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Aktuális

Csökkent a havas napok száma

VIII. Nemzetközi Természetés Környezetvédelmi Fesztivál

Az elmúlt negyven év alatt 15 napról 11-re csökkent a havas napok éves száma és a csökkenés az elmúlt tíz évben
2022-ben május 27-e és 29-e között, immáron a Kék lett látványosabb - olvasható a Másfélfok - ÉghajlatválBolygó Klímavédelmi Alapítvány szervezésében, is- tozás közérthetően című szakportál cikkében.
mét megrendezésre kerül hazánk egyik legnagyobb
Szabó Péter éghajlatkutató és Pongrácz Rita a kutatásában a havas
környezetvédelmi fesztiválja, a VIII. Nemzetközi Ter- napok (amikor legalább egy centiméternyi hó hullott) és az éghajlatmészet - és Környezetvédelmi Fesztivál, amelynek, változás összefüggései vizsgálta.
Az elmúlt évtizedben jelentős havazásokból országos átlagban jóahogyan - 2015 óta minden évben - idén is a Gödöllői
val kevesebb fordult elő, utoljára 2013-ban volt példa az egész orszáKirályi Kastély ad otthont. A hagyományoknak megfe- got érintő nagy havazásra, néhány évben pedig egyáltalán nem volt.
A legnagyobb csökkenés az összes havas napok számában épp
lelően, ezzel egyidőben kerül sor a Nemzetközi Terméaz eddigi leghavasabb országrészben, Északkelet-Magyarországon
szet- és Környezetvédelmi, valamint a Kárpát-meden- történt.
ce Természeti Értékei filmszemlékre!
A havazások alakulását alapvetően két tényező befolyásolja: az
A fesztivál és a filmszemlék a
megszokott színvonalon, de megújult arculattal és minden eddiginél
szélesebb programválasztékkal és
fellépőkkel jelentkeznek idén, amelyek nemcsak tematikájukban, de a
program szervezésében is előtérbe
helyezik a fenntarthatósági és természetvédelmi szempontokat.
2022-ben a fesztivál díszvendége
Olaszország lesz, így a számos talján tematikájú program mellett
az olasz gasztro-kínálattal is megismerkedhetünk.
Idén először a Magyar Természettudományi Múzeum is részt
vesz a fesztiválon.
A filmszemlék 2022-ben hat kategóriában várják a pályaműveket, ahol első alkalommal mérettethetik meg magukat az amatőr,
akár telefonnal forgatott produkciók is.
A nemzetközi szakmai zsűri több mint 10 ezer euró
összdíjazásban részesíti a legjobb alkotásokat.
Idén, az előzetes jelzések alapján közel 2000 nevezett alkotásra
számítanak.
A Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmszemlére
természetfilm, rövidfilm, valamint rajz- és animációs film kategóriában várják az alkotásokat, melyek középpontjában minden
esetben a környezet- és természetvédelemnek, a fenntarthatóságnak és a klímavédelemnek kell állnia. Az eseményhez hagyományosan kapcsolódó Kárpát-medence Természeti Értékei
Filmszemle keretében olyan természetfilmeket és rövidfilmeket
díjaznak, amelyek egyedi látásmóddal, innovatív témaválasztással dolgozzák fel a Kárpát-medence kincseit.
A természet csodáinak vagy éppen pusztulásának dokumentálását a profik elhivatottságával, de egyelőre még amatőr körülmények között művelő fiatalok számára meghirdetik a „A jövő
természetfotósa” című diákfotó pályázatot is, amelyet Máté Bence
természetfotós zsűrielnöksége mellett jutalmaznak majd.
Trash Art kiállítással, színes kulturális programokkal és neves
fellépőkkel várják a természet szerelmeseit, 2022-től kutyabarátként, immáron akár négylábú társaikkal együtt is.
További információk: https://naturefestandfilm.com/
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egyik az azok számát csökkentő téli felmelegedés, míg a másik a téli
csapadék várható növekedése. „A havazások e két ellenkező hatás
eredőjeként fognak változni, és úgy tűnik, hogy a melegedés erőteljesebben fog hatni, ugyanakkor a téli nagyobb csapadékösszegek miatt
egy-egy jelentősebb havazásra továbbra is számítanunk kell” - fogalmaztak.
A modellszimulációkhoz hozzáadva az „emberi kényszerhatást”
(üvegházhatású-gáz kibocsátásokat), akkor csak 50 százalékos bizonyossággal állítható, hogy a csökkenésért az emberi tevékenység a
felelős - írták, hozzátéve: a klímamodellek optimista jövőképe szerint (ha jelentősen csökken a kibocsátás) a század végéig még így is
mérsékelt csökkenés várható a havazások számában.
A pesszimista, úgynevezett RCP8.5 forgatókönyv szerint viszont,
ha az eddigi mértékben folytatódik a légkör üvegházhatású gázokkal való telítése, a változás jóval nagyobb lesz, és a század vége felé
öt nap alatt alakulhatnak az országos éves átlagok. Ez pedig kétharmaddal való csökkenést jelent a 21. század elejéhez képest. A területi eloszlás változékonysága miatt ez azt is jelentheti, hogy egyes
országrészekben akár évekig nem lesz jelentős havazás.
A kutatók megállapították, hogy a következő húsz évben az országban sehol nem fog a jelenlegihez, a 2001-2020-ban átlagos 13
naphoz képest változni a havazások száma, és 2040-től is inkább
csak a pesszimista forgatókönyv szerint, északkeleten várható 5 nap
feletti csökkenés az átlagos éves gyakoriságban.
A klímamodellek azt jelzik, hogy a következő negyven évben a
délnyugati és az északkeleti határvidéken a nagy havazások számában csökkenése várható, viszont az ország nagy részén nem várható
változás, sőt, a Dunántúl északi részén és a Bükkben még kisebb növekedésre is lehet számítani.
Majd 2081-2100-ra - szintén a pesszimista forgatókönyv szerint
- az Északi-Középhegységben és a Bakonyban, ahol egyébként is a
legtöbbször fordult elő havazás, évente átlagosan 10-15 nappal kevesebb havazásra lehet számítani .
„Ha gyorsan megkezdjük az antropogén kibocsátás mérséklését, a
zöldítést, ezzel pedig elérjük a koncentrációváltozás lassulását (2100-ra
akár a megállítását is), akkor a havazások esetén a várható csökkenés
csak kisebb mértékű lehet. Az eddigi trendek visszafordulása csak abban az esetben lehetséges, ha az emberi kényszerhatást minél hamarabb és minél gyorsabban visszafogjuk, így unokáink is élvezhetik majd
a havas táj szépségét” - fogalmaztak a kutatók.
-MTI-

Aktuális

Alig maradt a világnak
érintetlen tengerpartja

Vége az izlandi bálnavadászatnak

Izland 2024-től le akarja állítani a vadászatot a csökkenő kereslet miatt, jelentette be Svandís Svavarsdóttir ha- Az emberi tevékenység leginkább a tengeri füveket, szalászati miniszter.
vannákat és korallzátonyokat magába foglaló parti te„Ha nem merül fel ellenérv, kevés ok akad engedélyezni a bálnavadá- rületeket sújtja. Mivel a világ lakosságának nagy része
szatot 2024-től”, amikor a jelenleg érvényes kvóták lejárnak” – szögezte parti területeken él, az ottani ökoszisztémákra nehezele a kormánypartok közé tartozó Baloldali-Zöld Mozgalomban polidő nyomás sokféle lehet, és mind a szárazföldet, mind a
tizáló miniszter a Morgunbladid című izlandi napilap véleményrovatengert érinti.
tában megjelent írásában.
„Kevés bizonyíték van arra, hogy ennek a tevékenységnek gazdasági előnye lenne” – tette hozzá.
A 2019-ben felülvizsgált izlandi kvóták 2023-ig évente 209 közönséges barázdásbálna kilövését engedélyezik – amely a kékbálna
után a második legnagyobb emlős -, valamint 217 csukabálnáét,
amely a legkisebb cetfélék közé tartozik. Három év óta azonban
az engedéllyel rendelkező két legnagyobb vállalat leállóban van,
egyikük 2020 tavaszán jelentette be, hogy végleg felhagy a bálnavadászattal. Az elmúlt három nyári szezonban mindössze egy bálnát
öltek meg, egy csukabálnát 2021-ben.
A leállás oka a japán konkurencia. Japán a bálnahús legfőbb felvevőpiaca. A távol-keleti ország 2019-től újból megkezdte a kereskedelmi bálnavadászatot, amióta kilépett a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságból (IWC). 2018-ban, az utolsó nyáron, amikor még folyt
bálnavadászat az izlandi vizeken, 146 közönséges barázdásbálnát és
hat csukabálnát öltek le.
Az IWC 1986-ban betiltotta a kereskedelmi célú bálnavadászatot,
de Izland, amely ellenezte a döntést, 2003-ban ismét vadászni kezdett. Izlandon jelenleg egyedül a kékbálna vadászata tilos.
A bálnavadászat jelenleg Izlandon, Norvégiában és Japánban
engedélyezett.
-MTI-

Egy új tanulmány alapján csupán a bolygó tengerparti ökoszisztémáinak 15,5 százaléka maradt érintetlen. A The Guardian
szerint Brooke Williams, a Queenslandi Egyetem munkatársa
és kollégái műholdas adatok alapján állapították meg, hogy az
emberi tevékenység milyen mértékben károsította a világ parti
régióit.
A kutatók arra jutottak, hogy az elemzés utolsó évéig, 2013-ig
kevés olyan part maradt, ahová a halászat és a bányászat nem ért
el. A jelenség még olyan elzárt régiókban is megfigyelhető, mint
a nyugat-ausztráliai Kimberley.

A cickafark az év gyógynövénye
Az év gyógynövényének a cickafarkat választotta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Gyógynövény Szakosztálya 2022-ben.
A társaság közleménye szerint a Magyar Gyógyszerkönyvben a
közönséges cickafark (Achillea millefolium) hivatalos, de Magyarországon főként a mezei cickafark (Achillea collina) virágos hajtását
gyűjtik és használják. A növény teáját gyomor- és bélgörcsökkel
járó emésztési panaszok enyhítésére, valamint étvágyjavítóként és
menstruációs fájdalmak esetén alkalmazzák. Külsőleg felületi sebek
kezelésére, illetve nőgyógyászati, húgyúti és végbéltáji gyulladások
esetén használják. A cickafark gyógyászati alkalmazása biztonságos,
hazánkban számos teakeverék, kozmetikum és étrend-kiegészítő
alapanyagaként népszerű gyógynövény.
Az MGYT Gyógynövény Szakosztályának célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a gyógynövények szakszerű alkalmazásának terjedéséhez. Az év gyógynövénye megválasztásával évről évre újabb
gyógynövényre irányul a figyelem, és a kiválasztott növénnyel kapcsolatos ismeretek, a hatásával, alkalmazásával összefüggő fontosabb információk az érdeklődők széles köréhez juthatnak el.
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A szakértők egy olyan korábbi tanulmányra alapoztak, amelyekben az emberi tevékenység szárazföldi és tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatásait mutatták be. A halászattól, mezőgazdaságtól, településektől, bányászattól és utaktól még érintetlen
kis területek nagyrészt Kanadában fekszenek, ezt követik Oroszország, Grönland, Chile, Ausztrália és az Egyesült Államok partjai.
A szigeteken élő nemzeteknél nagyon kevés érintetlen területet,
viszont nagyfokú károsodást találtak.
Az emberi tevékenység leginkább a tengeri füveket, szavannákat és korallzátonyokat magába foglaló parti területeket sújtja.
Williams szerint mivel a világ lakosságának nagy része parti területeken él, az ottani ökoszisztémákra nehezedő nyomás sokféle
lehet, és mind a szárazföldet, mind a tengert érinti.

Gondolkodó

Mi az igazság a tisztítókúrákkal kapcsolatban?
A tisztítókúrák hatékonysága, szükségessége komoly vitatéma a táplálkozással foglalkozó orvosok, szakértők körében. Az egyik oldal szerint
teljesen felesleges, mert a szervezet tisztítja önmagát, a másik oldal
szerint pedig a modern kor „vívmányaként” felhalmozódott méreganyagok kiürítésére már nem képes
a testünk. Ebben a cikkben Anthony
William, a világhírű orvos-természetgyógyász véleményét foglaljuk össze erről a témáról. Álláspontja szerint nemcsak nem felesleges,
hanem egyenesen nélkülözhetetlen
a tisztítókúra az emberi szervezet
megfelelő működéséhez.
Az egészségügy világában egyre terjed
az a meggyőződés, hogy nincs szükségünk
speciális méregtelenítő eljárásokra, mert a
testünk ezt természetesen elvégzi. Néhány
egészségügyi szakember ennél is tovább
megy, és azt mondja, hogy a tisztítókúrák
nem is tisztítanak meg. Ez azonban csak
azoknak a régi (és mostani) tisztítókúráknak a visszaütése, amelyek nem tettek jót
nekünk - a porok, könyvek és programok
meggondolatlan tisztítókúra-üzletének a
visszacsapása, amelyeket nem a test működésére és igényeire alapoztak. Ezért a
dietetikusok, táplálkozás-szakértők és más
gyógyászok azt tanítva próbálják megőrizni a pácienseik egészségét, hogy a test
természetes tisztító folyamatai elegendők
- miközben nem tudják, hogy nem áll minden információ a rendelkezésükre; hogy
nem tanították meg őket a szervezet működésére a méregtelenítés kapcsán.
A szakértők nem tudják, hogy nemcsak
a méreganyagok mindennapi hatásának
vagyunk kitéve. Kórokozókkal is találkozunk: vírusokkal és baktériumokkal, amelyek gyorsan haladnak végig a lakosságon,
és a hatásukra egyre több ember szembesül autoimmun és egyéb diagnózisokkal
a gyerekektől az idősebb korosztályokig.
Toxikus nehézfémekkel, kártevők elleni

szerekkel, gyomirtókkal, oldószerekkel,
petrolkémiai termékekkel és más modern
vegyifegyver-arzenállal találjuk szemben
magunkat a mindennapi életünk észrevétlen részeiként.
Azok, akik szerint nincs szükségünk
méregtelenítésre, azt sem tudják, hogy a
legtöbb ember által követett magas zsírtartalmú étrendek - jelenjenek meg azok
akármilyen formában, a szabály nélküli
étkezéstől a mértékletes, „kiegyensúlyozott” étrendeken, intuitív étkezésen vagy
trendi paleo vagy ketogén diétán keresztül
az olyan növényi alapú módszerekig, amelyek a magvajakra, olajokra és a szójára
fektetik a hangsúlyt - nem hagynak teret
a természetes méregtelenítési folyamatoknak, amelyek szerintük maguktól lezajlanak.
A zsír sűríti a vért, ez pedig akadályozza a
test napi szintű tisztulási képességét. Sok
véleményvezér még javasolja is a magas fehérjetartalmú étrendeket, miközben nem
tudja, hogy a magas fehérjetartalom au-
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tomatikusan magas zsírtartalmat is jelent,
mert a mogyoróvaj, a diófélék, a lazac, a
tojás és a csirke rengeteg zsírt tartalmaz,
ezért ezzel a tanáccsal éppen a méregtelenítési folyamatokat akadályozzák, amelyek
az állításuk szerint elegendők ahhoz, hogy
eléldegéljünk.
A kettő egyszerre nem megy. Nem
mondhatjuk az embereknek, hogy telítsék
a véráramukat zsírral, amivel ellehetetlenítik a máj számára, hogy természetesen,
napi szinten ürítse a mérgeket, és ezzel
egyszerre azt is, hogy nincs szükség tisztítókúrákra és méregtelenítésekre. Egészségesnek tűnhet egy javasolt étrend amiatt,
hogy kizárja a gyorsételeket, olajban sütött
ételeket és feldolgozott élelmiszereket, ha
a zsírra és a fehérjére helyezi a hangsúlyt
- mindegy, hogy az állati vagy a növényi
fehérjékre alapoz -, akkor renyhévé teszi a
májat a túlzott zsírbevitellel.
Ebben a nagy zűrzavarban az embereknek legalább arra az alapvető információra

Gondolkodó

szükségük van, hogy csakis úgy adhatunk
esélyt a szervezetüknek a test által a belső
folyamatok természetes melléktermékeiként és salakanyagaiként előállított mérgek kipucolására - hogy a kívülről származó mérgekről, amelyeknek napi szinten ki
vagyunk téve, ne is beszéljünk -, ha több
gyümölccsel, zöldséggel és leveles zölddel
hígabban tartjuk a vérünket, és csökkentjük a zsírszintet.
Amikor a máj renyhe a zsírtól, a szívnek
erősebben kell pumpálnia. A zsírral teli véráramban az oxigénszint is minimális, ami
élteti a kórokozókat. A sok zsírsejtbe plusz
méreganyagok lépnek be, ami felhalmozódik a szervek körül, amint abba a korba
érünk, amikor már nem töltünk napi két
órát mozgással, mint régen - és ekkor már
nem elég tartózkodni a feldolgozott élelmiszerektől ahhoz, hogy ne nőjön úszógumi a derekunk köré. Mivel az egészségügyi szakértők nem veszik észre ennek
a renyhemáj-járványnak a terjedését,
a „lassú anyagcserét” és a hormonokat hibáztatják a hosszú éveken át tartott zsírdús
étrend helyett.
És ami ennél is rosszabb: akik a bejelentéseikben a tisztítókúra „mítoszát” próbálják lerombolni, nagyon gyakran nem értik
meg a krónikus betegek küzdelmeit. Nem
fogják fel, hogy milyen orvosról orvosra
járni, és egyik diagnózist kapni a másik
után - vagy sorra nem kapni diagnózist
-, miközben még mindig nincs válaszuk
arra, hogy mitől lehetnének jobban. Ezeknek az embereknek van igazán szükségük
a méregtelenítésre. Meg kell ismerniük a

kórokozókkal és toxikus nehézfémekkel
kapcsolatos igazságot, és meg kell tudniuk, hogyan szabadíthatják meg a szervezetüket tőlük ahhoz, hogy elbúcsúzhassanak
a krónikus tüneteiktől és a szenvedéstől.
Ha egy icipicivel több tisztelettel tekintünk a tisztítókúrára, még akkor sem
bánunk vele megfelelően. Manapság az a
szokás, hogy a tisztítókúrára rövid távú, és
ezért kevésbé értékes, míg az „életmódokra” hathatósabb, hosszabb távon működő
eszközként gondolunk, mint amilyenek
valójában. „Egy egész életmódot kell a magadévá tenned - mondják az embereknek
-, ha javítani akarsz az életeden.” A divatos
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életmódok általában egy imázsra fókuszálnak, viszonylag fájdalommentes beszerzés mellett (már ha megengedheted magadnak). Ezek hagyományosan materiális
dolgok - hordj egy bizonyos táskát, öltözz
egy bizonyos módon, vezess egy bizonyos
fajta kocsit -, és néha egy-egy hobbira vagy
sportra összpontosítanak. Idővel sok életmód mozdult el a jó közérzet, jó kondíció
irányába, de a legtöbb esetben ezek nem
ásnak le a krónikus betegség hátterében
álló valódi okokig. Nem foglalkoznak azzal,
ami a testükön belül valóban zajlik.
Gondoljunk a kórokozókra is. Az az
egyik legfőbb oka, hogy kipucoljuk ezeket
az ipari előállítású méreganyagokat, hogy
ne táplálhassák a bennünk lévő betegségkeltő kórokozókat. Ez a legnagyobb gond:
minél több toxikus, ipari kémiai vegyület,
hatóanyag és méreg van bennünk, annál több tápláléka van annak a számtalan
vírusnak és haszontalan baktériumnak,
amelyek létrehozzák és kialakítják a betegségeket. A különböző betegségekért
különböző kórokozó plusz méreganyag
kombinációk felelnek; amikor a kórokozók
és méreganyagok kapcsolatba kerülnek
egymással a testünkben, elindítanak minket valamilyen tünet vagy betegség felé.
Még ha nem is győzött meg bennünket
ez a rövid írás a tisztítókúrák szükségességéről, ártani biztosan nem ártunk vele
testünknek. Egy egészségesebb életmód,
egy tisztább táplálkozás elindít bennünket
azon az úton, amely hosszú távon egy tisztább, méreganyagoktól mentes, optimálisan működő szervezetet eredményez.

