egy lágy „dugó” alakul ki, mely a bőrön lévő baktériumok ideális
táptalaja. Emiatt a bőr könnyen be is gyulladhat és megjelenik a
pattanás. Bizonyos tényezők fokozhatják a sebum termelődést,
ezáltal a pattanások valószínűségét.
A felnőttkori pattanások kialakulásában genetikai-, hormonális- és környezeti hatások (pl.: napfényre, kozmetikumokra, vegyszerekre adott allergiás válaszreakció) játszanak szerepet, valamint stressz és emésztési rendellenesség is állhat a háttérben.

Mit is tudunk tenni ellene?

A pattanások nyomkodása nem ajánlott, mivel a hozzá nem
értő kéz maradandó hegeket okozhat pigmentációs foltokkal.
A pattanások túl erős összenyomása (különösen azok, amelyek
még nem alakultak ki egészen) kárt tesz a hajszálerekben, a mirigyekben és az ezeket körülvevő szövetekben. Ez súlyosabbá
teheti az akne tüneteit és fokozza a hegesedés kockázatát.
Az otthoni kezelés során elsődleges a rendszeres bőrtisztítás,
a bőr megfelelő hidratáltságának fenntartása, illetve a fokozott
fényvédelem biztosítása. Ezekhez érdemes non-komedogén,
azaz nem mitesszerképző dermokozmetikumokat használni.
A bőr tisztítására ajánlott speciális pattanásokra való micellás/
micelláris vizet vagy gélt használni reggel és este.
Ezek a vizek olyan vízbázisú arclemosók, amik micellákat tartalmaznak, amolyan kétpólusú felületaktív anyagokat (vízzel és
zsírral is jól oldódnak), így egyetlen lépésben lehet megszabadulni a sminktől, a faggyútól és a szennyeződésektől.
Szükség esetén a bőr megtisztítása után óvatosan lehet
peelinget alkalmazni. Ez eltávolítja az elhalt hámsejteket, amelyek eltömíthetik a pórusokat. A peeling hetente két alkalomnál
többször nem javasolt, mivel az már kiszáríthatja, károsíthatja a
bőrt.
A bőr megtisztítása után érdemes olyan speciális
dermokozmetikumokat használni, amik megnyugtatják a gyulladt bőrt és hidratálják. Fontos, hogy olyan tisztító, hidratáló és
ápoló termékeket válasszunk, amelyek speciális összetételűek a
problémás bőrre és aknéra.
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15 éves kutatás eredménye enyhülést hozhat a pattanásos
és egyéb bőrgyulladásban szenvedő betegek számára. Az
egyedülálló hipoallergén EPIDERMA® dermokozmetikumok
fő hatóanyaga a szabadalmaztatott természetes Betuldiol®
a nyírfakéreg és CBD kannabidiol kivonat kombinációja. A
nyírfakéreg kivonat (betulin) antibakteriális és sebgyógyító,
míg a kannabidiol CBD olaj gyulladáscsökkentő és
sejtregeneráló. Így a bőrgyulladások, ekcéma, kontakt ekcéma,
allergiás dermatitis, pikkelysömör (psoriasis) vagy pattanások
(akne) kezelésében az EPIDERMA termékek intenzív terápiás
hatással rendelkeznek és hatékony szépségápolási
termékek is a bőr-öregedésgátló hatásuk révén.

weboldal: www.cbddoki.hu
Telefonszám: +36 70/205-7457

Ajánló
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Életmód

3 lépés, hogy zöldebbek legyenek
szépségápolási szokásaink
Január nemcsak az új év, de az új életmód kezdete is lehet,
ha komolyan gondoljuk a szilveszter éjjelén tett fogadalmat.
Persze, nem muszáj azonnal alapjaiban megváltoztatnunk
az egész életvitelünket, elég, ha olyan dolgokkal kezdünk,
amelyeket egyszerű megoldani. Például átgondolhatjuk testés szépségápolási szokásainkat!
Tegye mindenki a szívére a kezét és legyen őszinte! Hány olyan arckrém, szemkörnyék ápoló és egyéb szépségápoló szer van a pipereszekrényben, amit még alig vagy egyáltalán nem kezdtünk el használni? Hány olyan termék van, amit valakitől kaptunk karácsonyra és már
az első pillanatban tudtuk, hogy nem fogjuk soha kibontani? Néhány
egyszerű lépéssel a felhalmozás elkerülhető, és környezetbarátabbá
tehetjük szépségápolási rutinunkat is.

#2. Gondoljuk át, mire van valóban szükségünk!

#1. Szabaduljunk meg a felesleges,
haszontalan szépségápoló szerektől!

Az első és legfontosabb dolog a szépségápolási szerek használati és
főként vásárlási szokásainak megváltoztatásában a selejtezés. A legegyszerűbb, ha mindent kipakolunk a szekrényekből és átválogatjuk
a termékeket, három kupacot képezve.
Az egyikbe kerüljenek a lejárt dolgok, melyek túllépték szavatossági idejüket, vagy már jó ideje kibontottuk őket. Ezeket a dobozukon
megjelölt, biztonságos módon kell a hulladékba helyezni.
A másik kupacba kerüljenek azok a termékek, amelyek bontatlanok,
nem jártak le és mi magunk szeretnénk használni, de elfeledkeztünk
róluk a nagy leárazások és újdonságok miatt való elcsábulás során. Ha
ezzel kész vagyunk, tegyük olyan helyre a kencéket, ahol szem előtt
vannak, hogy ne vegyünk újabbakat.
A harmadik kupacba azok a szépségápolási szerek gyűlnek, amelyek bontatlanok, nem jártak le, de mi magunk nem szeretnénk használni. Ha tudjuk, hogy van olyan ismerősünk, aki pont azt a márkát
és terméket használja, ami ott van előttünk, lepjük meg vele, de feleslegesen senkinél ne szaporítsuk a flakonok garmadáját! A legjobb,
ha összepakoljuk az egész halmot és felajánljuk jótékony célra azok
számára, akik nem engedhetik meg maguknak az ilyen dolgokat.
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Tényleg legalább három testápolónak kell lennie a polcon – természetesen mind felbontva -, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben,
vagy hatféle arckrémet használunk egyszerre, egy időben? Ugye, hogy
nem. Sokszor csak azért nyitunk ki egy-egy terméket, hogy kipróbáljuk, aztán – ha nem válik be -, mivel drága volt, nem dobjuk ki azonnal, hanem időnként újrapróbálkozunk vele. Néha több darabot is
veszünk, „jó lesz később” felkiáltással, főleg akkor, ha épp akciós. Gondoljuk inkább át, hogy milyen termékekre van tényleg szükségünk.
Szappan vagy tusfürdő, sampon, arcápoló, szemkörnyék ápoló, arctisztító, válogatott olajok és szérumok, testápoló, illetve egy erősebb
hatású bőrápoló az esetleges irritációk kezelésére. Ha belegondolunk,
ez tényleg nem sok, de ha jó minőségű, speciálisan a saját bőrünk
igényei szerint összeállított kozmetikumokban gondolkodunk, bőven
elég. A tiszta növényi kivonatokat tartalmazó, viszont tartósítószer- és
kőolajszármazékoktól mentes bio- és öko termékek nemcsak trendik,
de használatukkal bőrünk is egészségesebbé válik. Ráadásul akár mi
magunk is összeállíthatjuk a számunkra igazán megfelelő kozmetikumokat a Mix Your Nature E-keverdéjében, ahol természetesen előre
összeállított receptúrájú termékeket is találhatunk.