Ajánló
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Fűben-fában

Szelíd gyógymód ízületi fájdalmak, porckopás ellen
Egy angol kutató a saját bőrén tapasztalta, hogy az ízületi gondok teljes mértékben gyógyíthatóak az almaecet segítségével. Mind a saját, mind pedig az édesanyja
betegségét almaecettel gyógyította meg. Az almaecet
savanykás ízét adó ecetsav elősegíti a szervezetben a
kalcium felszívódását, és lúgosító hatással rendelkezik.
Ezenkívül nagyon sok vitamint, antioxidánst, és fontos
ásványi anyagot is tartalmaz.
Az almaecet mérsékli az ízületi gyulladást, és a betegséggel
együtt járó krónikus fájdalmat is, de azt jó tudni, hogy nem minden almaecet rendelkezik egyforma hatással. Terápiás célokra
mindig szűretlen, organikus almaecetet használjunk, ami kicsit
sötétebb színű, és még a “nyálkás” részek is benne vannak, mert
a szűrt, tisztított almaecet nem tartalmazza ugyanazokat a hatóanyagokat, ugyanis a desztilláció során megfosztják minden
hasznos alkotórésztől.

Az almaecet hatékonyan alkalmazható a következő betegségek esetén:

Porckopás

Oldjunk fel 1-2 evőkanál almaecetet egy csésze vízben, vagy
növényi teában. Édesítsük mézzel 1:1 vagy 2:1 arányban. Ha rendszeresen fogyasztjuk ezt a keveréket, egy-két hét múlva érezni
fogjuk a pozitív hatást.

Ízületi gyulladás

Minden este egy fél órán keresztül kényeztessük magunk almaecetes fürdővel. Egy kád forró vízhez adjunk hozzá két csésze
almaecetet. A fürdő rendszeres alkalmazása után gyors javulásra
számíthatunk. Ezzel párhuzamosan belsőleg is alkalmazhatjuk az
almacetet. Egy teáskanálnyi mézet, és egy evőkanál almaecetet
oldjunk fel egy csésze vízben, és naponta egy vagy két alkalommal igyuk meg a keveréket.
Masszírozáshoz is használhatjuk az almaecetet. Két rész almaecetet keverjünk el egy rész kókusz- vagy olívaolajjal, és ezzel
masszírozzuk a fájó testrészeinket.

Almaecet készítése házilag

Köszvény

2 kg szeletekre vágott vagy lereszelt almát (hullott alma,
almahéj is lehet) tegyünk egy ötliteres üvegbe. 2 liter vizet
forraljunk fel 20 dkg cukorral. Ha kissé kihűlt, öntsük rá az almára, tetejére tegyünk 1 szelet kenyeret. Vászonruhával kössük le, és állítsuk az üveget meleg helyre. 10 napig érleljük,
többször keverjük meg, majd szűrjük le. Ahány liter lé lesz,
annyiszor 10 dkg cukrot öntsünk rá. Néhány nap múlva forrni
kezd. Négy hétig kell tovább erjeszteni, a tetején előbb vékony, majd mind jobban vastagodó hártya képződik (ez az
ecetágy). Ha letisztult, lefejtjük, üvegekbe töltjük.
Minél tovább hagyjuk állni, annál erősebb lesz az ecet. Ha
az ecetet már mind leöntöttük róla, az ecetágyra tehetünk
ismét egy kevés szeletelt almát, almahéjat, cukrot és öntsük
fel langyos vízzel. Így állandóan lesz ízes almaecetünk.

Naponta két evőkanál almaecetet keverjünk el egy pohár vízzel, és ezt igyuk meg. Borogatásként használhatjuk lokálisan közvetlenül a problémás területre. Egy nagyon jó megoldás lehet az
almaecetes lábfürdő is. Áztassuk a lábunkat almaecetes meleg víz
1:4 arányú keverékébe.

2 jó tanács:
Cseréljük le az étkezésekhez használatos ecetet almaecetre.
Savanyúságainkat tartósítsuk almaecettel, de főzéshez, és saláták
készítéséhez is használhatjuk.
Az ízületi fájdalmak esetén az almaecetet leginkább helyileg
alkalmazhatjuk. Hat csésze langyos vízben keverjünk el egy csésze almaecetet, és ebben áztassuk a lábunkat vagy a kezünket.
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Forgácsok
„Egy nagy fát látok magam előtt.
Égig érő fa. Mindig is itt állt a Kárpátmedencében, annak is a kellős
közepén.
Számlálhatatlanul sok ezer éve
áll már itt és hozza folyamatosan a
gyümölcsét, népünk írástudását.”
Solt, 2012. Áldás hava
Szondi Miklós

Kedves Olvasó!
Sok még itt a teendő! A közelmúltban jó
néhány dolog lett hungarikum, de a rovásírás még mindig nem az! Sokan felkapják a
fejüket: „rovásírás, mi az?”.
Az európai tudományos követelményeknek megfelelő DNS tanulmány igazolta,
hogy semmi közünk a finnekhez. Paradigmaváltás következhet be a finn-ugor rokonság elvetésével!? Nosza, MTA, gyerünk!
S miért nem foglalkoznak a főcsapású tudomány képviselői a magyar rovásírással,
a művelődéstörténet ezen gyöngyszemével? Idejük, tekintélyük is megvan hozzá,
csak az akarat hiányzik! Miért „megszállott”
magánembereknek, nyugdíjasoknak kell
a témával foglalkozni, s elérni, hogy a magyar rovásírás bekerüljön az Unicode-ba?

Forgácsok...
nemes fából...
Művelődéstörténeti gyöngyszemünk:
a rovásírás
A 2019. január 1-jén működését megkezdő Magyarságkutató Intézet (MKI)
küldetése alapján remélhetjük, hogy ez a
helyzet érdemben meg fog változni!
Nos, járjuk körbe ezt a csodát! Ígérem,
nem kell nyelvésznek lenni ahhoz, hogy
megértsük milyen kincs birtokában is
vagyunk.
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A rovásírás többnyire egyenes, vagy
görbe vonalak rendszere, melyet az írást
hordozó anyag felületére rovunk, azaz,
faragással, véséssel, karcolással mélyítjük
ki a jelek alakját. Természetesen ma már a
jelek számítógépes létrehozása és nyomtatása is belefér ebbe a fogalomba.
Az ősmagyar rovásrendszer egy-egy
jele egy-egy hangot jelöl. Ez egyedülálló
a világon. Tehát minden hangnak külön
jele van! A rovásjelhez azonban nemcsak
a hang jelölése tartozik, hanem hozzá
tartozik egy fogalomérték is, amely lehet
két- vagy többszintű. A rovásírás olvasása
jobbról bal felé történik!
A kutatások azt igazolják, hogy ezt az
írást már az I. e. 5. és a 3. évezred között
is használták a Kárpát-medencében. A
latin abc-re való áttérés nagyon nagy
veszteséggel járt, mert nemcsak 13 hangnak szűnt meg a jele, de a hozzátartozó
fogalmi körnek is. Pl. Ty, Gy, K, J, Á, É, Ó,
stb. Itt és most nem foglalkozunk, rovásírás kutatásokkal, azzal a mérhetetlen sok
feladattal, amit el kellett és el kell végezni,
beleértve az ellenzőkkel való küzdelmet is.
Lássunk néhány példát a hang- és a fogalmi értékek alapján alkotott rendszerből. Most csak a legalapvetőbb jelentésekkel foglalkozunk, azért, hogy jobban
megértsük a rovásírás „lelkét”. A teljes jel
készletre majd később visszatérünk.

Forgácsok
nűsége, hogy „tév”-edünk. Mert a tévedés
nem más, mint eltávolodás a SZERETETTŐL. Az ember életfeladatát a „tiszt” azaz
a feladat határozza meg! Hiszen innen fakad, a „tiszt”-aság, a „tiszt”-esség”, a „tiszt”elet. Ha ezek az értékek elvesznek, akkor
az ember nem tudja betölteni feladatát,
tiszt-ét veszíti, embertelenné válik.
Kedves Olvasó! A rovásírás három alapvető jelét vizsgáltuk meg, őszintén mondom, csak nagyvonalúan. Mégis ezzel a
három jellel, ha megértettük lényegét,
olyan tudásra tettünk szert, amivel bárhol,
bármikor megtarthatjuk emberségünket,
és tevékenységünkkel tiszteletet és elismerést válthatunk ki! Vésd jól fejedbe ezt
a három jelet! Ne feledd, jobbról-balra kell
olvasni!
Íme:
Az életben az egyik legfontosabb dolog a tiszta, félreérthetetlen útmutatás. Ezért a rovásírás
tanulását is ezzel érdemes kezdeni.
Az első rovás jel megfelel a latin
nagy „I” betű alakjának. Ez az „sz”
hang jele, szabályosan kimondva
pedig az „esz”. Fogalmi alapértéke a „SZER”, ill. második fogalmi
szinten a „SZÁR”, ami tart. Maga az „I” két
irányt jelöl ki, és így elérkezünk a „fent” és
a „lent” fogalmához. A magyar nyelv toldalékos típusú. Nos, toldjuk meg az első
rovás jelet:
SZER + ELEM = SZERELEM, a fellobbanó
vágy, ami a vad teremtő erő, de ha megszelídül, szeretetté válik. Ez az első lépés,
mert hatásával behívja a lelket a megtestesülésbe. Csak gondoljunk a mondásra, amikor egy gyönyörű kisgyermeket
látunk: azt mondjuk szerelem gyermek.
Mert minél tisztább a szerelem, annál tisztább a gyümölcse: a szerelem gyermek!
SZER + ETET = SZERETET, a megszelídült szerelem, ami befogad, elfogad, újra
egyesít. Óriási lépést tettünk előre, mert
megteremtettük a szellem alapvető elemeit, a szerelmet, a szeretetet, a lelkeket,
és a fent és a lent fogalmát.
REND + SZER = RENDSZER, ami szisztematikusan segít eligazodni bennünket
körülvevő, látszólagos káoszban.
De folytathatjuk a képzést, táp + szer
= tápszer, gyógy + szer = gyógyszer., stb.
...és valódi „szóbokrot” tudunk létrehozni.
(Ami majd segít az idegen szavak leválogatásában is!)

A „j” hang jele, melyet szabály szerint önállóan nem
„jé”-nek, hanem „ej”-nek
mondunk ki. Fogalmi jelentése: JÓSÁG. A kép teljesen
világos, mivel elindult világunk alapértéke a SZERETET,
a folytatás sem lehet más,
csak: JÓ. Ennek képviselője
és végrehajtója a JÓSÁG. A jel tetején levő
kis ferde vonal megint két irányt jelöl ki,
azaz megjelenik egy harmadik kiterjedés,
és a két vég jelöli az oda-vissza utat. A kis
ferde jelre azért kell odafigyelnünk, mert a
rovásírásban az egyoldalú kis jelek hívják fel
a figyelmet a legfontosabb irányokra!
Miért fontos a JÓSÁG? Mert a SZERETETET nagyon nehéz kimutatni, de az ebből
fakadó JÓSÁGOT már nem! Csak nézzünk a
mai anyagvezérelt világunkra: a szeretetet
nem tudja igazi kapcsolatba hozni az anyagi világgal, ezért nem foglalkozik vele, elhanyagolja, és ld. a karácsonyi ajándékozások
rohamát, pénzzel próbálja megváltani a
szeretetet!
Világunkban minden csak valamihez képest van. Ilyen a JÓSÁG is, a szeretethez képest jött létre.
A „t” hang jele, fogalmi szintje a „TETT”, a
teremtésre-kész-világ kifejezője, a teremtés töve.
Alfogalmi köre: táv, tév, tök,
tiszt. Ahogy „táv”-olodunk
a tiszta eszmei vonaltól,
annál nagyobb a valószí-
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Tehát, jobbról balra olvasva:
szerelem, szeretet, / jóság, / tisztaság,
tisztesség és tisztelet
Arany János versrészletével búcsúzom:
Az utolsó magyar. IX. szakasz.

„Mert nagy vala, nagy mind - az ős
Nemcsak regél a hegedős.
Világbiró Etel hada
Nem kósza hírből támada.
Országa négy tengerre dölt,
Közbűl övé volt mind a föld,
Sok nagy folyó abban futott,
Belőle ki - egy sem tudott.
Etelvíztől addig, hun a
Gyors Tisza foly, regés Duna,
Egy volt a nép - bár kún, avar,
Egy volt a nyelv: és ez magyar.”
( A vers jobb megértéséhez: Etel = Attila,
Etelvíz = Volga)

(Források: Juhász Zsolt, Friedrich Klára, Szakács Gábor, Fűr Zoltán, Forrai Sándor munkássága és az IT gazdag világa)

Folytatjuk!
Erdei István

Egészség

Mindenkinek szüksége van immunerősítésre?
A kérdés még mindig aktuális. Vajon
elég erős önmagában az immunrendszerünk? Vagy szüksége van arra, hogy
folyamatosan támogassuk? Mindenesetre tény, hogy ha megfelelően működik a szervezetünk védekezőképessége, akkor hatékonyabban küzdünk
meg a kórokozókkal.

Szervezetünket napi szinten milliónyi támadás éri, amelyeket észre sem veszünk.
Ha mégis tüneteket észlelünk, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a szervezetünk
védekezőrendszere küzd a támadókkal. A
tél végére azonban immunrendszerünk is
kimerül, ezekben a hónapokban sokan panaszkodnak gyengeségre, fáradtságra, és
könnyebben ,,elkapjuk” betegségeket. Számos tényező gyengítheti az immunrendszer
működését, de mi is sokat tehetünk egészséges működéséért.

Mit csinál az immunrendszer?

Fenntartja szervezetünk integritását, felismeri és kiiktatja az idegen külső betolakodókat: vírusokat, baktériumokat, egyéb parazitákat, véd a fertőzésekkel szemben. Felismeri
és eltávolítja a selejt sejteket is. Mindez több
szerv pontos és összehangolt munkájának
köszönhető. Legfontosabb közülük a csecsemőmirigy, a lép, a csontvelő, a máj, a belek, a
nyirokcsomók, a mandulák. Köztük folyamatos információcsere zajlik a hormonrendszer,
a nyirok- és az idegsejtek segítségével. Velünk született immunitásunk folyamatosan
érik, ahogy egyre több hatás ér bennünket.
A vastagbélben a velünk együtt élő
baktériumflóra, a mikrobiom az egyik
legjelentősebb terület az immunrendszerünk számára.
Fontos tudni, hogy a láz, az orrfolyás, az
izzadás és a levertség az immunválasz részét
képezik, ezért kell óvatosan bánni azokkal a
gyógyszerekkel, amelyek csupán a tüneteket
csillapítják, de a betegséget nem gyógyítják.
Szervezetünk emlékszik azokra a kórokozókra, amelyekkel már egyszer találkozott,
így a memóriasejtek segítségével gyorsan
tud reagálni immunrendszerünk egy következő találkozáskor. Ha az immunrendszer
nem képes megkülönböztetni a sajátot az
idegentől és a saját sejtalkotók ellen lép támadásba - autoimmun betegségekről beszé-

lünk. Amikor az immunrendszer túl erősen
válaszol az ingerekre, akkor észleljük az allergiás reakciót, ha pedig ,,gyenge” az immunrendszer, akkor a leggyengébb kórokozók is
megbetegedést okoznak.

Mi az, ami gyengíti
a védekezőképességünket?

Egészségtelen táplálkozás: A betegség
a belekben kezdődik! A sok állati fehérje
leterheli szervezetünket. A túl sok cukorfogyasztás nemcsak elhízáshoz, cukorbetegséghez vezet, de immunrendszerünkre is
negatívan hat.
Folyadékhiány. A víz biztosítja folyadék
-ionháztartásunkat, az anyagok áramlását,
oldószer, az anyagcserefolyamatok közege,
információhordozó.
Lelkiállapot. Ma jellemzően sok a stressz,
és a félelem bizonyítottan rossz hatással van
immunrendszerünkre, fogékonyabbá válunk
a fertőzésekkel szemben.
Környezeti tényezők. A levegő-, ivóvíz-,
és talajszennyezés, a háztartásban a kemikáliák, műanyagok és az elektroszmog gyengítik védekezőképességünket.
Káros szenvedélyek, mint a dohányzás,
az alkohol és a drogok rombolják az immunrendszert.

Mit tehetünk
az immunrendszerünkért?

Táplálkozzunk egészségesen! A stresszkezelésére számos eljárás létezik! Figyeljünk oda arra, hogy megfelelő mennyiségű friss zöldséget és gyümölcsöt illesszünk
az étrendünkbe! A legtöbbjük nyersen el-
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fogyasztva a legegészségesebb, de főzve,
párolva is képesek kifejteni jótékony hatásukat. Ha pedig úgy érezzük, hogy valamilyen oknál fogva nem tudjuk biztosítani a
szervezetünknek azt a vitamin- és ásványi
anyagmennyiséget, amire szüksége van,
egyeztessünk szakemberekkel, hogy milyen étrend-kiegészítőket, vitaminokat
illesszünk be étrendünk mellé. Léteznek
olyan táplálék-kiegészítők is, amelyek
kifejezetten az immunrendszer megfelelő működését támogatják.
Összeállította:
Dr. József Erika, háziorvos

Látogasson el weboldalunkra és vásárolja meg kedvezménnyel most immunrendszer támogató készítményeinket!
Kuponkód: GREEN2202
Tel:06 30 337 9280
www.healthandyouth.hu

Életmód

A VAS jelentőségéről
Az emberi szervezet egészséges működéséhez többek között vitaminokra, ásványi anyagokra és nyomelemekre is szükség van. Egyik
legfontosabb nyomelem a VAS, melyet előállítani nem vagyunk képesek, így táplálkozásunk során kell
bevinnünk szervezetünkbe.
A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek hemoglobinjának felépítésében,
mely az oxigén szállítását végzi mind az
agy, mind pedig a vázizomzat felé. Így
csökkent oxigénellátás esetén sokkal fáradékonyabbak lehetünk, figyelem - és
koncentrációzavar léphet fel és hajlam
egyes betegségekre. Jellemző lehet még
a kimerültség érzése, a sápadt bőrszín,
hajhullás, a körmök töredezettsége. Lecsökkenhet a vas mennyisége pl. szigorú
diéta esetén, de a vas felszívódási vagy
raktározási alulműködése következtében
is előfordulhat, hogy szervezetünkben
nem megfelelő a vas mennyisége.

Mennyi vasra van szükségünk?
Átlagosan 10-15 mg-ra naponta, természetesen ez nemenként, életkoronként és
élethelyzettől függően is változhat. Az aktív korban lévő nőknek, a várandósoknak
és szoptatós anyukáknak, tinédzsereknek

több, míg a férfiaknak kevesebb vasra van
szükségük.
Kiegyensúlyozott táplálkozással sokat
tehetünk azért, hogy elkerüljük ezt a hiányállapotot. Étkezzünk változatosan,
fogyasszunk lehetőségeink szerint idénynek megfelelő, az adott földrajzi területen
termő zöldséget és gyümölcsöt! Bizonyított, hogy a vas az állati eredetű élelmiszerekből jobban szívódik fel, így javasolt
rendszeresen sovány vörös húsok, belsőségek, ezek közül is a máj és tojás fogyasztása. Megtalálható a vas a hüvelyesekben, mint a lencse, a bab és a borsó,
valamint az olajos magvakban: szezámmag, mák, dió, mogyoró és mandula.
Előnyös a gabonafélék, petrezselyem-

zöld és spenót fogyasztása is.
Különösen fontos odafigyelni erre a várandósoknak, szoptatós édesanyáknak,
aktív korban lévő nőknek, hosszan tartó, erős menstruáció esetén, egyoldalú,
szigorú diétázásnál, műtét után, lábadozóknak, rendszeresen erős fizikai munkát
végzőknek, sportolóknak.

Ajánló
Floradix Kräuterblut-szirup
Étrendkiegészítő vassal és vitaminokkal

Forgalmazza:
Sal-Bert Kft.
Tel./Fax: 36/431-001
20/974-28-10
www.vashiany-verszegenyseg.hu
salbert@gyogy-salbert.hu
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A két vén vadponty
Józsi, a pontymatuzsálem alig
úszott a határtól úgy egy folyó-kilométert, mikor felkapta a fejét és
izgatottan szippantgatott a vízben. Bőrbajsza csak úgy remegett
az örömtől, és fényesen csillogtak
a zöld halszemei. Orrával megbökdöste a mellette szuszogó barátja
kövér oldalát.

- Azannya! Érzed ezt az aromát Kázmér?
- Pont tőlem kérded? Naná hogy érzem.
Már Bécsnél volt valami sejtés a kopoltyúmban. Józsikám, én mondom neked,
még sose nyeltem ilyen finom arzént!
Pedig az elvonóban még a doki is azt
mondta, hogy ilyen toxinzsákot, mint én,
még életében nem pipált. Forgasd te is
lassabban a nyelved alatt.
De hiába tanácsolta, mert közben Józsi pánikszerűen visszaúszott a lemaradt nyolcszáz növendéksügérhez, akik
félő, hogy lecövekeltek a műtrágyagyári
kifolyócsatornánál. Az öreg pontynak
beigazolódott a balsejtelme. Még nagy
baja lehet neki, ha történik valami a fiatal
sügérekkel. Persze Kázmér is megütheti
a bokáját, hiába van a harcsagóré haverja mögötte. Mint szakértőnek, pont
neki kellett volna előre figyelmeztetnie
a fiatalokat a veszélyre. Azért is kapták a megbízatást, hogy ők kísérjék le a
sügércsordát ivarérést tanulni, valami
tiszta vizű, lassú folyóba, vagy csendes
tóba. Végül is Kaposfüredet választották
úti célul. Az a tó egyébként Kázmér ötlete volt. Imádta azt a helyet, s nemcsak
azért, mert ott nászozott vagy huszonöt
éve először, de a tiszta, áttetsző vizéért is.
Ide akarta tavaly Kázmér a svéd barátját
meghívni, hogy töltse nála a negyvenedik
születésnapját. De sajnos tragédia lett belőle. Az öreg skandináv vénséget, éppen
Bécsben fogta ki egy orvhalász kalauz.
*
Józsi, ahogy közelebb úszott védenceihez, már látta, hogy baj történt. A sügérek önfeledten viháncoltak, táncoltak,

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
tréfásan lökdösték egymást, és halhoz
szokatlan módon, vidámam visongtak.
Szemmel láthatólag eszükbe se jutott
továbbúszni.
- Az istenit a rohadt dieler gyárnak! káromkodta el magát Kázmér, mikor beérte Józsit, és végignézett a szerencsétlen halakon.
- Ki a fejet a vízből, és mélyet lélegezni!
– ordított a meghülyült társaságra.
- Azonnal továbbúszni! – parancsolta.
Lajcsika, a galeri hangadója ezen csak
röhögött.
- Mit ugat ez a vén hülye itten nekünk?
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Irigyli tőlünk a jót? - de elhallgatott,
mikor Kázmér fenyegetőleg közelebb
úszott hozzá a másfél méteres, hatalmas
testével. Erre mindannyian szepegve nekilódultak lefelé a vízen. De csak addig,
míg Lajcsi bele nem botlott egy arra tévedt bodorkába. Az szegény rémülten
menekült, de a gangfőnök rögtön utána
vetette magát, és beleharapott a boldogtalan hal farkába. Több se kellett a
haveroknak. Ők is követték Lajcsikát, és
mire Józsi odaért, hogy továbbnoszogassa őket, már fel is zabálták szőrőstől,
bőrőstől a szerencsétlent. De végül is el-

Novella
rendeződtek mind a nyolcszázan, és tisztességesen úsztak a két vezető felügyelete mellett. De egy kis idő után ismét a
hangadó ifjonc rikkantott:
- Tudtok így úszni srácok? – és féloldalra
fordult a vízben. A többiek is egyre többen utánozták. Utána Lajcsi már nem
szólt, csak lassan hanyatt billent, és fehér
hasát fordította a fény felé. Na nem azért,
hogy lebarnuljon, hanem már szegény
nem tudott másképp; - mert így szoktak
a halak, ha megdöglöttek. Aztán már
egyszerűen felvetette a víz a felszínre és
onnan hullámzott a folyón lefelé. Hamarosan mind a hétszázkilencvenkilenc társa, szőnyeget szőtt köréje.
- Na, ezek már önállósították magukat.
Már nincs gond velük - csóválta a fejét
Kázmér, s aggódva, szó nélkül úsztak tovább Visegrád felé.
Másnap reggel egy budafoki morotvánál lelt rájuk egy szerencsés sporthorgász. Boldogan vitte haza a két öreget,
mert egy jól menő halcsárdája is volt a
partközelben. Nyugodt volt, mert mindketten még veregették az iszapot a farkukkal, mikor rájuk bukkant a laposon.

A lejárt élelmiszerek akár még hónapokig fogyaszthatók
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ajánlása szerint a megfelelően tárolt, minőségmegőrzési idővel ellátott élelmiszereket, amelyeknél
kibontás után nem tapasztalunk számottevő elváltozást (íz, szín, szag, állag),
akár még hetekkel, hónapokkal a lejárati idő után is elfogyaszthatjuk.
Például a minőségmegőrzési idő lejártát követően
- az olajat 2 hónapig,
- a müzlit, a gabonapelyhet, a fagyasztott termékeket 3 hónapig,
- a gyümölcsleveket, a majonézt 6 hónapig,
- az UHT tejet, az UHT tejszínt, a rizst, a száraz tésztát, a gabonaféléket (pl. liszt, búzadara) 9 hónapig,
- az ásványvizet, a kávét, a teát, a mézet, a lekvárt még 12 hónapig felhasználhatjuk.
Az alábbi ábrán termékcsoportonként láthatjuk az ajánlott felhasználási (fogyaszthatósági) időt a minőségmegőrzési idő lejáratát követően:

*
- Na nédd a! Hát e meg mi? – álmélkodott Bitó Vendel, mikor reggel kiért
a szigetközi holtághoz, és észrevette a
halszőnyeget. Azért apró foltokban, itt
is, ott is felcsillant még a víz alattuk. Nagyon megörült Bitó gazda, mert éppen
a nadrágszíjnyi földje mellett rekedt el a
sügérsereg.
- A franc fog műtrágyára költeni – gondolta, s avval levette az utánfutóról a
szénahányót, és szétvillázta a halakat a
paprikaföldjén. Mikor hazaért, Bitó avval
kezdte, hogy kerített pár deszkát, és egy
hatalmas táblát szerkesztett magának.
Lassan, komótosan, ákombákom betűket rajzolt rá, és még ki is cifráztatta az
unokájával.
Kora nyáron aztán kirakta az országút
mellé a tákolmányt, és a bajsza alatt mosolyogva, büszkén olvasta a feliratot hogy:
FRISS PAPRIKA! OLCSÓ! HELYBEN!
Majd alatta kiszínezve:
BITÓ VENDEL BIOKERTÉSZ
Epilógus: hogy később mibe került a
gazdának az a tábla, az már egy másik,
szomorúbb történet…
Kisslaki László
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Amikor egy keményebb fertőzés padlóra tesz
Mit tegyél akkor, amikor a betegség
után tartós fáradtság, fizikai gyengeség és más tünetek maradnak
vissza? Mi okozza mindezt?
Nézzük meg, hogy holisztikus megközelítéssel mit tehetünk az egészségünk visszanyerése érdekében egy komolyabb fertőzést
követően!
Ha holisztikus szemlélet, akkor minimum
három fő szempontot meg kellene vizsgálnunk:
1. Mi történt az energiatestünk szintjén? Energetikai lényegünk, csakráink tartoznak ide, vagyis belső energia áramunk, mely
a csakrákon keresztül hagyja el a fizikai testet,
majd tér vissza ismét.
2. Mi történik a lelkünk szintjén? Legbelső énünk, pszichénk, melyben a tudatos
és a tudat alatti énünk is nagy szerepet kap.
3. Mi történt a testünk szintjén? Ide tartozik az összes fizikai sejtünk, mikrobiomunk,
az immunrendszerünk, enzimjeink és hormonjaink, a mikroelemek és vitaminok, az
idegrendszerünk fizikailag fogható része, a
szerveink, a vérünk stb.
Egy súlyos fertőzés a testet teljesen feldúlja, kimeríti. Szinte elszívja az életerőnk,
kimeríti a szervezet tartalékait minden vonalon. Olyan ez, mind egy belső háború, melyről persze nincs sok tudomásunk, hisz azt a
testünk a tudatunk nélkül, önállóan vívja, mi
csak az eredményét tapasztaljuk.
1. Energetika
Vajon miért érezzük, hogy le vannak merülve a telepeink, hogy hiába alszunk eleget,
mégis fáradtan ébredünk? Miért érezzük magunkat gyengének?
Így is mondjuk! Nincs energiám! – És valóban ilyenkor az Aura legbelső 10 cm-re, a testünktől távol levő része, melyet egészségaurának is hívnak, nagyon felpuhul, megritkul,
szinte kócos lesz. Vagyis a sejtek bonyolult
hálózata által termelt energiaburok meggyengül. Lehet ezen segíteni? Igen, vannak
energetikusok, gyógyítók, akik közvetlenül
is be tudnak avatkozni ebbe a mezőbe, de
ha nincs ilyen a közeledben, attól még te is
tehetsz érte sokat. Például sétálj a természetben, végezz Tai-chi, vagy Chi kung gyakorlatokat, jógázz, arcod a nap felé fordítva pihenj.

Menj el egy fürdőbe, járj gyógymasszőrhöz
és sokat nevess.
2. Lelki gyakorlás
Egy komolyabb kórság rengeteg stresszes
helyzettel, lázzal és félelemmel társul. Felerősödik a depressziós hajlam, a neurotikus tünetek. Ilyenkor nagyon fontos a sok szabad
levegő, a baráti beszélgetések, melyek nemcsak az időjárásról szólnak, a meditáció, a
pozitív gondolatok keresése, ha kell, minden
szép gondolat papírra vetése. Ha lehet, egy
szakemberrel is beszélgessünk el (lelki segítő,
coach, pszichológus). Hallgassunk nyugtató
zenét, ha nem tudunk aludni, akkor használhatunk fehér zajt háttérnek. Fontos, hogy
egészségesen, rostban, vitaminban gazdagon táplálkozzunk. Otthon használjunk párásítóban levendula, mandarin vagy narancs illóolajat.
3. A test megerősítése
Ha a betegség alatt még nem tetted meg,
akkor azonnal fogj hozzá Herbafulvo fogyasztásának, hogy a mikrobiomodat tápláld
és erősítd meg a beleidben. (Ezzel egyben az
immunrendszered is helyre teszed nagy részt.)
Ha teheted, akkor egyél tehén colostrumot,
mert ez javítja az immunglobulin szintedet.
A D-vitamin szinted egy vírusos betegség
után óriásit zuhan, így a többi vitaminnal és
mikroelemmel együtt ezt is gazdagon pótolnod kell. Gyakran lép fel krónikus vashiány
is ilyenkor, a rengeteg elpusztult vörösvértest
miatt.
Ha idősebb vagy (50+) érdemes 2-3 hónapig az endokannabinoid rendszert is megtámogatni némi CBD bevitelével. Az illóolajok
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itt is fontos regeneráló szerepet játszanak és
szerepük lehet az immunrendszer visszaállításában is.
Ha pedig eddig nem tetted, akkor a halolaj fogyasztást sürgősen kezdd el, mert az
megvédhet a fetőzésektől.
Egy jó masszázs, manuálterápia, a rendszeres testmozgás és megfelelő étkezés a
testi egészségednek épp olyan fontos, mint a
másik két alaprendszerednek!
Amint látod, ezek a felsorolt dolgok nem
állnak messze a hétköznapoktól. Természetesen és ösztönösen is vágyunk rájuk, mert
a testünk és a lelkünk is tudja legtöbbször,
hogy mi a jó neki. Ha még sem, az csak azért
van, mert elnyomjuk, nem veszünk tudomást a testünk jelzéseiről, egyszerűen csak
feléljük a testi és lelki tartalékjainkat, aztán
csak csodálkozunk, hogy a baj csőstől köszönt be hozzánk.
Oldalamon a www.aromadoki.hu
és a www.drcbd.hu-n minden terméket
megtalálsz.
Ha van a fentiekkel
kapcsolatban kérdésed,
vagy mondandód, akkor szeretettel várlak a
Healingbridge.hu oldalon, előfizetőim táborában.

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

Fűben-fában

A CBD olaj jó! De melyiket válasszuk?
Első lépésként érdemes röviden megemlíteni a
kannabinoidokat. Ezek olyan vegyületek, amelyek elsősorban az idegrendszerre hatnak testünk specifikus
receptorain keresztül. A két legismertebb kannabinoid
kétségtelenül a delta-9-tetrahidrokannabinol (THC) és a
kannabidiol (CBD).
Az előbbi csak egy a növény sok vegyülete közül, melyeknek orvosi felhasználásai ismertek, pl. védi az agysejteket és segíti azok növekedését. A THC még mindig
illegális a világ legtöbb országában (pszichoaktív hatásai miatt), de a vegyület szintetikus változatát évtizedek
óta legálisan írják fel.