#3. Figyeljünk a csomagolásra!

Bár egyre több kozmetikai márka használ újrahasznosított, illetve
biztonságos, BPA mentes műanyag csomagolást a termékeihez, ezek
akkor sem igazán környezetbarát megoldások. Érdemes olyan kozmetikumokat keresni, melyek minden igényt kielégítenek és valóban környezetbarát csomagolást kapnak. Ilyenek a Mix Your Nature termékei,
melyek stift kialakításuknak hála, speciális kartondobozokat kaptak. A
márka még arra is figyel, hogy a csomagolás színes burkolata is biztonságos és környezetkímélő legyen, hiszen a színezőanyag szójából készül! Így az apró kartonhengerek maradéktalanul lebomlanak és akár
a kertben, palántázásra is felhasználhatóak tavasszal!

www.mixyornature.com

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 173. rész

K

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

A kamilla jótékony hatása gyógyításra és megelőzésre
A kamilla, más néven orvosi székfű, Európában honos, de előfordul Kis-Ázsiában,
Észak-Amerikában és Ausztráliában is. Az
aranysárga kamillavirág feje körüli finom,
fehér korona, a visszahúzott levelek és az elágazó szárak légies megjelenést kölcsönöznek a növénynek, melyet gyógyító tulajdonságaiban is felismerhetünk. A fehér virágok
a virágzás kezdetén felfelé állnak, majd szétterülnek, a virágzás végén pedig már lefelé
fordulnak. A kamilla dúsan elágazó gyökere
nem hatol mélyre, szára 10-30 cm magas, levelei szeldeltek.
A nyár csúcsán (július-augusztus) tapasztalható intenzív fény- és hőelnyelésnek köszönhetően ez a szerény növény a fényt és
a hőt – illóolaja formájában – képes belsővé
tenni, és szükség esetén újra felszabadítani,
de már magában az emberben.
Gyógyászati célra a virágját gyűjtjük, amikor már a korongvirágok szép sárgák, a sugárvirágok pedig vízszintesen vagy lefelé állnak.
Illóolajának fő komponense a kékes színű,
gyulladáscsökkentő hatású kamazulén. Az
egész növény jellegzetes illatú.
A kamilla az egyik legfontosabb gyógynövényünk, a népi gyógyászat széleskörűen
alkalmazza. Aktivizálja az immunrendszert,

és ezáltal serkenti az szervezet saját védekezőképességét. Emellett erős gyulladáscsökkentő, antibakteriális és lázcsillapító hatású,
segíti a sebgyógyulást és a hámosodást. Az
emésztés terén gyomorerősítő, görcsoldó,
puffadást enyhítő, és emésztést serkentő
hatása miatt alkalmazzák, de nyugtató, feszültségoldó tulajdonsága is ismert. Orrdugulással járó arcüreggyulladás, légcsőhurut
esetében (nem túl forró!) gőzét belélegezve
inhalálásra is alkalmazzák.
Kozmetikai felhasználása is ismert, illóolaja gyulladáscsökkentő, dezodoráló hatású, ezért krémek, samponok, hintőporok,
szájvizek alkotórésze lehet. Bőrgyógyászati
alkalmazásakor ugyanakkor allergiás reakciót válthat ki, ezért először kisebb területen
érdemes kipróbálni.

Fitoterápia

A kamilla tea kiválóan alkalmazható, különösen gyulladás vagy görcsök okozta
emésztési problémák, gyomor panaszok
(hurut, fekély stb), hasi fájdalmak, puffadás,
gázosodás esetén, de a megfázás tüneteit is
rendkívül hatékonyan kezeli, enyhe szorongásra és álmatlanságra is jó.
Használatakor meg kell győződni, hogy
nem okoz-e allergiás reakciót. Hatással lehet a
hormonháztartásra, így
mell- és petefészekrák
esetén nem javasolt a
használata.
Forrázatát fogyasztjuk:
egy bögrényi forró vízhez 1 evőkanálnyi teát
teszünk, és legalább 5-10
percet állni hagyjuk. Heveny esetekben ajánlott a
napi háromszori fogyasztás, míg krónikus betegség esetén kiegészítőként
napi 1-2 csésze javallott.
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Váradi Tibor

Teakeverék

Egy, az alábbiakban közzétett, a bélre és
gyomorra ható teakeverék csodákat tehet,
mivel ellazítja a bélrendszert, hatékonnyá teszi az emésztést.
Az összetevőkből 100 g gyógytea készül: 30 g
kamilla virág; 20 g cickafarkfű; 10 g ánizs; 20 g
édeskömény; 20 g köménymag.
A tea elkészítése során adjunk 1 evőkanálnyi mennyiséget egy csésze forrásban lévő
vízhez, és hagyjuk állni tíz percig. Érdemes állás során lefedni a csészét, hogy az illóolajok
ne távozzanak el. Amíg gyomor-bélrendszeri
problémák jelen vannak, a legjobb naponta
háromszor egy csésze teát fogyasztani étkezés közben vagy közvetlenül utána.
A kamillavirág külső alkalmazására számos esetben van lehetőség. Különösen a
hólyaghurut, a hólyag és a húgycső irritációja és hólyaggörcs esetén, húgyúti fertőzések
megelőzésére, valamint urológiai diagnosztikai vizsgálat (katéterezés) után, azon felül a
vizelet-visszatartási nehézségeknél javasolt.
A kamillás gőzfürdő: felmelegíti az altestet, pozitív hatással van a vizelet-visszatartási
nehézségeknél (inkontinencia) és a neurológiai rendellenességek ellen is hat. Nem
csak a vizelet - de a széklet-visszatartási nehézségekben is hatékonyan segít. Görcs- és
fertőzéstgátló hatása a hólyag és a húgycső
területén számottevő, így a tünetek enyhítése mellett jelentős szerepe lehet az antibiotikumok terápiás dózisának csökkentésében.
A gőzfürdő elkészítése: 1 marék kamillavirágot tegyünk 1 liter forrásban lévő vízbe,
fedjük le és hagyjuk állni 10 percig. Az így kapott oldatot tegyük egy műanyag tálba, és a
tálat helyezzük a WC csészéjébe. WC-ülőkére
ráülve használható az altest fertőtlenítésére,
a fájdalmak és a gyulladás enyhítésére. A
kezelési idő kb. 15 perc, addig, amíg a meleg
gőz kellemes. Fontos, hogy megelőzzük a
fázást, törölközővel és takaróval takarjuk be
a hasat és az egész testet is, hogy a felszálló
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meleg ne vesszen el. A kezelés után ágynyugalom javasolt.
A panaszoktól függően naponta egyszerkétszer használható. Korrekten végezve a
kamillás gőzfürdőt, nem fordul elő semmilyen nemkívánatos mellékhatás. Azonnali
ellazító és fájdalomcsillapító hatással van a
has kellemes felmelegedésének köszönhetően. Addig érdemes végezni a terápiát, míg
a panaszok megszűnnek, és a vizelet kitisztul.
Megelőző intézkedésként a kamillás gőzfürdőt több hétig is el lehet végezni.
A München-Großhadern Egyetemi Klinikán több ezer betegnél alkalmazták nagy sikerrel főleg veseátültetés után, és ez a fürdő
része a műtétek utáni kezeléseknek. Egy, a
müncheni egyetemen elvégzett tanulmány
szerint azok a betegek, akiket kiegészítésképpen kamillás gőzfürdővel kezeltek, egyértelműen előnyösebb, voltak, kifejezetten
a fertőzések visszaszorításában mutatkozott
jelentős különbség.

Homeopátia

Chamomilla néven homeopátiásan is
számos tünet megszüntetésére, vagy legalább enyhítésére alkalmas. Előszeretettel
alkalmazzák gyermekkorban: leginkább
a kisgyermekek fogzás körüli fájdalmas,

nyűgös állapota esetén. Ehhez hasonlóan
minden olyan fájdalom esetében jó szolgálatot tehet, amikor a fizikai tüneteket markáns ingerlékenység, türelmetlenség, vagy
egyenesen düh kíséri. Különböző görcsös
fájdalmakat is hamar enyhít, például menstruációs fájdalom, asztma, vagy bélgörcsök,
ugyanakkor reumatikus fájdalmak is jól reagálnak rá. Középfülgyulladás és egyéb lázas,
gyulladásos állapotok esetében is rendkívül
hatékony. Felületes, nyugtalan alvás és álmatlan forgolódás esetében is gondoljunk
Chamomilla használatára. Hasonlóképpen
kávé vagy egyéb stimuláló szerek túlzásba
vitt fogyasztása hatására létrejött túlérzékeny
és „harapós” állapotot szintén meg tudunk
szüntetni Chamomillával. Mindegyik esetben alacsony potenciában használjuk pl. D12
vagy C9 erősségben, napi 3x5 golyó dózisban. Gyerekek esetében készíthetünk oldatot is, ha a golyócskák elszopogatása nem
megoldható – ilyenkor 10 golyót oldjunk fel
1 deciliter forrásvízben vagy szűrt vízben, és
lassan kortyolgattassuk el.

Antropozófikus gyógyászat

Az antropozófikus gyógyászat a kamillát
önmagában vagy más gyógynövényekkel
kombinálva elsősorban gyomorhurut, hasi és
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kismedencei görcsök esetében alkalmazza,
valamint a hőmérsékletre adott túlérzékenység enyhítésére.

Virágesszencia

A kamilla édes és pihentető illatának és
energiájának nehéz ellenállni, ellazító, feloldó hatását számos panasznál sikeresen alkalmazzák. Különösen túlzott komolyság, ellazulási nehézség, negativitás, ingerlékenység,
düh, heves indulatok jelenlétekor ajánlott a
használata, de erős, görcsszerű migrén vagy
fejfájás esetén is javasolt főleg abban az esetben, amikor a melegtől vagy kiszáradástól
súlyosbodik, míg a hideg borogatástól javul
a fájdalom. A kamilla virágesszencia használható rosszkedvre és a negatív hozzáállás csökkentésére. Ez az esszencia szükség
szerint, akár pár napig, rövidebb-hosszabb
ideig, vagy egy kúra erejéig, (4-6 hétig) szedhető.
A kamilla-virágesszencia ajánlható mindenkinek, aki stressztől, félelemtől, pánikrohamtól, szorongástól vagy bármilyen alvásproblémától szenved.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Gondolkodó

A tizenkét rögeszme, amivel önmagad hergeled fel
Bármilyen hihetetlen, egy vita során a saját gondolatainktól leszünk depressziósak, dühösek, miattuk félünk vagy
féltékenykedünk. Nem a másik féltől, hanem attól, bennünk milyen gondolatokat ébreszt a mondanivalója, mit
sejtünk a háttérben, és egyáltalán, mennyire szeretjük vagy gyűlöljük a szóban forgó személyt. Butaságnak hangzik? Tegyünk egy próbát!
Tizenkét olyan buta rögeszme létezik,
amely megakadályozza, hogy harag nélkül
tudjuk tűrni a frusztrációt, a feszült helyzetet, hogy hűvös fejjel reagáljunk. Jegyezzük meg őket, és valahányszor idegesek
vagyunk, gyorsan kiválaszthatjuk közülük
azt, amelyik kiváltotta dühünket.
1. rögeszme: Az önbecsülés alapvető
feltétele, hogy mint felnőtt embert szeressenek és fogadjanak el azok, akiket fontosnak tartasz az életben.
2. rögeszme: Ha nem vagy kiemelkedő,
hibátlan és sikeres, akkor nem érsz annyit,
mint mások.
3. rögeszme: A komisz, rosszindulatú és
gonosz embereket szigorúan felelősségre
kell vonni, és meg kell őket büntetni, amiért rosszak.
4. rögeszme: Szörnyű, sőt, elviselhetetlen, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy
szeretnéd.
5. rögeszme: A boldogtalanságot külső
tényezők okozzák, így szinte tehetetlen