A CBD és sok más kannabinoid a THC-vel ellentétben nem pszichoaktív. És a biztató tudományos kutatások arra utalnak, hogy
sok szempontból pozitív fizikai és mentális hatásokkal bírnak.
Az alvászavaroktól kezdve a szorongásos panaszokon át a
krónikus fájdalomig ezek a vegyületek hatékony segítséget
nyújthatnak sok probléma esetén, így nem véletlen, hogy egyre többen keresik az úgynevezett CBD olajokat. A rendelkezésre
álló termékek köre azonban nagyon változatos, és számos negatív tévhit van a pszichoaktív kannabinoid alapú gyógyszerekkel
kapcsolatban. Összességében ez sokak számára megnehezítheti
a vásárlási döntés meghozatalát. Ezért az alábbiakban megmutatjuk, mit kell tudni a CBD-t tartalmazó étrend-kiegészítőkről.

Izolált CBD:

A CBD nagy mennyiségben található a Cannabis fajtájú növényeinek virágzatában. A vegyület nagyon nagy tisztasággal, 90%os koncentráció felett extrahálható. A kapott kristályos szerkezetű
fehér por különböző segédanyagokkal kombinálva felhasználható
gyógyászati célokra. Az izolálás történhet közvetlenül az üzemben,
de a CBD a laboratóriumban is kinyerhető.
A vegyület szerkezete mindkét esetben majdnem azonos, így fiziológiai hatását tekintve a szintetikus CBD nem rosszabb a természetes alternatívánál. Az izolált CBD kristálynak azonban komoly
hátránya van, éppen a fent említett tisztasága. Hogy ez miért hátrány? Erre a szintetikus CBD rövid bemutatása adja meg a választ.

Szintetikus CBD:

A CBD mellett több száz más kannabinoid található a kender
virágzatában, valamint egyéb hasznos vegyületek, például terpének és flavonoidok. A CBD-vel együtt alkalmazva ezek felerősítik
annak jótékony hatásait - ezt hívják társas hatásnak. Miközben
ráadásul a tiszta CBD optimális adagolását közel sem egyszerű
beállítani úgy, hogy érvényesüljenek az előnyei, de ne legyen
kihatással más gyógyszerek működésére, az eddigi kutatások
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szerint a CBD és más gyógyszerek bizony kölcsönhatásba léphetnek egymással. Aki vényköteles gyógyszert szed, a gyógyszer és a
CBD bevitele között legalább teljen el három óra!
Összegezve: érdemes inkább a szintetikus, abból is a teljes spektrumú készítményeket keresni, amikben sok más
kannabinoid is megtalálható, mint leszűkíteni a kört kizárólag a
CBD-re. Már csak a „társas hatás” miatt is érdemes ezt előnyben részesíteni. Ami röviden annyit jelent, hogy a kenderben található
kannabinoidok egymást támogatva, kiegészítve, sokkal jobban
fejtik ki hatásukat a szervezetünkre.
Folyton bővülő webshopunkban megtalálhatóak teljes
spektrumú készítmények is, amelyek a CBD mellett számos más
kannabinoidot is tartalmaznak. Ha ilyen készítményeket használ,
akkor élvezheti azt a „társas hatást”, amit csak a teljes spektrumú
termékek nyújtanak!

www.cbdnatural.hu
06305156585
2890 Tata Piac tér 4. (Kender Shop)

Gondolkodó

A kapcsolatteremtés
túlmutat a szavakon

Az emberek egy valóságshow-t néznek
a televízióban, ahol két ugyanolyan
tehetséggel megáldott ember ugyanazt
a dalt énekli el. Az egyiktől libabőrösek
lesznek, a másik pedig teljesen hidegen
hagyja őket. Miért történik ez?
Két egyetemi tanár ugyanazt a tananyagot oktatja az egyetemen, ugyanabban
az időben, ugyanazt az előre kidolgozott
anyagot és munkafüzetet használják. Az
egyik tanár előtti regisztrációs pulthoz tódulnak a jelentkezők, míg a másiknál csak
épphogy el tudják indítani az osztályt, an�nyira kevesen vannak. Miért történik ez?
Két üzletvezető együtt irányít egy éttermet. Mind a kettőnek rendszeresen
dolgozik a meglévő húsz alkalmazott. Ha
az egyik üzletvezető túlórára kéri őket,
örömmel hajlandók maradni. Ha a másik
üzletvezető kéri ugyanezt, a dolgozók
mindenféle kifogással kivonják magukat
a feladat alól. Mi az oka ennek a különbségnek?
Két szülő ugyanazt a gyermeket neveli,
egy fedél alatt élnek, ugyanazokat a szabályokat tartatják be. Az egyik szülőnek
örömmel fogad szót a gyerek, a másik
pedig folyamatosan ellenállásba ütközik.
Miért?
Hogy lehet az, hogy nem ugyanúgy reagál a közönség a felhangzó dalra? Nem
kellene ugyanolyan jónak tűnnie a diákok
számára a két kurzus közül bármelyiknek?
Nem kellene mind a két üzletvezető ké-

résének ugyanolyan súllyal esni a latba?
Nem kellene, hogy a szülők ugyanolyan
reakciókat váltsanak ki a gyerekből?
Ösztönösen tudjuk , hogy a válasz: nem.
De miért nem? Azért, mert az emberek
nem csak a szavakra adnak választ, reakcióik alapja az illető személlyel kialakult
kapcsolat.

A tetteid annyira hangosak,
hogy nem hallom a szavaidat!
Sokan úgy hiszik, hogy amikor másokkal kommunikálnak, az üzeneten kell legyen a hangsúly. De a valóság az, hogy
a kommunikáció sokkal-sokkal többről
szól a szavaknál. Egy nagyon fontos tanulmányban a UCLA Egyetem nyugalmazott pszichológiaprofesszora, Albert
Mehrabian kimutatta, hogy a négyszemközti kommunikációt három részre lehet
szétbontani:
a szavakra, a hanghordozásra és a testbeszédre. Ami érdekes lehet, hogy bizonyos helyzetekben, amikor a verbális és
nonverbális üzenetek nincsenek harmóniában, amit az emberek látnak a tetteink-
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ből és hallanak a hanghordozásunkból,
messze felülmúlja a szavaink súlyát, amit
kommunikálni próbálunk.

Amikor érzelmekről és hozzáállásról szól a kommunikáció:
• a szavaink csak 7 százalékban számítanak
• ahogyan mondjuk, amit mondtunk, az
38 százalékban számít, és
• amit a testbeszédünkből látnak, 55
százalékkal esik latba.
Elképesztő, hogy ezekben az esetekben
90 százaléknál nagyobb benyomást tesz
az, aminek nincs köze a kimondott szavainkhoz!
Ha tehát valaki úgy gondolja, hogy a
kommunikáció a szóhasználatról szól, teljesen félreérti az egészet, és nem lesz kön�nyű másokkal kapcsolatot teremtenie.
Ezek a statisztikák felfedik a szavakban
rejlő korlátokat bizonyos kommunikációs helyzetekben, abban azonban sajnos
nem segítenek, hogy rájöjjünk, hogyan
kommunikáljunk másokkal.

Gondolkodó
• amit érzek, de nem tudok, akkor nincs
alapja a kommunikációmnak;
• amit érzek, de nem teszek, akkor a
kommunikációm álszent;
• amit teszek, de nem tudok, akkor a
kommunikációm önhitt;
• amit teszek, de nem érzek, akkor a
kommunikációm gépies.
Amikor ezek az elemek hiányoznak,
akkor számomra, mint kommunikátor
számára nagyon fárasztó lesz a kommunikáció. Ha viszont mind a három elem szerepel, a gondolat, az érzelem és a tett is,
akkor a kommunikációm hitelessé válik,
szenvedélyessé és meggyőzővé. Ennek az
eredménye lesz, hogy kapcsolatot tudok
teremteni.

A kapcsolatteremtés jellemzői
Akkor mi a megoldás?
Howard Hendricks, azt mondja, hogy a
kommunikációnak három eleme van: az
értelmi, az érzelmi és az akarati tényező.
Más szavakkal, a kommunikációnkban kell,
hogy legyen:
Gondolat: amit tudunk
Érzelem: amit érzünk
Tett: amit teszünk
Azt gondolom, ez a három alkotó lénye-

ges szerepet játszik a kapcsolatteremtésben is. Ha bármelyiket kihagyjuk a háromból, nem tudunk kapcsolatot teremteni,
és gond lesz a kommunikációval. Még
részletesebben vizsgáljuk meg, hogy miért
is történik ez a hiba. Ha megpróbálok olyan
dolgot kommunikálni:
• amit tudok, de nem érzek, akkor kommunikációmban nincs szenvedély;
• amit tudok, de nem teszek, akkor a kommunikációmban csak elvekről beszélek;

Minden üzenetnek, amit kommunikálni próbálsz, te is része kell legyél. Nem
lehet csak szavakat átadni. Nem csak információval szolgálsz. Több kell legyél egy
küldöncnél. Te kell legyél az üzenet, amit
közvetítesz. Másképp nem leszel hiteles,
és nem fogsz tudni kapcsolatot teremteni.
Készült John C. Maxwell
- A kapcsolatteremtés művészete című
könyve nyomán

Ennek a gyógynövénynek a füstje megszabadítja otthonodat a negatív energiáktól!
Az emberek ősidők óta hisznek az ártó szellemekben,
amelyek évszázadokon keresztül a gonosz részeként
jelen vannak a lakásokban, házakban. Nos, természetesen léteznek módszerek, hogy ezen negatív erőket
ki lehessen űzni.
A füst hatalma és tisztítóereje nagyon régóta ismert, több kultúra, civilizáció életében szerves részeként volt/van jelen. Még az
ételek tartósítására napjainkig is használatos a füstölés technikája. Most azonban a szárított zsálya füstjéről, és annak jótékony
hatásairól lesz szó.
Ha a családban beteg valaki, gyújts meg egy levelet, tedd rá
egy kis tányérra és járd körbe a szobát. Ugyanezt cselekedd, ha
új lakásba költözöl, vagy valamilyen nehézséget tapasztalsz az
életben.
A zsálya gyógyító füstjének köszönhetően enyhülhet a pánikbetegség, a kialvatlanság, a félelem, a szorongás tünete.
Gondoskodj arról, hogy a füst a lakásod minden zugába bejusson. Ha nehéz időszakon mégy keresztül, hetente egyszer aján-
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lott elvégezni a rituálét. A füstös szertartást csak azután szabad
elvégezni, miután rendet, tisztaságot varázsoltál a lakásodban.
Lehet csak önámítás, hogy működik, de nagyszüleink hittek
benne! Egy próbát megér! Ugye?

Ayurvéda

Téli test- és sejtmegújító praktikák Ayurvedával
A késő téli időszakban lehet olyan érzésünk, hogy kicsit gyarapodott testsúlyunk. Sokan ilyenkor végtelen diétába kezdenek. Kissé téves gondolatokkal sokat árthatnak testüknek, lelküknek, gyengíthetik immunrendszerüket.
Télen a test eléri teljesítőképességének határát. A működéshez
sok pihenés és jó minőségű táplálék biztosítása szükséges. Ha
megadjuk, amire a szüksége van, a test szinte egész évre feltöltekezik. Az Ayurveda mértékletességre tanít – az étkezésben is.
Ha a kicsit is túlettük magunkat a téli időszakban, az önsanyargató, kimerítő diéta vagy téli böjt helyett inkább a testmozgást, jól
megválasztott étrendet, a melegítő szaunát és a jó meleg leveseket
ajánlja. A koplalás egyáltalán nem javasolt.
A téli időszak elején a kapha dosha akkumulálódik, a késő téli időszakban pedig terül.
Azaz: gyűjtögetünk és tárolhatunk egy-két kilót, amelyből a szervezet energiát kaphat a fűtéshez és a szervezet téli ellátásához. Emiatt ne ostorozzuk magunkat, tavasszal lesz módunk visszaállni a normál súlyunkhoz jól összeállított tisztítókúrák segítségével.

Téli étrend

o Téli étrendünk lehet kissé olajos, édes, savanyú, sós.
o Ha lehet, melegen fogyasszunk ételt, italt.
o Kerüljük a hideg, száraz ételeket.
o Téli teánk legyen fűszeres a kapha dosha kiegyensúlyozásáért (pl.
szegfűszeg, fahéj, majoránna, eukaliptusz, gyömbér).
o Zsiradékként használjunk ghí-t (tisztított vaj).
o Ha a húst elhagyjuk, könnyebb lesz a túlsúlyt megakadályozni. A
mungóbab például elég fehérjét tud biztosítani számunkra.
o Ajánlott még télen a rizs, méz, aszalt gyümölcsök áztatva, édes
gyümölcsök.
o Üdvösek a csicseriborsóból készült ételek, kásák, krémek, a
zöldbab.

o Táplálóak a csírák, illetve a náluk kicsit fejlettebb, de még fiatal
zöld leveles zöldségek (mikrozöldek).
o Jöhetnek a káposzta, káposztafélék.
o Gyümölcsökből készült fűszeres ételek (levesek, csatnik), teljes
kiőrlésű kenyerek, gabona ételek.
o Sárgarépa, burgonya alapú ételek.
o Tökből készült fűszeres levesek, mártások, tökkel, sütőtökkel készült édességek, köretek is kiválóak lehetnek.

A megfelelő táplálkozás preventív, immunerősítő

Az Ayurvéda a mértékletességet, tudatos figyelmet a megelőzés érdekében ajánlja.
Ha megfelelően étkezünk (minőség, mennyiség, párosÍtások, időzítés, egyéni igények figyelembe vétele) s megtaláljuk a hozzánk illő
mozgásformát, légzőgyakorlatokat, immunrendszerünk védelméért is rengeteget teszünk.
Ha figyelünk a fenti ajánlásokra, meg tudjuk zabolázni a kapha
dosha nagymértékű terülését a következő hónapokban, viszont
gyűjtünk annyi erőt, energiát, hogy átvészeljük a hideg évszak
viszontagságait.
Mindezzel támogatjuk a test természetes hajlamait, igazodunk a
természet ritmusához.

Jóga

A jóga a mozgás s a légzés terén is segítségünkre lehet. Téli gyakorlásunk biztosítja a test átmelegítését.
A melegítő hatású ászanák
- felébresztik a belső hőt,
- átforrósítják az ízületeket, izmokat, ínakat,
- felélénkítik az emésztés tüzét, az Agnit.

Gyógynövények

Használjunk ayurvedikus gyógynövényeket preventív jelleggel,
de probléma esetén is.
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Ayurvéda

Diszfágia - amikor nehézzé válik a nyelés
A diszfágia egy olyan, leggyakrabban betegségekhez, például agyvérzéshez, Parkinson kórhoz,
nyelőcső daganathoz vagy izomsorvadáshoz, kapcsolódó állapot, amikor a nyelés nehézségekbe ütközik. Nem is olyan ritka jelenségről van tehát szó.
Az érintettek leginkább úgy írják le a panaszukat, mintha képtelenek lennének lenyelni egy falat ételt, vagy akár egy korty folyadékot. A problémát több tényező is okozhatja, a nyelés ugyanis nagyon bonyolult folyamat, amiben több mint ötven pár izom
és idegek összehangolt működésére van szükség.
Diszfágia esetén félrenyeléshez vezethet a darabos, morzsalékos, de a túl híg ételek és italok fogyasztása is. Bár banális állapotnak tűnhet, azonban nagyon komolyan kell venni, mert a nyelési
zavar könnyen alultápláltsághoz vezet, ami az alap probléma kimenetét, kezelésének sikerességét rontja, a beteg életminőségéről nem is beszélve.
Nyelési nehezítettség esetén óriási segítséget jelentenek a
speciális halmazállapotú, rágást nem igénylő, falatnyi, puha darabokból álló, pépes ételek és a sűrű italok, melyek elkészítése pontos irányelvek mentén, nem ritkán speciális táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek, sűrítőporok alkalmazásával történik.

Immunerősítés céljából ajánlott:
o Garuda Ayurveda Ashwagandha kapszula
o Garuda Ayurveda Immun Guard kapszula
o Garuda Ayurveda ZEST Man kapszula
o Garuda Ayurveda ZEST Women kapszula
o Garuda Ayurveda Shilajit kapszula
o Garuda Ayurveda Kurkumin Extra kapszula
o Garuda Ayurveda Arth Plus kapszula
o Garuda Ayurveda Amla por, kapszula, juice
Roboráló, felépítő segítség:
o Dabur Nature Care útifű maghéj
o Dabur Vita Jam (Chyawanprash)
Olajozás külsőleg, felmelegített masszázsolajjal:
o Garuda Ayurveda Mahanarayan masszázsolaj
o Garuda Ayurveda Dhanwantharam masszázsolaj
Ha módunk van rá szaunázzunk rendszeresen.
Jó egészséget kívánunk!
Csizmadia Ágnes (Ayu.phil.tud.szakértő),
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp.,
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány, Garuda Trade Kft.
További tippekért iratkozzon fel hírlevelünkre és töltse le
„Téli felkészülés ayurvedikus segítséggel” című összeállításunkat:
https://garuda.hu/kapcsolati-urlap

www.garuda.hu www.ayurveda.hu
1136 Budapest, Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu Facebook: Garuda Ayurveda
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Az evés és ivás nehézkességén túl a diszfágia
egyéb tüneteket is okozhat:
- rekedtség,
- gyomorsav túltengés, reflux tünetei
- gombócérzés a torokban
- evés közben gyakori köhögés, félrenyelés
- a gyakori félrenyelések miatt megnő az aspirációs tüdőgyulladás és a légúti fertőzések kockázata,
- a kellemetlen tünetek miatt az evéstől való félelem, ennek
következtében fogyás is jelentkezhet.
Nehéz nyelés esetén fontos a mielőbbi kivizsgálás, hogy a háttérben álló okokat mielőbb felismerjék és kezelni tudják és a szövődményeket megelőzhessék.