vagy, és nem áll módodban orvosolni a fájdalmadat és zavaraidat.
6. rögeszme: Ha valami veszélyes vagy
félelmetes a számodra, akkor állandóan arra
kell gondolnod, azt kell találgatnod, mi lesz,
ha az a bizonyos dolog bekövetkezik.
7. rögeszme: Könnyebb kikerülni bizonyos nehézségeket és felelősséget, mint
szembenézni vele.
8. rögeszme: Ésszerű és egészséges
függeni a nálad erősebbektől és rájuk támaszkodni.
9. rögeszme: Alapvetően meghatározza jelenlegi viselkedésedet mindaz, ami a
múltban történt veled: ha valami a múltban befolyásolta az életed, az örökké úgy
marad.
10. rögeszme: Más problémájától vagy
érzelmi zavarától neked is ki kell borulnod.
11. rögeszme: Mindenre van egy konkrét és tökéletes megoldás, ezért a legbölcsebb, ha vársz, amíg ezt a tökéletes megoldás meg nem leled.
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12. rögeszme: A köztiszteletnek örvendő személyek vagy éppen a társadalom
megítélése mindig helyes és kétségbevonhatatlan.
Gyakorlatilag ezek a téves rögeszmék
váltanak ki érzelmi problémákat. Ezekkel
az állításokkal, illetve ezek bizonyos változataival tudatosan ámítjuk magunkat
bizonyos helyzetekben. És egy bizonyos
rögeszme, illetve több együtt, különböző
érzelmeket vált ki, ugyanúgy, ahogy a szakács különböző hozzávalókat használ fel
egy-egy étel elkészítéséhez, míg a kívánt
ízhatást el nem éri. Ha kiegyensúlyozott
ember akarsz lenni, akkor meg kell tanulnod kétségbe vonni ezen állítások igazát
és logikáját, majd józan ésszel élve, mindörökre kitörölni ezeket az elmédből.
Nagyrészt ezek a rögeszmék okozzák a
depressziót, illetve a különböző válfajait,
amilyen például az önvád, az önsajnálat, a
szánakozás valamint a harag és a félelem.

Bőrápolás

Téli SPA a fürdőszobádban
Miért ne lehetne egy nehéz nap után egy forró fürdőben
lazítani, vagy egy frissítő aromazuhanyt venni, mégpedig az otthonod nyugalmában és kényelmében? A Napvirág Manufaktúra kivételes fürdősóival, arc- és testradírjaival, aromaterápiás natúrtermékeivel, és zero
waste kiegészítőivel mindezt megtehetjük.

A Spa élmény neked is jár

Többen a belga fürdőváros, Spa nevéből eredeztetik a kifejezést,
mások a latin „sanus per aquam” azaz a víz által nyert egészség rövidítéséből. Egy biztos, a „Spa” élmény a víz jótékony hatásához kapcsolódik. Manapság a wellness szállodákban alap, hogy a termálvíz, a
szaunák, az aromaterápiás, bőrregeneráló kezelések a testi-lelki-szellemi egészségünket, és jóllétünket szolgálják. Ám nem mindig van lehetőség egy hosszú hétvégére egy hotelbe elszabadulni, de ez nem
jelenti azt, hogy le kellene mondani a spa élményről. Sőt saját fürdőszobánk kényelmében, pár illatos gyertya, egy kis jó zene kíséretében
mi magunk is megvalósíthatjuk egy nehéz nap után ezt az élményt.

Illat és pezsgés

Elmerülni egy illatos fürdőben…, ez több szinten hat pozitívan
ránk. Lenyugtatja a szellemet, kisimítja az érzelmeket, és a fizikai szinten a fürdősóban található ásványi anyagok jobban hasznosulnak és
gyorsabban szívódnak fel a bőr által, mintha kapszulák formájában
vennénk azokat magunkhoz. A Napvirág Manufaktúra fürdősói
parajdi illetve holttengeri sóból készülnek, melyek kezeletlenek, így
100%-ban tartalmazzák értékes ásványi sóikat, ápolva bőrünket,
enyhet adva az ízületi fájdalmaknak. Sőt a légutakra is jótékony hatással vannak. A rózsaszirmok, illetve szárított levendulavirágok csak
fokozzák az élményt a fürdés során. A prémium fürdőbombák pe-

dig felpezsdítenek szó szerint, a pezsgés során a bombából kioldódó
értékes testápoló vaj, mint amilyen a tiszta sheavaj, gondoskodva hidratálja a kiszáradt bőrt, miközben az édesnaracs illata jókedvet, a levendula nyugalmat, az ilang-ilang pedig királynői érzést ad. Aki pedig
nem kedveli a fürdőzést, annak kiváló alternatívát jelentenek az illatos
arc- és testradírok, melyek a zuhanykabinban nyújthatnak élénkítő,
megújuló érzést, minden szinten. A radírokban található apróra őrölt
parajdi sószemcsék eltávolítják az elhalt hámsejteket, míg a hidegen
sajtolt prémium növényi olajok, mint amilyen a szőlő- vagy az édes
mandulaolaj gyengéden ápolják és energikusabbá, élénkebbé, élettel
telivé teszik a bőrt.

Zero waste spa kiegészítők
Az otthoni spa élményt teljessé tehetjük a Napvirág Manufaktúra
természetes, sőt organikus anyagokból készült kiegészítőivel, melyek
nem terhelik a környezetünket. A luffa mosdószivacs, a horgolt-, és
a kenderből készült narancsbőr elleni mosdókesztyűk mind-mind
fokozzák a spa élményt, egészségesebbé és örömtelibbé teszik a tisztálkodást. A tudat pedig, hogy a Napvirág Manufaktúra termékeivel a
bolygónkat védjük, nem terheljük azt, pedig egyszerre megnyugtató
és felemelő érzés. Válaszd Te is a Napvirág Manufaktúrát az egészséggel telibb, fenntartható, természetes szépségért.

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

Új év, új kezdet- változtass, hogy változhass
Zeomineral termékekkel!
Újévi fogadalmaink, miszerint egészségesebben szeretnénk élni, ne csak az év első heteiben legyenek érvényesek. Változtassunk a hétköznapok rutinjain, sokan nem
is gondolnak a mindennap használt vegyszerek hosszú
távú hatásaira. Kozmetikumok, tisztítószerek mérgezik
nap mint nap szervezetünket. Miért terheljük magunkat
bőr-, agy- és máj károsító anyagokkal?

• Első lépésként méregtelenítsük
szervezetünket belsőleg zeolittal és
homoktövis alapú, gyógynövény teákkal.
• Következő lépésként: Cseréljük le kozmetikumainkat! Keressük a valódi hatóanyagokat!
• Ne mérgezzük tovább bőrünket. Allergiát, ekcémát okozó tisztálkodási szereinktől váljunk meg.
Reklámokkal ránk erőltetik a legveszélyesebb kozmetikai anyagokat
is, elhitetik, hogy vegyszerekkel kell
minden nap terhelnünk szervezetünk, csakhogy illatosak, szépek
legyünk. Mint gyártó, tudjuk, mik
állnak a leggyakrabban használt
tisztálkodási szerek alapanyagainak
címkéjén: bőrirritáló, súlyos szemkárosodást okoz, veszélyes a vízi
élővilágra, lenyelve, belélegezve
ártalmas.
Változtass! Gently tusfürdőink, Fine samponjaik nem tartalmaznak SLS-t, parabéneket, színezéket, és mesterséges illatanyagokat. Bőrbarát összetevők, tápláló hatóanyagok, amire szükségünk van. Kerüljük a szilikont a hajápolásban. Samponjainkban
magas koncentrációban alkalmazott gyógynövénykivonatok, (zab, citromfű, zsurló, árnikacsalán) valódi ápolást nyújtanak.
• Használjunk ásványos testradírokat és
arcmaszkot, mely bionyomelemekben, gyógynövénykivonatokban, illóolajokban gazdag. Ne
elégedjünk meg a tömegtermékekkel, melyek
olcsó kőolajszármazékokból készültek. Ne műanyag szemcsékkel végezzük a bőrradírozást
(mint sok termék), hanem valódi vulkanikus ásvánnyal. Illatanyagokat kerüljük, kizárólag jótékony illóolajokkal kényeztessük bőrünk.

• Ne dőljünk be, hogy csak a vegyszerek fehéríthetik mosolyunkat. Szinte minden, ami az átlag
fürdőszobában megtalálható, mérgező. Hazai
kincsünk a zeolit ásvány, mely több évtizede bizonyítja, hogy helye van a természetes fog- és
szájápolásban. A megfelelő méretre őrölt ásvány
kíméletes módja a fehérítésnek. Ne feledje, a
nyálkahártyán keresztül másodpercek alatt felszívódnak a káros
anyagok. Változtasson!
• Konyhánkban is kerüljük a
káros anyagokat! Nem látható,
de tudjuk, hogy a konyhai felületeken ott maradnak a vegyszerek. Szintén reklámfogás, hogy
minden baktériumtól meg kell szabadulni. Nem
igaz! Hétköznapokban nem kell steril környezet, allergiához, hiperérzékenységhez vezet.
Természetes anyagokkal tisztítsuk edényeinket, poharainkat, hogy a vegyszermaradványok ne kerüljenek bele ételeinkbe, italainkba.

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

„Kutya hideg van”, avagy a kutyák hidegtűrése
Elbúcsúztunk a 2021-es évtől, de a tél, a hideg még kitart
egy darabig, sőt vélhetően csak ezután köszön be, igazán. Sokakban felmerül a kérdés, hogy felelős gazdiként
mire kell odafigyelni télen és hogyan tudjuk megóvni
kedvencünket egy esetleges átfázástól, meghűléstől.
Természetesen nem elhanyagolható az a kérdés, hogy a kutyánk bent a házban vagy kint az udvaron tölti a mindennapjait.
Mindemellett azt is figyelembe kell vegyük, hogy minden fajtának mások az igényei, más a számukra ideális hőmérséklet.

Az, hogy a kutya mennyire bírja a hideget
sok mindentől függ:

1. Bunda vastagsága: Gondoljunk csak a husky vagy malamut
tömött, vastag bundájára. Nekik kellemes hőérzetet biztosít még
akkor is, mikor a rövid szőrű társaik már fáznak.
2. Testméret: a talajhoz közelebb lévő, kisebb testű kutyák
hőleadása gyorsabb. Ők hamarabb elkezdenek fázni, mint a
nagytestű társaik.
3. Testsúly: Mint tudjuk, a zsír jó hőszigetelő, ezért télen megengedett egy pici zsírréteg felszedése a kutyának, különösen a
kint lakónak, hiszen ezt a felesleget gyorsan el is égeti. Ettől függetlenül nem ajánlott kedvencünket túlzottan felhizlalni a téli
időszakra, mivel a túlsúly egészségügyi kockázatai messze meghaladják az esetleges előnyöket.
4. Életkor: a kölyök és idős kutyák ellenálló képessége alacsonyabb a hideggel szemben.
5. Egészségi állapot: a beteg állatok nem képesek megfelelően szabályozni a testhőmérsékletüket, ezért ők jobban ki vannak
téve a hideg időjárás szeszélyeinek, mint egészséges társaik.
6. Körülmények: azok a kutyák, akik hozzá vannak szokva a
hűvösebb időjáráshoz, sokkal ellenállóbbak télen is.
Ha kint lakik a kutyus, akkor a házát kell megfelelően téliesíteni.
Fontos, hogy ne legyen túl nagy a kutyaház, de kényelmesen fel
tudjon állni és megfordulni benne. Ennél nagyobb helyre nem is
lesz szüksége, és így könnyen beleheli magának a kuckóját. Textillel, takaróval kibélelni nem célszerű a kutyaólat, mert ezek az
anyagok gyorsan átnyirkosodnak, meg is fagyhatnak, ezzel pedig
hűtik a kedvencünk testét. Ehelyett javasolt a szalma használata,
mivel ez száraz és jó hőszigetelő anyag. Attól, hogy hideg van, a
hidratáltság is nagyon fontos, ezért sűrűn cseréljük a kutya vizét,
hogy ne hűljön le nagyon, vagy nehogy befagyjon.
A benti kutyáknál ennél is körültekintőbbnek kell lennünk, hiszen ők kevésbé tudnak alkalmazkodni az időjárás viszontagságaihoz. Csapadékos, szeles időben ne, vagy csak kis időre vigyük
ki a kutyát.
A friss levegő és a napi mozgás elengedhetetlen az egészséges
kutyaélethez, de nyilván télen ezt módjával építsük be a mindennapokba.
Manapság nagy segítség lehet a kutyaruha. Nem minden fajtának van rá szüksége, de a rövidszőrű, kistestű kutyáknak ugyan-
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olyan hasznos lehet, mint a kölyökkutyáknak vagy az idősebb
kedvenceknek. Figyeljünk rá, hogy a kutyaruha légáteresztő,
vízálló, puha, meleg anyagból készüljön. Kényelmes legyen és ne
akadályozza kutyánkat a mozgásban, vagy a kis-és nagy dolog
elvégzésében.
A kutyák tappancsán lévő párnácskák nagyon érzékenyek és
sérülékenyek. A jeges út, a só, a kémiai anyagok, melyeket a járdák, utak jégtelenítésére használnak mind veszélyforrások. Sérüléseket, fájdalmas irritációt okozhatnak kutyánk mancsának.
Ennek elkerülése,- vagy megelőzéseként télen akár napi rendszerességgel javasolt a mancsokat tisztán tartani, speciális krémmel bekenni.