Fűben-fában

Gyógyító gombák
Hogy mi is az a gyógygomba? Olyan gomba, amely nagy mennyiségben tartalmaz az emberi egészségre kedvező
hatású anyagokat. Ezeket a hatóanyagokat különböző eljárásokkal vonják ki a gombákból és így kerülnek gyógyszerekbe vagy étrend-kiegészítőkbe. Ez azért hasznos, mert nem kell megennünk 1 kg gombát ahhoz, hogy a kívánt
eredményt elérjük.
A világ legismertebb gyógygombái
a Siitake gomba (Lentinus edodes),
Maitake vagy Bokrosgomba (Grifola
frondosa), a Kínai hernyógomba
(Cordyceps sinensis) és a Reishi vagy más
néven Pecsétviaszgomba (Ganoderma
lucidum). Nézzük meg mit is tudnak ezek
a gombák, illetve a bennük rejlő hatóanyagok.

Kivonatát Maitake D-frakciónak nevezték el. 1992-ben Két in vitro tanulmány is
azt mutatta, hogy a Maitake kivonat növeli a T-sejtek aktivitását ezáltal segít
pusztítani a HIV vírust. 1995-ben pedig
tumorgátló hatását bizonyították a T és
NK sejtek által.

Kínai hernyógomba

Siitake gomba

1969-ben a Japán Nemzeti Rákkutatási
Intézet tudósai ebből a gombából vonták
ki az ún. lentinán nevű poliszacharidot,
majd különböző kísérletekben alkalmazták. A kivonat az egerek 80-100 %-ában sikeresen csökkentette vagy visszafordította a rákos sejtek burjánzását. A lentinán
nem közvetlenül a daganatos sejtekre
hat, hanem az immunrendszert serkenti (az NK sejteket). A lentinánt Japánban,
Kínában és Koreában injekciós formában:
főleg gyomorrák, vastag- és végbélrákos betegek kezelésére használják.

A Kínai hernyógombából kivont
cordycepin hatásait a Mukogawa
Women`s University kutatói vizsgálták. Az
egereken végzett kísérletekből kiderült,
hogy a cordycepin akadályozza a lépből
kiinduló rák áttétképzését. In vivo és in
vitro kísérletek során pedig arra jutottak,
hogy a cordycepin emberek esetében
apoptózist (programozott sejthalál) indukál az emlő rákos sejtjeiben.

Pecsétviaszgomba

Maitake gomba

1980-as évek végén a japán tudósok a
maitakét hatékonyabbnak találták, mint a
lentinant.

Japánban Reishi-nek hívják, Kínában
pedig Lingzhi-nek nevezik. Kínai nyelven
a Lingzhi a halhatatlanság és a „lelki erő
gyógynövénye”.
A pecsétviaszgomba kivonatai fokozzák az egyes humán immunsejtek kép-
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ződését, gyulladásos emlőrákra ajánlott, valamint májvédő triterpéneket is
tartalmaz.
Ha részletesebb információkat szeretnénk kapni az egyes gyógygombák hatásairól, akkor érdemes beszerezni Dr.
Gothárd Csaba - Dr. Taraczközi István
Gyógyító gombák - Mycotherapia című
könyvét.

Ez a remek, képekkel illusztrált könyv
betekintést nyújt a gyógygombák csodás világába. Megtudhatjuk belőle, hogy
hol találunk gyógyító gombákat, hogy
ehetők-e, milyen hatóanyagokat tartalmaznak, milyen betegségek gyógyítására
alkalmasak és természetesen azt, hogyan
kell őket adagolni.

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

Az Omega-3 hiány 5 lehetséges tünete
Az omega-3 zsírsavak a sejtmembránok fontos alkotóelemei,
és a szervezetnek szüksége van rájuk bizonyos molekulák előállításához, amik elősegítik az immun-, tüdő-, szív- és érrendszer, valamint az endokrin rendszer megfelelő működését.
Ha a szervezet nem jut elegendő omega-3 zsírhoz, akkor ez
negatív egészségügyi hatások kockázatának teheti ki.
Az omega-3 zsírsav egy telítetlen zsírsav, melyek közül fontos
az EPA és a DHA, valamint az ALA (alfa-linolénsav).

Az omega-3 hiány 5 lehetséges jele és tünete
1. Bőrirritáció és bőrszárazság
A szervezetben fellépő omega-3 hiány egyik első megjelenési
helye a bőr. Az érzékeny, száraz bőr, vagy akár a szokatlanul nagy
számú pattanás az omega-3 hiány jele lehet.
Mivel az omega-3 zsírok javítják a bőr védőrétegeinek integritását,
így megakadályozzák a nedvesség elvesztését, és megóvják a bőrt
az irritáló anyagoktól, amelyek kiszáradáshoz és irritációhoz vezethetnek.
2. Depresszió
Az agy alapvető alkotóelemei az omega-3 zsírsavak. Mivel az
omega-3 zsírsav ismerten gyulladáscsökkentő hatású is, így még a
neurodegeneratív betegségek és agyi rendellenességek, például
az Alzheimer-kór, a demencia és a bipoláris zavar kezelésében is segíthetnek. Több tanulmány kimutatta az összefüggést az omega-3hiány és a depresszió gyakoribb előfordulása között.
3. Szemszárazság
Az omega-3 zsírok szerepet játszanak a szem egészséges működésében, beleértve a szem nedvességtartalmának fenntartását és a
könnytermelést is.
Az omega-3-kiegészítők hatékonyak lehetnek a száraz szem
szindróma enyhítésében, melynek tünetei a szem kellemetlen érzései, sőt a látászavarok is.
4. Ízületi fájdalom és merevség
Az ízületi porckopás (osteoarthritis) összefügghet a gyakori ízületi
fájdalommal, mivel ilyenkor a csontokat borító porcok lebomlanak.
Egyes tanulmányok kimutatták, hogy az omega-3 kiegészítők fogyasztása csökkenti a fájdalmat, és növeli a tapadást.
5. A haj egészségének csökkenése
Ahogy az omega-3 zsírok segítenek megőrizni a nedvességet a
bőrben, úgy a haj egészségét is segítik. A haj szerkezetének, integritásának és sűrűségének változása alacsony omega-3 státuszra utalhat.

Mit tehet, ha úgy érzi,
hiány van omega-3-ból a szervezetében?
Az ALA a DHA és az EPA előfutára, vagyis a szervezet elő tudja állítani belőle e két omega-3 zsírsavat. ALA található például a chia magban, és más növényi élelmiszerek. Mivel az átalakítási arány nagyon
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alacsony, érdemesebb zsíros halakat (lazac, hering, pisztráng, makréla,
stb.), és más, többnyire állati eredetű élelmiszereket fogyasztani azok
DHA és EPA tartalma miatt. Ugyanakkor érdemes omega-3 táplálék
kiegészítők fogyasztását is fontolóra venni, mivel a magyar étkezési
szokások jellemzően kevés halat, és egyéb omega-3 tartalmú ételt tartalmaznak.
Amenyiben szeretne jó ALA-forrásokat beépíteni az étrendbe, érdemes lenmagot, chia magot és diót fogyasztani. Vegán táplálkozás
esetén sem kell lemondani azonban az omega-3 kiegészítőkről, mivel
vannak olyan készítmények, amiknél algákból vonják ki az omega-3at, nem a tenger gyümölcseiből.
Így ha felmerül, hogy alacsony az omega-3 szint, akkor lehet növelni
a táplálékbevitelt, vagy választhat táplálék-kiegészítést.

Hogyan mérhető az omega-3 hiány?
Nincs szabványos teszt a hiány diagnosztizálására, ugyanakkor vérből kimutatható és elemezhető az omega-3 szint. Fontos azonban
tudni, hogy a vérben lévő zsírsavak mennyisége jelentősen változhat
attól függően, hogy mit és mikor evett utoljára. Ez az oka annak, hogy
a legtöbb esetben kérik az embertől, hogy egy éjszakán át koplaljon,
mielőtt vérmintát adna a vérben lévő lipidek meghatározásához.
Amennyiben szeretné megmérni az omega-3 szintjét, egy független laborral vegye fel a kapcsolatot. További cikkekért, illetve táplálékkiegészítőkért látogassa meg webáruházunkat!.

egeszsegmindenkinek.com Tel.: +36 70 423 1539
E-mail: info@egeszsegmindenkinek.com
facebook.com/egeszsegmindenkinekshop
instagram.com/egeszseg_mindenkinek/
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A D3- vitamin az immunrendszer kiemelt támogatója
A napfény nemcsak a hangulatunkra fejt ki kedvező hatást, de hatására keletkezik a bőrünkben a D-vitamin.
A téli, kora tavaszi hónapokra teljesen kimerítjük a tartalékainkat, ennek következtében meggyengül immunrendszerünk ereje. Soha nem volt ennyire nagy jelentősége a D-vitamin folyamatos pótlásának, mint most,
amikor a vírusfertőzések ilyen gyorsan terjednek. Átfogó D3-vitaminszint felmérés bizonyítja, hogy a magyar
lakosság 95%-a a téli hónapokban D3-vitamin hiányos.
Tudatos és megfelelő mennyiségű pótlásával segíthetünk immunrendszerünknek kivédeni a vírusok
támadását.

Mit tudunk a D3- vitaminról?

A D3-vitamin a zsírban oldódó vitamin csoport tagja, (A-, D-,
E-, K-vitamin csoport) de gyakran emlegetik a szteroid hormonok családtagjaként. A bőrben képződik napfény hatására, majd
biológiailag aktív formáját a májban és a vesében nyeri el. Nincs
olyan életfunkciónk, ahol ne játszana szerepet!
Elsőként a gyermekkori csontfejlődési zavar, az angolkór (rachitis) megelőzésében és az egészséges fogazat kifejlődésében,
megtartásában ismertük meg szerepét.
A csontritkulás Magyarországon népbetegség, fontos volna
emiatt is rendszeres pótlásáról gondoskodni egy életen át.
A D3-vitamin hormonszerű hatásával szabályozza a kalcium,
foszfát anyagcserét, szabályozza valamennyi sejt növekedését
és differenciálódását. Az inzulin, a mellékvese velő hormonok
képződését serkenti, hatással van az agyalapimirigy hormonok
termelődésére, gátolja a pajzsmirigy működését. Szerepe van
a vérnyomás szabályozásában, befolyásolja a simaizom és szívizomsejtek működését is. Támogatja az idegsejtek, májsejtek regenerációját, serkenti a spermium képződést, védi a méhizmot,
a méhnyálkahártyát a túlburjánzástól. Hihetetlen, milyen óriási
ereje van ennek a molekulának!!!
Az immunrendszer támogatásában a természetes immunválasz szabályozó szerepe miatt van jelentősége. Támogatja a tüdő
működését és védőhatással bír az influenza és hasonló vírusfertőzésekkel szemben. Lényeges pótolni az autoimmun betegségek
és a daganat elleni kezelés kiegészítéseként. Hiánya bizonyítottan növeli az emlő- és vastagbélrák kockázatát.

Két fontos tényező, ami szükséges,
hogy a D3-vitamin ki tudja fejteni áldásos hatását

Az egyik menakinon7, a K2-vitamin, amely az oszteokalcinnak
nevezett anyag aktiválásához kell. Oszteokalcin nélkül nem épül
be a kalcium a csontszövetbe, képződéséhez viszont D3-vitamin
szükséges. A másik keveset hangoztatott ismeret, hogy a D3-vitamin csak megfelelő mennyiségű magnézium jelenlétében
hatékony a szervezetben. Sajnos a magnéziumhiány is óriási tömegeket érint, tekintve, hogy ez az ásványianyag nehezen jut be
a sejtekbe, oda, ahol ezt az enzimek, hormonok aktív működése
megkövetelné. Az ördögi kör tehát könnyen kialakul, D3-vitaminhiány, K2-vitaminhiány, magnéziumhiány, elmaradt D3-vitamin hatás, inaktív hormonok, enzimek és ennek következtében krónikus
betegségek garmadája. A D3-vitamin pótlása tehát a civilizációs
betegségek megelőzése szempontjából is fontos.
Ősztől tavaszig az egyik hatékony természetes fegyvere az immunrendszernek a légúti vírusfertőzések leküzdésében a D3-vitamin.
Összeállította:
Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász
Látogasson el a www.vitalitasbolt.hu weboldalra és vásárolja meg most a Béky K2-D3 liposzómás vitamin étrend-kiegészítőt! Gondoskodjon a napi megfelelő adag beviteléről!

Milyen adagra van szükség télen?

Felnőttek napi D3-vitamin szükséglete:1500-2000 NE, túlsúlyosnak dupla adagra van szüksége. A napi szükséglet töredékét
tudjuk fedezni táplálkozással, ezért kell pótlásáról gondoskodni.
A nehézfémek (ólom, kadmium), és bizonyos gyógyszerek, a dohányzás, alkoholfogyasztás megnövelik a D3-vitamin szükségletet. A legalább 75 nmol/l vérszint megfelelő ellátottságra utal és
a vér parathormon szintje tükrözi azt, hogy a D3-vitamin megfelelően hasznosul-e a szervezetben. A biztonsággal bevihető egyszeri adagot 50 000 NE-ben határozták meg.
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A sivatag fehér aranya
A tevetej még kulináris különlegességnek számít nálunk, sőt a világ nagy részén is, de napról napra nő a népszerűsége.
Ennek egyik oka, hogy azok is fogyaszthatják, akik számára a tehéntej egyet jelent a hasgörcsökkel.
A laktózérzékenység népbetegség.
Nem csak a gyermekeket, hanem egyre
több felnőttet is érint. Becslések szerint a
népesség kb. 70%-a nem tudja rendesen
megemészteni a tehéntejet. Tehát tízből
hét ember érez enyhébb vagy súlyosabb
emésztőszervi panaszokat tejtermékek
fogyasztása után.
A tevék tejét már évezredek óta fogyasztják a Közel-Keleten, a nyugati kultúrák azonban csak most kezdik felfedezni. Mi sem bizonyítja jobban a tevetej
különlegességét, mint az, hogy a nomádok egy hónapon keresztül is képesek
kizárólag tevetejjel táplálkozni a sivatagban anélkül, hogy legyengülnének vagy
hogy megbetegednének.
A legelső kérdés, ami felmerül bennünk
az, hogy vajon milyen íze van?
Nos, egyesek szerint a tevetej édes és
finom, mások szerint jó az íze, de fogyasztásakor érezni egy csipetnyi sós utóízt. Íze

teltebb, erőteljesebb, mint a tehéntejé, de
feleannyi zsírt tartalmaz. 100 ml tevetej
csak 40 kalória!
Emellett:
• magas százalékban telítetlen zsírsavakat tartalmaz,
• magas C-vitamin tartalom (3-5x magasabb, mint a tehéntejben),
• magas kalcium, vas és kálium tartalommal bír,
• nem allergén,
• pozitív hatást gyakorol a 2-es típusú
diabétesz esetében, hepatitis és autoimmun betegségek esetén is,
• kiváló D-vitamin forrás, háromszor
annyit tartalmaz, mint a tehéntej,
• nagy mennyiségű cink, réz és nátrium található meg benne.
A tevetej kedvező hatásait a bioaktív összetevők is fokozzák. Telítetlen és
hosszú láncú zsírsavainak köszönhetően
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csökkenti a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát.
Gyermektápszernek is felhasználható
oligoszacharid forrása miatt. Összetételében a ß kazein tartalma nagyobb, mint a
K-kazeiné, ezért nagyon hasonlít az anyatejhez, sőt képes anélkül helyettesíteni
azt, hogy allergiás reakciót váltana ki.
Gyakori fogyasztása mérsékli a cukorbetegség tüneteit, mely az inzulin és inzulin-szerű fehérjék tartalma miatt van.
Egyes népcsoportok megfigyelése alapján már a megelőzésében is van szerepe.
Rendszeres fogyasztása a májgyulladásban szenvedőknek is javulást okozhat.
Kutatások folynak jelenleg annak bizonyítására, hogy a tevetejnek az autista
gyerekek állapotának javításában is pozitív szerepe van.
A tevetej-különlegességeket keresse
webáruházunkban!

Mert „az Élet él és élni akar”!

Új szín az étkezési
palettán: a cirok

Kedves Olvasó!
Miközben a modern élelmiszeripar egyre több szemetet, tartósítószert és mérget etet világszerte a lakossággal, szép
csomagolás és harsány médianyomás
mellett, lassan szerencsére kialakul egy
egészséges fogyasztói réteg is. Ők már
nem elégszenek meg az E-mentes ételekkel, azt is tudni szeretnék, hogy az alapanyagok, zöldségek, gyümölcsök, húsok
előállítása során mi is történik valójában.
Hiszen ezeket fogják további feldolgozás
után elfogyasztani.
Az eddig ismert és használt alapanyagok körében most egy „újra felfedezett”
gabonaféle is szerepet kap, egyre határozottabban. Ez a cirok, (sorghum), nevezik még cilnek, cirkölesnek is. Erről a
növényről először mindenkinek a cirokseprű jut eszébe. A cirok Afrikából származik, és régi haszonnövény, a világon a
termesztett gabonák sorában az ötödik.
Jó a terméshozama, kicsi a vízigénye, jól
tűri a szárazságot is. Kiváló fehérje-, energia-, ásványi anyag- és rosttartalommal
rendelkezik, továbbá gluténmentes is.
Ezekkel az előnyökkel érthető, hogy felhasználása sokoldalú. Készülhet belőle a
süteménytől kezdve az alkoholig minden.
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Cirok és cirokmag
A cirokszemek mérete és színe változatos. Amikor először foglalkoztam vele
alaposabban, meglepett, hogy nem kilogrammra mérik, hanem szem darabszámra. Nagyon csodálkoztam, amikor
megrendeltem egy zsákkal, és a súlyadat
helyett 260 000 darab magot kaptam. A
magok mérete 4-8 mm között változik, és
ennek megfelelően az EMS (ezer mag súlya) 6-70 g között mozog. Az általam rendelt zsáknyi mag kb. 9 kg volt.
Ezek a kis magok rendkívül ízletesek és
sokoldalúan felhasználhatóak. Kiváló tápanyagforrás, magas B6-vitamin-, vas-, fehérje-, foszfor- és káliumtartalma mellett,
jelentős rost állománnyal rendelkezik. Jól
pattogatható!
Első kísérletem a cirokkal a popcirok készítése volt, mivel ez az egyik legegyszerűbb felhasználás. Pattogatott kukorica
készítő gép hiányában, a következőképen
jártam el. Egy vastag fenekű serpenyőbe
kis zsiradékot tettem, jó felmelegítettem,
mielőtt füstölni kezdett volna, 5-6 dkg.
megmosott cirok magot tettem bele, és
lefedtem egy üveg fedővel. Néhány perc
múlva elkezdtek a magok kipattogni, gyö-

Mert „az Élet él és élni akar”!
kukoricához és a rizsliszthez hasonlítható.
Sajnos itthon a cirok őrlésével és egyéb feldolgozásával kevesen foglalkoznak. Pedig
ipari alkalmazásban etanol előállítására is
alkalmas, de keményítő és cukorszirup is
készíthető belőle. S mi több, lisztjét még
ragasztónak is fel lehet használni. Itt és
most a cirok termesztésével és takarmány
szintű felhasználásával nem foglalkozunk.