A My Bulldog Cream-et kifejezetten a mancsok védelmére fejlesztettük, két választható illatban: finomítatlan kakaóvaj körömvirággal, vagy finomítatlan sheavaj jojobaolajjal. Mivel élelmiszerminőségű alapanyagokból állítottuk össze, így az sem baj, ha egy
kicsit lenyalogat belőle mancsápolás közben a kutyus.
Vidám téli napokat kívánok:
Magyari Detti- kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com

Ajánló
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Zöld megoldások

Permetezés elektromos árammal vegyszerek nélkül
A mezőgazdaságban és a kiskertekben mérgező permetszereket szerencsére egyre többször váltják fel a bio megoldások, a környezetbarát
permetszerek. Létezik azonban egy módszer, amihez még ezek a szerek
sem kellenek, vízzel és elektromos árammal is távol lehetne tartani a
kártevőket a növényektől. Az elektromos permetezés folyamata Ludas
Ferenc nyugdíjas villanyszerelő felfedezése, aki több mint egy évtizede
próbálja szabadalmaztatott találmányát a nyilvánossággal, főleg a
nagyüzemi felhasználókkal megismertetni.
Szeretnénk egy kis nyilvánosságot adni találmánynak, remélve, hogy felkeltjük néhány
illetékes szakember figyelmét is.
- Honnan jött az ötlet? Egy ilyen találmányhoz mindenképpen szükséges
szakmai előképzettség.
- Valóbban így van, villanyszerelő az egyik
szakmám. Az ihletet pedig egy hollandiai
látogatásom során kaptam. 12 évvel ezelőtt
egy üzletben láttam egy elektromos légycsapót. A légycsapó sűrűn be van szőve dróttal,
ez vezeti az áramot, arra gondoltam, hogy
ugyanezt meg lehet csinálni úgy is, hogy víz
legyen a vezető. Lépésfeszültség jön létre,
amelyekkel meg lehet szabadulni a rovaroktól és a kártevőktől.
- Hogy működik a találmány?
- Két egymás felé irányuló (mely között
a növény helyezkedik el) ködszerű vizet
szóró permetfejre pozitív és negatív pólust
vezetünk egy 12/120 000 voltos transzformátorról. A két pólus között 120.000 Volt a
feszültség. A víz vezetőképessége által lépésfeszültséget hoz létre és az elektromosság elpusztítja a kártevőket. A transzformátor egyen- és váltóárammal és frekvencia
szabályozással működik, a kívánt hatásosság
érdekében.

Ha a szórófej és az elektromos pólus fémes csatlakozását megszüntetjük és az egymás közötti távolságot 1-4 cm-re növeljük,
akkor elektromos ív keletkezik, amely ózont
hoz létre, és megfelelő mértékre csökkenti
a feszültséget.
Sokféle változatot lehet készíteni, nem
csak permetezésre jó. Szúnyoglárva irtásra
állóvizekben (sekélyebb részeknél), de lehet
pocsolyákban, belvizes helyeken. Van egy
másik oldala a dolognak: ha a két pólust
távolabb visszük a permetezésnél a vízsugártól, akkor elektromos ív keletkezik, ami
ózont termel. Egy permetezőnél nem sok,
de ezer permetezőnél már lényeges lehet
ez a különbség.
- Hogyan történik az elektromos permetezés? Mi a folyamata?
- Csapvíz kell hozzá és elektromos áram.
Két szórófej szórja egymás felé a vízpermetet, az egyiken van a negatív pólus, a másikon pozitív pólus. Ahol találkoznak, a víz
zárja az áramot, és ezáltal jön létre a lépésfeszültség. Minél nagyobb a kártevő, annál
kisebb feszültségre van szükség.
Gyümölcsösben alkalmazva egyszer be
kell drótozni minden fát, de hosszú évekig
jó. Bármilyen „csupasz” vezetéket kell a fák
köré vezetni (lásd az ábrát). Kivezetjük a vezetékre az egyik pólust,
a másik pólussal pedig
majd permetezni fogunk. De akár kézi permetező is elkészíthető
ezzel a módszerrel,
ezen van egy állítható
villa, amin lehet állítani a pólust. Bármilyen
nagy termőföldön alkalmazható, traktoros,
vagy telepített locsolós
öntözésnél is. Egyszeri
telepítéssel, minimális
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költséggel kivitelezhető a környezetbarát
permetezés. A továbbiakban a vízen és az
elektromos áramon kívül semmibe nem kerül a növényvédelem.
- Milyen intézkedéseket igényel ez a találmány, hogy biztonságos legyen?
- Mindenképpen kell egy mozgáskapcsoló bele, ha megszűnik a vízellátás, vagy leáll
a berendezés és nem fújja a vizet, ez lekapcsolja az áramkört. Természetesen, mivel
elektromos árammal dolgozunk, minden
ilyenkor szokásos óvintézkedést meg kell
tenni, amit akkor is megtennénk, ha vegyszerekkel permeteznénk. (Gyermek, kisállat
ne legyen a közelben.)
- Felmerül a kérdés, hogy nem károsítja-e az áram a növényeket?
- Ha káros lenne a növényre, akkor gyomirtót csináltam volna. Nemhogy nem káros,
kimondottan jót tesz nekik. Köztudott, hogy
a nagyfeszültségű vezetékek alatt sokkal magasabbra nőnek a növények mint mellette.
- 12 év alatt mi lett a találmány sorsa?
- Jó néhányszor próbálkoztam már különböző helyeken, de mindig elutasították. Hollandiában a TNO-nál tárgyaltam, majdnem
meg is állapodtunk, amikor nyélbe ütöttük
volna az üzletet megszüntették ezt a fajta
tevékenységüket.
- Díjat is nyert a találmánya Varsóban.
- Igen, tavaly díjat is nyertem egy
tatlálmányi kiállításon, de ezen kívül semmi
sem történt. Érthetetlen, hiszen ezt alkalmazva a mezőgazdasági termékek men�nyivel vegyszermentesebbek lennének,
mennyivel olcsóbb lenne ez a permetezési
módszer, és nem mérgeznénk az ivóvizet.
További információ az elektromos
permetezésről Ludas Ferenctől kérhető:
30/725-16-27

Kertészkedjünk!

A fűszernövényekhez nem kell feltétlenül kert
A fűszernövények frissen teszik a
legízletesebbé ételeinket. Jó hír a
főzés szerelmeseinek, hogy ahhoz,
hogy friss fűszernövény-termésünk
legyen, nem feltétlenül kell saját
kerttel rendelkeznünk. Fűszernövényeket mindenütt nevelhetünk, ahol
meleg és napfény van: Az erkélyen,
a teraszon, sőt a hátsó udvarban is.
Ebben a cikkben néhány javaslatot
és ötletet adunk ahhoz, hogy mindenütt megfelelő helyet találhassunk fűszernövényeink számára.

Fűszernövények az erkélyen
és a teraszon

A fűszernövények nem igényesek, sőt
erőteljesebben fejlődnek, mint némely
balkonvirág. Gond nélkül növekednek
edényekben, cserépben, de egyes fűszernövények ezekben a kis edényekben nem
lesznek akkorák, mint a kerti ágyásban.
Aromájuk azonban az erkélyen és a teraszon is épp olyan buján megmutatkozik.
Sok lakásnak van erkélye vagy terasza.
Itt mindenütt létrehozható egy pici fű-

szernövény-kert. Ezeken a kis helyeken is
sok fűszernövény nevelhető és szakszerű
ápolással bőséges lesz a termés.

Fontos a megfelelő fekvés

A déli fekvés a teljes napfényt kedvelő
fűszernövények számára ideális. A félárnyékot kívánó fűszernövényeket itt úgy
helyezzük el, hogy ne kapjanak egész nap
teljes napfényt, növények árnyékában legyenek, vagy olyan sarokban, amelyet a
déli hőségben árnyék borít.

A nyugati és keleti fekvés valamennyi
konyhai fűszernövény számára alkalmas.
A melegigényes fűszernövényeket itt közvetlenül olyan falhoz állítsuk, amely több
órán át teljes napfényt kap, mert az még
azután is sokáig meleget sugároz ki, amikor már nem süti az erkélyt a nap.
Az északi fekvés kevés fűszernövénynek
felel meg. Itt csak vizitormát vagy metélőhagymát termeszthetünk. A kifejezetten
napfényigényes fűszernövények ezeken a
helyeken nem fejlődnek.
Az 5. emeletnél magasabban fekvő
és a ház homlokzatából kiugró erkélyek
és teraszok többnyire szelesek. Itt a fűszernövényes ládákat sohasem szabad
a mellvédre függeszteni, a huzatban a
növények nem fejlődnek. Alkalmasabb
helyet az erkélymellvéden belül találunk,
a legjobban szélvédett házfalon. Erős forgalmú utcákban az erkélyek és teraszok,
különösen az alsóbb szinteken, nem alkalmasak fűszernövények tartásához. Az
érzékeny növények felveszik a levegőből
a kipufogógázok mérgező anyagait és így
fogyasztásra alkalmatlanná válnak.

Ügyeljünk a terhelésre!

Fontos szempont, amit erkélyen és magasabban lévő teraszokon kertészkedéskor figyelembe kell vennünk, az edények
és ládák súlya (tömege). A növényeké
ugyan nem túl sok, de az edény és a föld
együttesen nehéz. Ezen kívül az edények
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• Erkélyünk rövidebb oldalán fűszernövény-lépcsőt (három fokozatút) is kialakíthatunk. Néhány stabil deszkából ilyen lépcsőt magunk is könnyen megépíthetünk.
• Az erkélyre néző ablak külső, napos
párkánya jó hely a cserepes fűszernövényeknek. Nyíló cserepes virágokkal is társíthatjuk őket.

súlya alapos öntözés után mintegy a felével megnő. (A megengedett legnagyobb
terhelés általában 250kg/m2.)
Ebből még le kell vonni a padlózat súlyát. Kétséges esetben célszerű statikus
szaktanácsát kérni, vagy nézzük meg az
építési terveket és a hozzá tartozó statikai
szakvéleményt.

Mibe ültessünk?

A megfelelő termesztőedények kínálata oly nagy, hogy biztosan találunk alkalmasat az erkélyre vagy a teraszra.

vagy a metélőhagyma, alkalmasak.
Ha a különböző fűszernövényekből sokat kívánunk nevelni, az egyes cserepek
túl sok helyet igényelnek. Ezen a következőképpen segíthetünk:
• A cserepeket emeletesen helyezzük
el, például egy sor cserepet egy padra, a
másodikat a pad alá. Felül legyenek a napfényt igénylő, alul félárnyékot kedvelő fűszernövények.
• Ezen elv alapján a fali polc is elrendezhető.