Egészségügyi előnyei:

nyörű fehér, virágos formájú maggal telt
meg a tál, és a magok kb. 80-85%-a kipattogott, Fenséges aromájú finom csemegét kaptam!
A cirok magokból kiváló sört lehet készíteni. Kínában különlegességnek számít
a belőle készített párlat is.

Nézzük a gluténmentességet

A Debreceni Egyetemen gluténmentes
speciális élelmiszereket fejlesztettek ki.
A gluténmentesség feltétele, hogy 1kg.
anyagban 20 mg lehet a maximálisan
megengedett glutén. Itt a cirokból készített kenyér esetében ez az érték 5mg
körül mozgott. Ezen túlmenően a jelentős
rosttartalom is fontos, mert ennek hiányában megnő a vastagbél daganatok előfordulásának aránya.
100g cirok tápanyagtartalma:
Energia 1417 kJ/ 339 kcal
Fehérje 11,3 g
Zsír 3,3 g
Szénhidrát 74,6 g
Élelmi rost 6,3 g
Hazánkban főleg teljes kiőrlésű lisztként forgalmazzák. Más lisztekkel 15-20%ban keverhető, pl. hajdina liszttel, amelyik
ugyancsak gluténmentes. Kevert tészták,
palacsinta, gofri, keksz, stb. készítéséhez
önállóan is használható, semleges íze miatt. Kenyér készítéséhez, a megfelelő állagú tészta eléréséhez érdemes más lisztekkel keverni. Főételek készítésénél pedig
kiválóan használható akár sűrítésre, akár
rántásnak.
A hazai termelés érdekében a cirok
nemesítésével a szegedi Gabona Kutató

Intézet mintegy 23 növényfajjal foglalkozik, és a ciroknemesítés mintegy 50
éves múltra tekint vissza. Az élelmiszeripar nyitott az újfajta gabonafélék előállítására, beleértve a cirokot is, mivel a
gluténérzékenyek száma a lakosságban
2-3%-ra tehető! Az élelmiszer célú felhasználás szabványa max. 0,9% tannintartalmat, és minimum 9%-os fehérje tartalmat
ír elő, amit az itteni nemesítések kapcsán
játszva teljesítenek. (Tannin: Szájösszehúzó hatású, fanyar ízanyagok összefoglaló
neve, csersavnak is hívják.)
A cirok teljes kiőrlésű lisztje avasodás
nélkül hosszan eltartható, akár egy évig
is. Sokoldalú felhasználhatósága révén a
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- magas rosttartalma miatt rendszeres fogyasztása csökkenti az agyvérzés,
szívinfarktus, a cukorbetegség kialakulásának valószínűségét. Rosttartalma miatt
a székrekedést is megelőzi. A cirokban
található leptin nevű hormon szabályozza az agyban a jólakottság érzését, és ez
az egészséges testsúly megtartásában
játszhat komoly szerepet, ami nemcsak
a bélflórát, de a vérnyomsásunkat is karbantarthatja.
- magas antioxidáns tartalma miatt
a teljes kiőrlésű ciroklisztet érdemes vásárolni, azért, hogy az összetevők teljes
arzenáljához hozzájussunk.

Kulináris különlegességek

A cirokliszt felhasználásával gyakorlatilag minden korábbi ételünket el tudjuk
készíteni. Igaz, meg kell tanulni, és oda
kell figyelni a liszt viselkedésére. Ha a
szemekből kását készítünk, akkor azt a
rizshez hasonló módon kell készíteni, de
főzési ideje 2-3 szorosa a rizsének. Akit a
téma alaposabban érdekel, az az interneten receptek sokaságát fogja megtalálni!

Mert „az Élet él és élni akar”!
4 tojás
100 g vaj
80 g méz
fél teáskanál gluténmentes sütőpor
3 db közepes méretű tojás
1 citrom reszelt héja és leve
Elkészítés:
Egy tálban verjük habosra a négy tojást.
Keverjük simára a mézzel, majd folyamatosan adagolva a langyos, olvasztott vajjal
is. Adjuk hozzá a citrom héját és levét is. A
liszteket és a mandulát keverjük össze külön a sütőporral, majd apránként adagolva dolgozzuk össze a tojásos keverékkel.
Töltsük meg a formákat, és előmelegített 180 fokos sütőben 8-10 perc alatt
készre sütjük.
Ha kihűlt, azonnal fogyasztható.
A rend kedvéért, álljon itt egy különleges finomság, citromos mézes madelein
– francia különlegesség. A madelein elkészítéséhez szükségünk van formára, ami
nem igazán kapható nálunk, szerencsére
a közkedvelt barackmag nevű süteményünk formája tökéletesen megfelel a

célra, és ezt szinte minden háztartási
boltban beszerezhetjük.
Hozzávalók 20 darab süteményhez
50 g hámozott, darált mandula
30 g cirokliszt
70 g kukoricaliszt
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Jó kísérletezést!
Barátsággal,
Erdei István

Bőrápolás

Tél végi bőrápolás: hogyan készítsük fel
a bőrünket a tavaszra?
Arcunkat és kezeinket mostanra a csípős hideg bizony jelentősen megviselhette. Még a legnagyobb odafigyelés mellett
ápolt bőr is károsodhatott a hosszú ősz, majd a hideg tél alatt. További extra igénybevételt jelentett a gyakori kézmosás és a kézfertőtlenítő használata. Itt az idő, hogy arcbőrünkről, kezeinkről megfelelően gondoskodjunk! Tápláljuk,
segítsük, hogy egészséges megjelenését megtarthassa, védelmi funkcióját elláthassa, és ne feledkezzünk meg a tavasz
közeledtével a fényvédelem fokozott szükségességéről sem! Érdemes tehát elkezdeni a tél végi regeneráló bőrápolást,
de mégis hogyan vágjunk bele?
Mi a CREMEDIQ-nél a természetes anyagokkal történő bőrápolás
mellett tettük le a voksunkat. Termékeink segédanyagmentesek, csak
magas minőségű természetes növényi vajakat, olajokat, illóolajokat
tartalmaznak. Így a bőrre gyakorlatilag csak olyan anyag kerül, ami
hatással is bír, nem pedig állagjavítás, állag-formálás miatt került bele
a termékbe, majd onnan a bőrünkre. Készítményeink biztonságosak
és hatékonyak, gyógyszerészi szakértelemmel készülnek, amely a termék-tervezés és a gyártás során a mindvégig jelen van.
Arcápolásra ilyen időszakban elsősorban olajszérum javasolható,
a kéz repedezett, kipirosodott bőrére pedig egy jól összeállított, selymes balzsam. Az olajszérumokban és balzsamban lévő természetes
növényi összetevők koncentráltan tartalmaznak bőrtápláló zsírsavakat, zsírésztereket és vitaminokat is! Például A-, E-, D-, K-vitaminok
találhatók számottevő mennyiségben egyes növényi vajakban és
olajokban. Mindezek regenerálják a bőrfelszínt, támogatják természetes védekezőképességét, segítenek abban, hogy a bőr visszanyerje
rugalmasságát, pótolják a lipideket és csökkentik a bőrből történő
vízvesztést.
A CREMEDIQ termékei
közül például a No.1 és
a No.1 MOM olajszérumok, EYES és EYES MOM
szemkörnyékápoló olajok,
illetve az EX-M-A regeneráló balzsam tökéletes választás lehet a fenti problémák
megoldására.
Kinek segíthet pl. az EXM-A balzsam? Elsősorban
azoknak lehet jó választás,
akinek…
1, megviselte a hideg időjárás a bőrét
2, nagyon szárazzá, kirepedezetté váltak bizonyos bőrterületek pl. a kézfejen, az arcon,
vagy a hajlatokban
3, visszatérően jelennek
meg száraz, viszkető, hámló területek a bőrön és a tünetek hátterében
nem áll súlyos bőr- vagy egyéb betegség
4, az átlagosnál többször szükséges fertőtlenítenítő-szert használnia és kezet mosnia
5, szeretne természetes, hosszan tartó regenerálást
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6, szereti a naturkozmetikumokat és fontos számára,
hogy az adott termék magas
minőségű, megbízható és hatékony legyen
7, szereti a levendula megnyugtató illatát
A balzsam után érdemes azt
is megnéznünk, hogy kinek és
miben segíthet egy komplex,
jól összeállított olajszérum,
mint amilyen pl. a CREMEDIQ
No.1? Hogy kinek is ajánljuk? Tulajdonképpen mindenkinek, aki...
1, közelít a 40-hez és aki már
elmúlt 40
2, úgy érzi, hogy arcbőre elvesztette korábbi rugalmasságát, teltségét
3, fontosnak tartja a tudatos bőrápolást, de nincs ideje ezzel hos�szasan foglalkozni
4, szeretné megőrizni arcbőre egészségét
5, szeretné megelőzni az idő múlását jelző jelek kialakulását
6, kizárólag természetes összetevőkből álló, károsanyagmentes
kozmetikumot keres
7, nem akarja böngészni az összetevők listáját, de megbízható terméket szeretne
8, nem bánja, ha a termék aromaterápiás hatású is egyben (a No.1
és EYES illata belélegezve pl. stressz- és szorongásoldó hatású)
9, ajándékot keres, vagy önmagát lepné meg.
És ha már felmerült az ajándékozás…. Közeleg a nőnap, amikor
is a virág mellett mindig jó választás lehet ajándékként egy kozmetikum. Különösen, ha az egy új, megjelenésében letisztult, de hatásában és összetételében a maximumot nyújtó natúrkozmetikai termék. A CREMEDIQ-nél ilyen termékeket kínálunk, amelyeket a www.
cremediq.com oldalon és az ott feltüntetett viszonteladó partnereknél lehet beszerezni!
Kellemes, szép tavaszt kívánunk mindenkinek!

Információk és webshop:

www.cremediq.com

Zöld megoldások

Életmódváltás és környezettudatos
öko háztartás!
Az előző cikkemben olvashattatok arról, hogyan jött számomra
az életmód váltás, milyen buktatókat tapasztaltam, mi segített át engem ezeken, valamint hogyan mentem végig az úton. Helyesbítek:
hogyan és miért járok rajta azóta is
törtetlenül.
Nálam az életmódváltás nem járt egyedül.
Fő mozgató rugója évekkel ezelőtt a gyermekvállalás volt, és ezzel egy időben igényem lett a tudatos háztartás kialakítására is,
amelyet a gyermekek miatt is környezetbarát, öko módon képzeltem el megvalósítani.
Ahhoz hogy kialakítsunk egy valóbban
működő, tudatos háztartást, a legelső és legfontosabb kérdés, hogy mit és honnan szerezzek be. Melyik lesz számunkra a megfelelő
termék? Információ gyűjtésére az internetet
hívtam segítségül, majd természetesen elvesztem az információk tengerében.
Ezen a ponton megálltam kicsit gondolkozni. Mivel ebben a témában nem találtam
szakértőt, akiben bízhatnék, mint az életmódváltásnál a tanácsadót, így úgy döntöttem magam alakítom ki az a szempontrendszert, ami alapján megtalálhatom számunkra
„legjobbat”.
A következőket vettem figyelembe:
• legyen környezetbarát, öko,
• természetes alapanyagokat tartalmazzon minnél nagyobb százalékban, de a legjobb ha 100%-ban,
• vegyszereket ne tartalmazzon, de ha
mégis, akkor minimálisat, egészségre ártalmatlant és környezetkímélőt.
Természetesen sok-sok ilyen terméket találtam a piacon, így ezzel még nem jutottam
döntésre. Jobb ötlet hiányában ezért elkezdtem kipróbálni ezeket. Mostanra megvannak a család kedvencei, melyek az általunk
támasztott kritériumok alapján nálunk a legjobban szerepeltek.
Egy szempont majdnem lemaradt! Szeretem előnyben részesíteni a magyar termékeket!
Alapesetben az ember lánya megáll ezen a
ponton, de én nem ezt tettem!

Egy marketingben jártas férjjel az oldalamon, aki a digitális rendszerépítés a specialistája és ennyi infó után, úgy éreztem muszáj
valamilyen formában hasznosítanom tudásom, és mint anya, az anyukák segítségére
lenni azzal, hogy létrehozunk és üzemeltetünk egy webshopot, ahol minden földi jó
megtalálható egy helyen ebben a témában.
Időt spórolva ezzel mindenkinek, aki ilyen
termékeket keres. Mert mi anyukák tudjuk,
hogy a családunk után az idő a legnagyobb
kincsünk! Vagy pont miattuk?
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Ha van kedvetek, látogassatok el
webshopunkban és tegyétek próbára a
termékeinket:

Kemény és laza csak egy anya!

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

Életmód

Sikeres Diamond Family diétás étrend
pajzsmirigy problémák esetén
Magyarországon szinte népbetegségnek tekinthető a
pajzsmirigy alul- illetve túlműködés, hiszen hazánk a közepesen jódhiányos területek közé tartozik, amely magában hordozza a kialakulás kockázatát. Elsősorban
a nők körében gyakori, amiért a várandósság alatt és a
szoptatás miatt megnövekedett jódszükséglet és hormonális változások is okolhatóak.

Miért gond, ha nem működik megfelelően?
A pajzsmirigy a nyelőcső két oldalán elhelyezkedő, pillangó alakú szerv. Élettani feladata a thyroxint (tiroxin vagy rövidítve T4) és
a trijód-thyronint (trijód-tironin vagy T3). Részt vesz az anyagcsere szabályozásban, kihat a szexuális életre, az agyi működésre és a
növekedésre is, az általa termelt hormonok a szervezet valamen�nyi sejtjének működésére hatást gyakorolnak, fontos szerepet
játszanak a magzat testi és idegrendszeri fejlődésében is. Betegségeinek kialakulásáért felelős lehet a nem megfelelő jódfogyasztás mellett az öröklött hajlam, bizonyos autoimmun betegségek,
a stressz és az életmód is.

felnőtt napi jódszükséglete 150-200 mikrogramm. A felesleges
mennyiség, amelyet a szervezetünk már nem képes hasznosítani, a veséken keresztül ürül ki, így nem kell aggódnunk a túlzott
bevitel miatt sem.
A diéta energiaszegény, telített zsírsavakban szegény és kiegyensúlyozott koleszterin tartalmú, vitaminokban és rostban
Pajzsmirigy túlműködés esetén javasolt étrend
bővelkedő.
Jódban gazdag ételek: tengeri halak, kagylók, algák, bab,
A pajzsmirigy túlműködés akkor alakul ki, ha a pajzsmirigy
több pajzsmirigy hormont termel, mint amennyit a szervezet spenót, paradicsom, karfiol, tej- és tejtermékek, eper.
vár tőle, melynek következménye a felgyorsult anyagcsere, naA pajzsmirigy betegségek ellen és a hormontermelés helygyobb étvágy, de ennek ellenére csökken a testsúly, hasmenés,
reállításáért nagyon sokat tehetünk, ha az életmódunkon
verejtékezés lép fel, jellemzően alacsony a káliumszint.
A diéta célja az állapot romlásának megakadályozása, a has- változtatunk. A probléma felismerése, diagnosztizálása után, a
menés megszüntetése és a káliumszint normalizálása. Az ét- gyógyszeres kezelés mellett is érdemes azonnal megkezdeni az
rend, mellyel kordában tartható a pajzsmirigy, energiában teljes, alul- vagy túlműködésnek megfelelő diétát. A tudatos, vitamifehérjedús, zsiradékban és fehérjében is bővelkedő, káliumban nokban, ásványi anyagokban, nyomelemekben és antioxidángazdag, hogy a megnövekedett energiaigényt fedezni lehessen. sokban gazdag étkezés hatására enyhülnek a betegség tünetei
Az étrend alapjai: a tej és tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, és a jó közérzetünkhöz is hozzájárul.
főzelékfélék, teljes kiőrlésű lisztből készült termékek és gabonák.
A Diamond Family diétás életmódváltó programja pajzsmiAz alapanyagcsere-fokozók teljes mértékben kerülendőek vagy
csak kis mennyiségű fogyasztás javasolt belőlük, kis mennyiség- rigy betegségben szenvedőknek is segítséget nyújthat az étrend
ben a hús és húskészítmények fogyaszthatóak, a kávé, erős tea, megfelelő beállításához, fogyni vágyóknak és súlymegtartóknak
energiaitalok, kóla és az alkoholos italok, a fűszeres ételek pedig egyaránt.
tiltólistásak.
További információkért kérjük, érdeklődjenek a következő
telefonszámon: +36 30 014 6325,
Pajzsmirigy alulműködés esetén javasolt étrend
email címen: info@diamondfamily.hu, illetve látogassanak
el honlapunkra, ahol részletes leírást találhat a termékeinkről,
A pajzsmirigy-alulműködés során kevesebb hormon termelődik. A betegség megelőzése érdekében javasolt a megfe- tekintsék meg a cikkben bemutatott fehérjediétás programjalelő mértékű jódfogyasztás, amelyet a mindennapokban a ha- inkat ill. folyékony étrend-kiegészítő termékeinket, amelyek
segítségével erősíthetik immunrendszerünket:
gyományos konyhasó helyett jódozott konyhasó használatával,
www.diamondfamily.hu.
jódozott ivóvíz fogyasztásávál is bevihetünk szervezetünkbe. Egy
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Környezetünk

Védekezz Esteni telefon ékszerrel
az elektroszmog ellen!
Mit is értünk elektroszmog alatt?