Virágcserepek
Virágcserépben csaknem valamennyi
konyhakerti fűszernövény jól fejlődik.
Ügyeljünk arra, hogy azok a fűszernövények, amelyeknek nagy a gyökérlabdája vagy karógyökere van, kellően nagy
és mély cserépben legyenek. A sekélyen
gyökerezők, mint a kakukkfű vagy a fodros petrezselyem, virágtálban is képesek
növekedni. Alapszabály: minél nagyobb
a cserép, annál jobban fejlődik a növény.
Nem várhatjuk el, hogy egy növény már
12 cm átmérőjű cserépben nagyon nagyra növekedjen, a cserépnek legalább 20
cm-es átmérőjűnek kell lennie.
A fűszernövények számára az agyagcserepek alkalmasabbak, mint a műanyag
edények. Az égetett agyag finom pórusain át sok nedvesség távozik.
Műanyag edényekben a víz csak felfelé párolog el, így csak nedvességkedvelő
fűszernövényeknek, mint a petrezselyem
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Fűszernövények ládákban
Egy nagyobb ládában többfajta fűszernövényt helyezhetünk el, így helyet takaríthatunk meg az erkélyen.
Fontos, hogy a ládák nagyok és mélyek
legyenek, így több növény gyökereinek
nyújtanak elegendő helyet. Egy 60 cm
széles és 40 cm mély ládában legalább öt
növényt ültethetünk el.
A faládák szépen néznek ki, de nem lehet kifogásunk a szép formájú műanyag
ládák ellen sem. A kisebb műanyag cserepekkel ellentétben ez az anyag a nagyobb
ládáknál előny, mivel a több földből a víz
lassabban párolog el. A betontartók erkélyre túl nehezek.
Kisebb fűszernövényeknek jól megfelelnek a szokásos balkonvirághoz bevált
virágládák. A mellvédre is akaszthatók,
az ablakpárkányra vagy a viráglépcsőkre
(egyes boltokban kapható) is helyezhetők.
Saját készítésű faládák:
Ha magunk szeretnénk elkészíteni fűszeres ládáinkat, a következőkre ügyeljünk:
• A keményfa (a tölgy, a bükk) sokkal
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tovább tart a puha fánál (a luc, az erdei
fenyő).
• A falapokat csapoljuk össze, vagy sarokvassal és sárgaréz csavarral illesszük
össze. A vasszögek gyorsan rozsdásodnak.
• A fenéklapba vízelvezető furatokat készítsünk és a ládát kis lábakra vagy lécre
állítsuk, hogy az alja mindig jól szellőzzön.
Az állandóan nedves ládaalj rövid időn
belül elkorhad.
• A faládát belül növényekre nem mérgező anyaggal vagy szilikonnal kenjük ki.
Ha a ládát fóliával kibéleljük, akkor csak az
oldalait, mert a víz elfolyását lefelé feltétlenül biztosítani kell, ugyanis a fűszernövények nagyon érzékenyek a pangó vízre.
Jó tanács: Praktikus, ha a fűszernövény-ládákat gördíthetőre készítjük el,
például mind a négy sarka alá bútorgörgőket csavarozunk. Így kora tavasszal és
ősszel a fűszernövényeket gond nélkül a
napra tolhatjuk.
Csüngő ámpolnák
Ámpolnának az agyag, a fa- és a műanyag
edények, de a drót- és fűzfakosarak is alkalmasak. A kosarakat belül fóliával – kellő számú víztelenítő lyukkal – béleljük ki. Ügyeljünk arra, hogy az ámpolnák ne a huzatban

csüngjenek, ez ugyanis káros a növényekre
és erős szélben balesethez vezethet. Az
ámpolnák függesztő elemeit úgy rögzítsük,
hogy biztosan tartsanak.
Jó tanács: Az ámpolnákat ne függesszük
olyan magasra, hogy minden marék fűszernövényért létrára kelljen állni.
Hordók
A fűszernövény-hordó praktikus és egyszerű megoldás, ugyanis
a hordót bárhová állíthatjuk. A fűszernövényeknek a legkisebb
helyiségben is bőséges
helyük van a kibontakozáshoz. A kereskedelemben úgynevezett növényhordók kaphatók.
Ezek lyukakkal vagy kis
öblös zsebekkel ellátott
műanyag hordók.
Saját magunk is készíthetünk fűszernövény
hordót. Ehhez egy közepes műanyag hordóra
van szükségünk. Így készítsük el:
• Vágjunk több 15 cm
átmérőjű lyukat az oldalfalba. Ezekbe a lyukakba kerülnek később
a fűszernövény palántái.
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• Fúrjunk a hordó aljába – 6 mm-es fúróval- több vízelvezető nyílást.
• A hordó közepébe állítsunk egy vastag,
durva kaviccsal töltött kartonpapír csövet.
Ez gondoskodik majd a jó vízellátásról.
• Ezután töltsünk mintegy 20 cm magasan kavicsot a hordóba.
• Közegnek föld és komposzt keverékét
használjunk.
• Hogy a talaj a növényekkel együtt ne
essen ki a lyukakból, vágjunk ki pamutból, zsákvászonból vagy nejlonharisnyából a hordóban lévő lyukaknál valamivel
nagyobb darabokat. Ezeknek a rongydaraboknak a közepébe vágjunk kis lyukat,
amelyen a fűszernövény-palánták gyökerét átbújtatjuk.
• A hordót alulról fölfelé ültessük be. A
palántát kívülről a hordóban lévő lyukba
toljuk, a rongydarabot a hordó falára fektetjük, és a talajt beletöltjük.
• A kartonpapír cső állandóan függőleges állásban maradjon. A beültetés után
egy alj nélküli műanyag cserepet helyezünk a csőre, amelyen keresztül majd
rendszeresen öntözünk.
A karton szétmállik, csupán a kavicsmag marad meg, amelyen át éveken
keresztül öntözhetőek a hordóban lévő
fűszernövények.
• A talaj idővel tömörödik és a fűszernövények gyökerei átszövik. Többé nem esik
ki a nyílásból, ezért a rongydarabokkal
többé nem szükséges megismételni a műveletet, ha új növényt ültetünk a hordóba.
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„Gyomkert” is lehet szép kert?
Az elmúlt nyáron olvastam egy
cikket, amelyben egy virágkiállítás győztese egy gyomkert
lett. Július végén rendezett
program angliai Royal Society
Horticultural területén volt
megtekinthető.
Ennek mélyen elgondolkodtató üzenete van mindannyiunk számára.
Kérdezhetjük, milyen szépség rejlik
egy mezei aszat, porcsin, búzavirág,
bogáncs és még számos virágzó gyom
együttesében.
Szeretjük azt hinni, hogy az a földdarab, ahol a kertünket ápoljuk, az csakis a
miénk. De ez tulajdonképpen nincs így.
Mert a föld mindannyiunké. A legapróbb
kis talajban élő mikroorganizmustól, a
hangyákon, méheken, növényeken és
egyéb élőlényeken át egészen az emberig
MINDANNYIUNKÉ a föld.
Ezt a szemléletet egyre több ember
felismeri, hiszen ennek az egyik fontos

lépcsőfoka az, hogy a természetes élő
környezetünkre úgy tekintünk, hogy mi
annak részese vagyunk.

Az épített környezetünkben, a kertekben is helyet kell adnunk a beporzó rovaroknak és az egyéb hasznos élőlényeknek, hogy aktív időszakukban bőséges
táplálékhoz jussanak. Nélkülük elmaradna a mag- és a termésképzés, ami nagy
bajba sodorja az emberiség élelemtermelését.
A vegyszerek felelőtlen használata a
beporzó rovarjainkat már a teljes kipusztulás szélére sodorta.
Egyre több mozgalom és tenni akarás
van már ez ügyben, de mi mindannyian a
magunk módján is tehetünk a megmentésükért egy parányi lépést.
Ha van egy kis felszabadítható területed
a kertben vagy néhány szabad kaspód,
egy ilyen rovar mennyországot könnyen
létre tudsz hozni, ahol elszórásra kerül néhány zacskónyi vadvirág magkeverék.
Egészséges, a rovarok
számára is kívánatos kertet kíván
Molnár Gábor Éva,
a füvesasszony

www.kertfuvesites.hu
www.evakert.hu
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