Ez egy köznyelvi kifejezés, amely természetes módon jelenlevő és általunk mesterségesen előállított, különböző frekvenciájú
elektromos és elektromágneses terek sugárzásakor jön létre. Az
életünk állandó és sajnos egyre növekvő mennyiségű velejárója. A testünk átlagosan 70%-ban vízből áll és az idegrendszerünk
rostjai közötti ingerületvezetés elektromos jelekkel történik,
ezért egyre kevésbé mehetünk el a téma mellett szó nélkül, hiszen mindenhol jelen van a környezetünkben. Be kell látnunk: a
technológiai fejlődésünk komoly veszélyt jelenthet az egészségünkre. Az ember körül is van ilyen bioelektromos tér, amit aurának nevezünk.
Ma már senki sem tudja teljesen elkerülni ezeket a pulzáló
frekvenciahullámokat.
Forrásai a falakban található elektromos vezetékek, háztartási
készülékek, wifi routerek, különféle átjátszó tornyok, mobiltelefonok, mikrohullámú és elektromos sütők, csakhogy néhány dolgot említsünk.
Az eszmog a legtöbb tárgyon áthatol és a frekvenciájától függően, különböző mélységig behatol a testszövetbe. A mobiltelefonok esetében ez kb. 1-2 cm. A rádiófrekvenciás (RF) energia
elnyelődik a testben és melegedést okoz. Az eddig ismert egészségügyi hatások egyértelmű kapcsolatban állnak ezzel a melegedéssel.

Elektroszmog egészségügyi hatásai

A sugárzás növelheti a már jelenlevő kémiai és fizikai környezeti behatások kockázatát, megterheli az immunrendszert és
leállíthatja a test még működő egyensúlyozó ellenszabályozó
mechanizmusait.
A WHO 2011-ben hozta nyilvánosságra új besorolását,
amely alapján az elektromágneses hullámot az
egészségügyi károsító hatás vonatkozásában a 2B
kategóriába sorolta, ami azt jelenti, hogy karcinogén (daganatkeltő) hatásúnak minősítette (press
relase No 208.).
Az Európai Unió 2013-ban erre irányelvként
(2013/35/EU) fő célnak meghatározta az elektromágneses terek közvetlen biofizikai és közvetett hatásából
eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez
vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedéseket.
Külső ritmikus jelként hat az élő szervezetre: az agyműködést, a légzést, a szívritmust és a vérkeringést egyaránt
befolyásolhatja, a vér fizikai összetételét megváltoztathatja, a
sejtek információcseréjét és ezáltal magát az osztódási folyamatot is megzavarhatja.
A hatása alvás alatt a legkárosabb, mivel -többek között- egyaránt gátolhatja a létfontosságú hormonok termelődését (szerotonin, melatonin), ugyanakkor kedvezőtlenül befolyásolhatja
a szervezet öngyógyító folyamatait. Az agyi tobozmirigy, hormonjai által vezérli többek között az alvási és ébrenléti ciklust
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és érzékenyen reagál az eszmogra, melynek hatására gyorsan
megváltozhat a hormonális egyensúly, ami a hangulatunkat és
tudatosságunkat befolyásolhatja. Aki depresszióban szenved, annak ajánlott az elektroszmog minden formájának elkerülése és a
természetben több idő töltése.
Néhány lehetséges egészségügyi tünet: fejfájás, stressz, idegesség, agresszivitás, szemfáradtság, hormonális fejlődészavarok, nemzőképességi zavarok, fülzúgás, immunrendszer gyengülése, elektromágneses hiperszenzibilitás, stb.
Gyermekeknél: tanulási, koncentrációs zavarok, romló memorizáló képesség, hiperaktivitás, agresszió stb.

Megoldási javaslatunk:

Próbálja ki a természetgyógyászati alapokon nyugvó
„Esteni Telefon ékszer” elektroszmog átalakítónkat,
ami a potenciálisan káros sugárzásokat a szervezet
számára jótékony hatású frekvenciákká alakítja. Ezáltal védi és támogatja használóját és környezetét.
Segít visszaállítani a test normális rezgésszintjét,
ami által jobban érezheti magát. Fontos tudnia,
hogy a korong nem szünteti meg a sugárzásokat, azokat folyamatosan alakítja. Biztosak vagyunk a működésében, ezért 90 nap
pénzvisszafizetési garanciát vállalunk rá.
Egy otthon is könnyen elvégezhető kineziológiai tesztet küldünk mellé, azonkívül
többféle diagnosztikai eljárással is teszteltetheti (vércsepp analízis, Dr. Voll féle diagnosztika).

www.esteni.hu
+36703650014

Életmód

A krónikus fájdalom és a csillapítása
Világszerte emberek milliói szenvednek krónikus
fájdalomtól. A fájdalomcsillapítók fejlődése ellenére is problémás lehet a fájdalom enyhítése függőséget okozó gyógyszerek nélkül. Az utóbbi pár év során a kannabidiol más néven CBD és a gyógyászati
kannabisz (kender) kivonatok fontos eredményeket
mutatnak a fájdalom mellékhatások nélküli kezelésében. A kendernek a népi gyógyászatban való használata több évszázados múltra tekint vissza.
Az időseket és fiatalokat is különböző fájdalmak gyötörhetik.
Néha mindenki átéli a fájdalmat, mely fontos része az idegrendszer reakciójának, figyelmeztet a veszélyre, sérülésre (pl: megütöttük magunkat, forró vagy hideg tárgyat érintünk). Ez az akut
fájdalom, ami nagyon fontos fiziológiás jelenség. Az ilyen sérülésből eredő akut fájdalom csak akkor enyhül, ha a sérülés elkezd
gyógyulni, ez teljesen szokványos és evolúciós szempontból fontos. Ezzel szemben a krónikus fájdalom már nem figyelmeztető
jellegű, eredeti jelző funkcióját elveszíti és állandósul. Az idegsejtek újra és újra olyan fájdalmat jeleznek az agynak, amelynek
már nincs oka.

De mi is az a krónikus fájdalom?
A krónikus fájdalom a legalább 12 hete fennálló fájdalom. Ez
nem egy önálló kórkép, hanem több krónikus alapbetegség következménye.
Ennek okai leggyakrabban daganatos megbetegedések, mozgásszervi kórképek (pl.: lumbágó), neuralgiai elváltozások, autoimmun megbetegedések. Attól függetlenül, hogy a fájdalom
eredeti oka, például gyulladás, reumatológiai betegség már elmúlt, a fájdalominger továbbra is megmarad, az idegsejtek nem
„kapcsolnak ki”, és továbbra is küldi az impulzusokat az agynak.
A fájdalom lehet éles vagy tompa, az érintett területeken égető,
vagy szúró érzést okozhat. Lehet stabilan erős vagy szaggatott,
ok nélkül előjöhet és megszűnhet. A krónikus fájdalom a test
szinte bármelyik részében előfordulhat és egyénenként eltérő
lehet.

Miért jó a CBD a fájdalomcsillapításban?
A kananbiszt (kender) évezredek óta alkalmazza az emberiség
gyógyászati célokra, melyről a legrégebbi feljegyzések a reuma
és az ízületi gyulladások kezeléséről szólnak. Hiszen a kenderből
származó CBD természetes fájdalomcsillapító és gyulladásgátló
tulajdonságú.
A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a CBD (cannabidiol)
kivonatok, krémek alternatív, nem addiktív (függőséget nem
okozó) fájdalomcsillapító hatást kínálhatnak leginkább a krónikus fájdalmak terén.
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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,
fájdalomcsillapító és sejtregeneráló.

Az EPIDERMA HURTEX CBD fájdalomcsillapító termékek
speciális összetevői révén fájdalomcsillapító nyugtató, lazító
hatást biztosítanak. Ideális sportolóknak, ízületi vagy izom fájdalommal küzdők számára, problémás, érzékeny bőr esetén is!
EPIDERMA HURTEX CBD fájdalomcsillapító melegítő gél
alkalmazása után a melegítő és
vérkeringést serkentő hatása
több órán át fennáll.

EPIDERMA HURTEX CBD fájdalomcsillapító hűsítő gél alkalmazása után a hűsítő hatás
hosszan fennáll

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

Életmód

A virágcsokron innen, az Éva vermuton túl
– avagy miről mesélnek az elmúlt idők Nőnapjai?
A nőnapot 1917 óta világszerte ünneplik március 8-án, de
ma már teljesen másról szól, mint kezdetben. Eredetileg egy
munkásmozgalom jellegű demonstratív nap volt, amelyen a
résztvevők a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos eszmékért szálltak síkra. Az ünnep időközben sok helyen elveszítette politikait tartalmát és a nők
iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napjává szelídült. A férfiak ezen a napon virággal és apró ajándékokkal
kedveskednek nőismerőseiknek, családtagjaiknak.

dást nyújt a bőrnek. Rendszeres használata segít eltüntetni a bőrproblémákat és a kisebb bőrhibákat, védi az érzékeny bőrt, tartós
hidratáltságot és puhaságot biztosít. A Maria Treben natúr szappanok egyedi svédkeserűs összetétele különleges gondoskodást
nyújt bármely bőrtípus számára. Többféle gyógynövénnyel választható, a gyulladáscsökkentő körömvirágtól a nyugtató levendulán át,
az antibakteriális rozmaring-teafaolaj kombinációig.

A szépség esszenciája szíved hölgyének

Természetesen a nőnapi ajándékok jellege is időről időre változik.
Anyáink férfi kollégái a 70-es, 80-as években még Éva vermuttal és
szegfűvel köszöntötték a hölgyeket, egész napos programként megélve a nemzetközi nőnapot. A rendszerváltás óta visszafogottabb
formában zajlik a munkahelyi ünneplés, és többnyire egy-egy szál
virággal köszöntik fel a női munkatársakat.
Ahogy a nőnap fokozatosan kezdte elveszíteni politikai jellegét,
úgy lépett ki a munkahelyi keretek közül a nők ünneplésének tradíciója. A magánéletben is szokássá vált felköszönteni a hölgy családtagokat, ismerősöket. Kezdetben a virágcsokor szintjén maradt
az ajándékozás, és bár az élővirágot nem lehet letaszítani a trónjáról,
ma már a legtöbb férfi kisebb-nagyobb kísérő ajándékot is választ a
csokor mellé. Szóba jöhet a klasszikus bonbon, kozmetikum, illatszer,
de az egyedibbnek számító program belépők, ruhaneműk és egészségvédő termékek is egyre inkább teret nyernek a nőnapi ajándékok
sorában.
Íme néhány ajándékötlet, melyet bátran választhatunk a virágcsokor mellé!

Gyógynövénykert szappanba zárva

A tavasz a megújulás, az újjáéledés időszaka, mely márciussal veszi
kezdetét. Ilyenkor a bőr is felfrissülésre vágyik. A nők természetüknél
fogva szépek akarnak lenni, és ez a szépség a bőrüknél kezdődik. Egy
természetes szappan a gyógynövények erejével tökéletes gondosko-
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A Maria Treben Synergetic krém a fiatalság tudománya egyetlen palackban, egy értékes ajándék szíved legértékesebb hölgyének. Természetes arcápoló, olyan csúcstechnológiás összetevőkből, melyek serkentik a kollagénrostok újraképződését, fokozzák a
hialuronsav, és a hasonló kötőszövet-erősítő szinergetikus anyagok
termelődését. Így fokozzák a bőr rugalmasságát és feszességét, fiatalossá és üdévé varázsolva a bőrt. Melyik nő ne örülne egy ilyen
meglepetésnek?

Ajándékozz varázslatos álmokat és derűs ébredést

A nők feladata nem ér véget a munkaidő leteltével. Anyának, feleségnek és háziasszonynak is kell lenniük, mely bár szeretetteljes
és természetes vállalás részükről, sok fáradsággal és aggodalommal
is együtt jár. A Csipke és Herba gyógynövényes párnákkal segíthetsz, hogy aggodalmuk csökkenjen, álmaik nyugodtak, éjszakáik
pihentetőek legyenek, hogy a következő napon is helyt tudjanak
állni ezernyi szerepükben.
A természetes összetevőkből, kézzel készített natúr párnák többféle gyógynövénytöltettel, különféle mintázatú, mosható huzattal választhatók, háromféle méretben. A herba párna nem csak az
egészségünkről gondoskodik, hanem különleges és egyedi dísze is
lehet minden otthonnak.

A Maria Treben természetes kozmetikumok, valamint
a Csipke és Herba párnák megvásárolhatók
a www.mariatrebenpatikaja.hu webáruházban.

Természetesen

A víz magasabb minősége: a strukturált víz
A víz az élet forrása. Sokan tudják, hogy egy nap minimum 2- 2,5 liter vizet kell meginnunk, azonban nemcsak a mennyiség elérése fontos, az sem mindegy, hogy milyen jellegű vizet fogyasztunk.
A vizet többféle módon vizsgálhatjuk:
beszélhetünk kémiai összetételről és szerkezetről is. Ennek függvényében pedig
tisztíthatjuk, ezzel kémiailag megszabadítjuk a szennyeződésektől, és strukturálhatjuk, ezzel a szerkezetét rendezve
vitalizáljuk.

Mi az a strukturált víz?

Dr. Masaru Emoto vízkristály-fényképészeti eljárásokkal bizonyította, hogy a
strukturált vízzé alakítás következtében
egy valódi fizikai változás zajlik le a vízben.
Ennek során helyreáll annak eredeti, ter-

megnevezés. Arany, mint a legnemesebb,
a legjobb, csillogó, tündöklő, értékes. Az
arány, ami mindenben felfedezhető, amit
tökéletesnek tartunk, látunk, érzékelünk,
legyen szó akár esztétikai élményről, amit
egy festmény nyújt, egy dallam harmóniájáról, vagy a természet egyszerű csodáiról, mely tartalmazza még az emberi test
arányainak egyfajta magyarázatát is.

A strukturált vízkristály

A strukturálatlan vízkristály
mészetes belső kristályszerkezete. A strukturált víz kristályait úgy kell elképzelni, mint
a hópehely-kristályokat. Ezekben a vizekben gyönyörű, szabályos, teljes hatos
kristályszerkezetű vízkristályok találhatóak. A víz ebben az optimális állapotában
válik leginkább képessé fontos feladata
betöltésére: az információ befogadására,
megtartására és továbbadására.
Ha ilyen rendezett, azaz strukturált víz jut
a szervezetünkbe, a sejtszintű tisztulás hatására jobban működhetnek a tápanyagfelszívó, méregtelenítő funkcióink, ezáltal
javulhat közérzetünk, energikusabbnak
érezhetjük magunkat.

Így válik strukturálttá a víz

Emoto módszerét követve fedezték fel,
hogy nem mindegy, miben található a
víz, ugyanis az reagál az őt tároló edény
alakjára. A legoptimálisabb eredmény az
aranymetszés szabályait követve érhető
el. Sokak szerint ez a legszebb, legtökéletesebb arány, ezért is az aranymetszés

Az aranymetszés és a víz kapcsolatát vizsgálva megállapították, hogy az
Arany Arány a vízre is pozitív hatást fejt
ki. Az Emoto által kifejlesztett eljárással
(Uttigen, Svájc - Ernst F. Braun laboratórium) megállapították, hogy a víz kristálystruktúrája rendeződik, ha azt az
aranymetszés arányait követő edényekben (kancsókban és poharakban) tárolják.

Nature’s Design üvegtermékek

Élő, vitalizáló víz 3 perc alatt- Svájcban megalkották a Nature’s Design üvegtermékeket, melyek az aranymetszés
alapján készülnek.
A víz kristályszerkezet fotózással megvizsgálták, hogy már 3 perc elteltével
szabályos, hatszögletű szerkezetbe rendeződik a csapvíz töredezett kristályszerkezete, így strukturált vizet képesek létrehozni a Nature’s Design formái. Emoto
felfedezéseit továbbgondolva az aranymetszés formáján kívül különböző szimbólumok, pl. az élet virága vagy a csakrák
színes ábrái kerültek a kancsók és poharak aljára, hogy a belőlük vizet fogyasztók
a szimbólumok információi segítségével
a megfelelő rezgésre és optimális működésre hangolhassák testüket.
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A Nature’s Design nem hisz a tömeggyártásban, épp ezért, termékeik nagy
része szájjal fújt és egyedi készítésű. A
kancsók és poharak ólom- és egyéb nehézfémektől mentesek, valamint elsősorban újrahasznosított üvegből készülnek.

Szeretnék több vizet inni!

Visszajelzések szerint a strukturált víz
zamatosabb, frissebb, és lágyabb ízű, mint
a normál csapvíz. Emiatt többször kívánhatjuk, valamint az üvegpalackok, kancsók
segítenek a vízmennyiség mérésében,
szemmel tartásában. Épp ezért ideális azok
számára, akik küzdenek azzal, hogy nem
isznak eleget, de többet szeretnének.

A nagy Vízivás-felmérés

Segítsen nekünk! Vegyen részt egy országos felmérésben, mely kb. 2 perc alatt
kitölthető, és amiben a magyarok vízivási szokásait szeretnénk feltérképezni.
Azért pedig, hogy otthon is megtapasztalhassa strukturált víz pozitív hatásait, a
felmérésben résztvevők között értékes
Nature’s Design kancsókat és poharakat
sorsolunk ki.

www.vitalizal.hu
06306030476

Fűben-fában
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Fűben-fában
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 174. rész

K

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

A kancsalság és szelíd gyógymódjai
A kancsalság, más néven szemtengelyferdülés egy olyan állapot, ahol a
szemek eltérő irányba fordulnak, azaz
egyszerre más-más helyre néznek, és így
a két szem összehangolt együttműködése
sérül.
A kancsalság kialakulásának kockázati
tényezői közé tartozhat az alacsony születési súly (<1250 g), koraszülöttek esetén;
de a családban halmozottan előforduló
kancsalság is szerepet játszhat. Továbbá
az idegrendszert és izmokat érintő betegségek (pl. sclerosis multiplex, izomsorvadás stb.), az agy daganatai, a szem
bármilyen elváltozása (pl. szürkehályog,
veleszületett szemrendellenesség, szem
daganatai), valamint a fejet ért fertőzések
(pl. agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás
és a stroke). Természetesen a felsorolás
nem teljes, de így is látható, milyen széles
a spektrum.
Gyermekeknél a kancsalság gyakori állapot, de előfordulhat tinédzsereknél és
felnőtteknél is. Megállapították, hogy a
kancsalság egyformán kialakulhat férfiaknál és nőknél is.
A kancsalság a meglehetősen enyhe, észrevehetetlen esetektől egészen a
nagyon súlyosakig terjed. A kancsalság
nagyságát a szemészek annak szögével
mérik. A külső szemlélőnek leginkább a
kancsalság iránya tűnik fel, eszerint beszélhetünk: befelé, kifelé, felfelé vagy lefelé kancsalításról, de természetesen ezek
kombinálódhatnak is egymással.
Normál működés esetén az agy egyesíti
a két szemből kapott képeket, „egymásra”
helyezi őket, hogy létrehozza a térlátást. A
két kép egyesülése (fúziója) hat-tizenkét
hónapos korban alakul ki, vagyis amikor a
két szemmel látott képet nem csupán egymásra fekteti, hanem az agyi tevékenység
következtében egy képpé is formálja, ös�szeolvasztja a két szemmel látottakat. Ez

feltétele a térlátás kialakulásának.
Kancsalság esetén a két szem két különböző képet lát, ezért „kettőslátás” alakul ki, amely nagyon megterhelő az agynak. Ilyenkor az agy kikapcsolja a kancsal
szemből érkező homályos képet. Ez az
amblyopia, azaz a „lusta szem” állapota.
Ha ezt elhanyagolják, jelentősen romlik a
látásélesség, később komoly látásproblémák kialakulásához vezethet. A legtöbb
esetben a kezelést legkorábban akkor
kezdik meg, amikor homályos látást észlelnek.
A „lusta szem” okai között elsőként a
kancsalság említhető, de egyéb rendellenességek, mint például a két szem közötti
nagyfokú látásélesség-különbség említhető.

Rejtett kancsalság

A valódi kancsalság mellett meg kell
említeni az ún. rejtett kancsalságot is.
Ilyenkor a szemek tökéletesen jól működnek, koordináltak és kialakul a térlátás. Ha
azonban az ember gondolataiba merül,
stresszes időszakban van, vagy esetleg
kimerült, akkor megfigyelhető a szemek
enyhe széttérése, a térlátás hiánya. A rejtett kancsalság viszonylag sok embert
érint, a két szem konvergencia (mindkét
szem egy pontra való fókuszálási) képességének enyhe romlása okozza. Kezdetben ez teljesen ártalmatlan jelenség, de
hosszú távon látászavarok kialakulásához
vezethet. Hátterében állhat kimerültség,
nagyfokú stressz, vérszegénység, pajzsmirigy-alulműködés stb.

Kezelési lehetőségek

A szemüvegek használatán és a szemkorrekciós műtéteken túl sok látásterápiás
program ma már a szemgyakorlatokat is
magában foglalja. Ezek segíthetnek a koordináció javításában, különösen gyerekek
esetén nagyon jó eredmények érhetők el.
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Váradi Tibor

Szemtréning gyakorlatai

A hatékony kezelés érdekében több
szakember (szemész, optikus, szemtréner,
természetgyógyász) bevonása indokolt.
A kancsalság kezelése látásgyakorlatokkal 2 szakaszra osztható:
• A szem koordinációjának fejlesztése a fókuszálás, a szemizmok rugalmasságát elősegítő gyakorlatokkal történik
azért, hogy a kancsal szem együttműködjön az egészséges szemmel. Ebből a
célból egy zsinórt használnak (pillangógyakorlat). Ha mindkét szem megfelelő
pozícióba kerül, és azonos pontra képes
fókuszálni (konvergálni), akkor megjelenik egy képzeletbeli kereszt.
• A második szakasz a széttérő szem
látáshibájának (például rövidlátás)
korrekciója történik. Ennek oka az, hogy
a kancsal szemnek általában nagyobb a
fénytörési hibája, mint a normál szemnek.

Pillangógyakorlat
(Leo Angert nyomán)

A gyakorlathoz szükség van egy zsinórra, amelyet az orr hegyéhez kell tartani
úgy, hogy az vízszintes vonalban legyen.
A zsinór végét vagy kiköthetjük, vagy
pedig megkérhetünk egy segítőt, hogy
tartsa.
Az egyik kézzel eltakarjuk a jobbik
szemet, hogy teljesen kizárjuk a látást,
és ezzel az agyat arra ösztökéljük, hogy
bekapcsolja a kancsal szemet. Szükséges
még egy színes tárgy (akár egy filctoll),
és ezt a filctollat abban a síkban kell
mozgatni oda-vissza, amerre a kancsal
szem kitér. Ilyenkor a filctoll követésével,
a mozgás segítségével az agy tudatára
ébred, hogy a nem használt szeme igenis
képes nyomon követni a tárgyat, képes
együttműködni.
A filctollat egyre inkább közelítsük a

Öngyógyítás abc-je
zsinór felé. Ha odavezettük a szemet a
zsinórhoz, a másik szemet lassan kinyithatjuk. Nagyon rövid ideig egy pontban
futólag feltűnik egy képzeletbeli kereszt,
amely akkor jelenik meg, amikor a két
szem konvergál (egy pontra néz).
Ez kezdetben egyetlen múló pillanat
lesz, de később egyre hosszabb és hos�szabb ideig képes mindkét szem egy
pontra fókuszálni. Ha ez egyre összehangoltabbá válik és már könnyedén megy,
akkor elértük azt, hogy a szemek együttműködjenek. A gyakorlatot csak néhány
percig végezzük, a nap folyamán minél
többször.

Tenyerezés

A szemgyakorlatok eredményessége
leginkább a szemek ellazulásán múlik.
Ezt legkönnyebben úgy érhetjük el, ha
becsukjuk a szemeket, és a tenyereket
a zárt szemekre helyezzük úgy, hogy az
ujjak a homloknál keresztezzék egymást.
Ezzel a gyakorlattal jelentős lazulást érhetünk el. A gyakorlatot érdemes minden más gyakorlat előtt és/vagy után elvégezni, de akár magában is végezhető,
naponta 5–10 percen át.

Táplálkozás

A lusta szem előfordulhat, ha az A-vitamin szint nem megfelelő. Mivel ez a vitamin a látást segíti, így pótlása elengedhetetlen a megfelelő látás támogatásában.
Természetes növényi forrásai: a sárgarépa,
az édesburgonya, a sütőtök, a spenót és a
sárgabarack.

Homeopátia

Kancsalság esetében hosszú, akár hónapokig is tartó terápiára van szükség.
Jó eredményeket értek el Belladonna,
Cicuta virosa és Cyclamen adásával. Jobb szem érintettsége Alumen, a
bal szemé Calcium carbonicum vagy
Cyclamen szedését teszi szükségessé.
Aszerint is választhatunk, hogy merre tekint a beteg szem.
Befelé húzó kancsalság esetén a fentiek mellett még Camphora officinalis
vagy Lycopodium, kifelé álló szemtengelyre Natrium muriaticum, Agaricus
muscarius vagy Colocynthis a megfelelő.
Ha menstruációhoz kapcsolódó kimerültség áll az átmeneti kancsalság mögött,
akkor a Cyclamen, Cina, Hyosciamus

niger és a Mercurius solubilis is jó szolgálatot tehet. Mindegyik esetben D6, D12
vagy C9, C12 golyókat válasszunk, és napi
3x5 golyót szedjünk belőle.

Lelki háttér

Ahogy fizikailag is csak az egyik szem
vesz részt a látott kép kialakításában,
ugyanúgy egyoldalú látásmód jellemzi lelki értelemben is a kancsal embert.
Nem bírják elviselni a polaritások között
feszülő ellentétet, ezért inkább az egyiket választják. Emiatt a hozzáállás miatt
nehézséget okoz irányt adni életüknek is.
A tanulási folyamat is a poláris világ elfogadásán keresztül vezet, melynek során
megtanulunk szembenézni a jelennel és
önmagunkkal egyaránt.
A folyamatot az alábbi megerősítő
mondatok is segítik: „Szeretem önmagam.
Bízom magamban. Kész vagyok meglátni
saját szépségemet és nagyszerűségemet.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Napfényes böjttábor a pilisben

NapféNyes élet a lapítváNy

Testi-lelki újjászületés méregtelenítéssel

VÁRADI TIBOR

2022. március 28–április 1. (5 nap / 4 éjszaka)

Enyhítheti a post-COVID-tüneteket!

ELŐADÁSA

25. PÉNTEK, 18:00-20:00
A máj tisztítása és gyógyítása

Vezeti: dr. Babics Júlia, belgyógyász szakorvos

Febr.

Ízelítő az előadásokból:
Böjt • Méregtelenítés • Gerincbetegségek
A betegségek lelki háttere; stresszkezelés
A természetes életmód alapjai
Vizuális diagnosztika

a holisztikus terápiák tükrében

Gyakorlati foglalkozások:
Személyiségfejlesztő és önismereti workshopok
kreatív és művészeti foglalkozások • stresszoldó módszerek
gerinctorna, do-in (önmasszázs), légzőgyakorlatok • természetjárás
Fakultatív programok (térítés ellenében):
Íriszdiagnosztikai vizsgálat • gyógy-, frissítő- és talpmasszázs
Dr. Voll-féle állapotfelmérés

helyszín: Villányi úti konferenciaközpont
Cím: 1114 Budapest, Villányi u 11-13.

ONLINE ELŐADÁSAI +1 AJÁNDÉK AKCIÓ!
ÍZELÍTŐ A TÉMÁKBÓL:
• Egészség, betegség, gyógyulás
• A szívcsakra felélesztése
• Lélektől lélekig – a harmonikus
• Önbizalom, önbecsülés, önértékelés párkapcsolatról
• Karma és a 12 életfeladat
• A lelkiismeret titkai
• Asztrológia és asztroszófia
• Kozmikus törvények
• A Belső Gyermek titkai
• „Itt és most” – a jelenlét, a figyelem
• Az álmok titokzatos világa
és a tudatosság jelentősége
• Érzelmi és spirituális intelligencia
a szellemi fejlődés útján
• Egovédő mechanizmusok
• Láthatatlan segítőink: az angyalok
• Maradj otthon a Szívedben!
• Hála, öröm, boldogság

A tábor teljes időtartama alatt jelen lesz egy böjtvezetésben jártas belgyógyász szakorvos,
akitől igény esetén személyes konzultáció kérhető!

Helyszín: Piliscsaba
Ellátás: gyógyteák, bio böjti levek, forrásvíz
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban
www. napfenyes . hu/bojttabor
www. napfenyestanfolyamok . hu

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

napfenyes . hu • webaruhaz.napfenyes.hu
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Bőrápolás

Miben kéred a kedvenc teád, csészében?
Vagy inkább fürdőtea formájában a kádban?
Egy hideg téli estén nincs is kellemesebb, mint elmerülni egy kádnyi forró vízben,
egy csésze finom tea társaságában. De miért ne fokozhatnánk az élményt és tehetnénk teát a fürdővízbe is? Az elmélyülést szolgáló „énpercek” legújabb főszereplője a fürdőtea, mely egyszerre pihenteti a testet és a lelket is.
A munka, a család és az egyéb teendők
mellett valahogy mindig épp a saját igények szorulnak háttérbe. Pedig erre szükség van, hiszen ilyenkor van lehetőség a
befelé fordulásra, arra, hogy lecsendesítsük elménket és feltöltődjünk a következő
napokra. Egy kis olvasás, kirakós játékkal
való foglalkozás, egy finom tea elfogyasztása csendben vagy egy forró fürdő, mind
a legjobb programok közé tartoznak. Sőt,
akár kombinálhatjuk is őket!

valóban a hagyományos értelemben vett
tea került a dézsába, kádba. Mára azonban a modern technológia újraalkotta a
fürdőteákat, ötvözve a gyógynövények
és virágok erejét más hatóanyagokkal. Az
E-keverdében például a méregtelenítő és
izomlazító hatású Epsom-só, a megfázás
elleni Parajdi só, illetve a nádcukor bőr
anyagcseréjét fokozó összetevői gazdagítják a Tápláló Fürdőteákat a szárított citromfű, a levendula és a hibiszkusz mellett.

Ha tea van, nagy baj nem lehet!

Attól függően, hogy milyen alapanyagokat tartalmaznak, a Mix Your Nature
natúrkozmetikumok fürdőteái többféle
célra is felhasználhatóak. Az alaprecept
minden esetben zabpelyhet, kókusztejport, makadámia olajat és körömvirágot
tartalmaz, ezek táplálják, nyugtatják a fáradt, száraz, akár irritált, ekcémás bőrt is.
A menta-citrom illatú, parajdi sós változat
a hideg időszakban oly gyakori megfázás
ellen nyújt hatékony segítséget, míg az
Epsom-só hozzájárul a stresszoldáshoz,
valamint a görcsös izmok ellazításához.
Ha pedig „csak” egy pihentető, kényeztető
fürdőre vágyik az ember, érdemes kipróbálnia a nádcukor és hibiszkusz kettősét,
mely édes illatával egzotikus világokba
repíti a lelket.

Mire jó a fürdőtea?

Köztudott, hogy a tea üdítő, frissítő és
egészségvédő. Készülhet a különböző
fajtájú teacserjék fiatal, üde leveleiből,
gyógynövények különböző részeiből,
növényi hajtásokból, de akár gyümölcsökből is, függően attól, milyen hatást
szeretnénk elérni. Néhány éve pedig elindultak világhódító útjukra a fürdőteák
is, amelyek a kényeztető fürdőszerek új
generációjába tartoznak.

Mitől tea a fürdőtea?

Régen azt javasolták a füvesemberek és
javasasszonyok, hogy a gyógyulás vagy
ellazulás érdekében egy-egy gyógynövény, vagy gyógynövénykeverék forrázatát öntse az ember a fürdővizébe, tehát

Hogyan használjuk a fürdőteát?

A fürdőteák többféle módon alkalmazhatóak. A legegyszerűbb, ha simán beleszórjuk a fürdővízbe és élvezzük a forró
gőzben illatozó szárított virágok pompás
látványát, miközben a hatóanyagok mélyen a bőrünkbe hatolnak.
A másik módszer az – ha nem akarunk
a fürdő végén a virágok maradványaival
küzdeni – , ha egy nagyobb teatojásba töltünk egy adagnyi fürdőteát és a csap alá
lógatva oldjuk ki belőle a bőrbarát összetevőket. Ilyenkor a só vagy a cukor felolvad a fürdővízben, míg a szárított virágok
csak alaposan átáznak a forró víz alatt, de
a teatojásban maradnak. Az igazi, „multi-
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funkcionális” felhasználási mód azonban
az, ha egy erre a célra rendszeresített,
apró kendervászon zsákba öntjük az aznap estére kiválasztott Tápláló Fürdőteát
és a megtöltött kis tasakkal dörzsöljük át
a bőrünket fürdőzés közben. Ezzel ugyanis nemcsak a bőrre oly kedvező hatású
összetevők lesznek hatással ránk, de bőrünk is megtisztul, hiszen a vászonzsák
erős, de kíméletes radírozó hatást fejt ki.
E módszerrel felpezsdül a vérkeringés,
enyhülnek a cellulit látható tünetei és a
testápolónk is hatékonyabban szívódik fel
a törülközés után. Ha az elhalt hámsejtektől megszabadított, puha bőrbe jutnak a
tápláló alkotóelemek, sokkal mélyebben
fejthetik ki hidratáló és ápoló hatásukat,
ezáltal külsőnk egészségesebbé és ragyogóbbá válik. A téli hidegben, illetve a
távfűtéses időszakban ez még fontosabb,
hiszen sokakat kínoz ilyentájt a gyorsan
kiszáradó bőr.
Próbáld ki Te is itt:

www.mixyornature.com

Zöld megodlások

Zero waste takarítás
Egy környezettudatosabb élethez nem csak a kozmetikumokból vagy az élelmiszerekből szükséges a
vegyszermenteset, a természeteset választani, hanem az egészségesebb élettérhez a takarító-, mosó-,
tisztítószereket is érdemes lecserélni környezetbarátra. A Napvirág Manufaktúra családi vállalkozás zero
waste (hulladékmentes), öko mosó- és takarítószereinek hála, tisztább, egészségesebb környezetben
élhetünk.
Minden felelős felnőtt életében eljön
a nap, amikor ráébred, mennyi mérget
használ el arra, hogy tisztán tartsa a lakását, a környezetét. Pedig nem kell ennek
így lennie. A környezettudatos tisztítószerekkel természetesen, egészségesen,
környezetkímélő módon takaríthatunk,
azzal a jó érzéssel a szívünkben, hogy a
bolygónknak sem ártunk.
A Napvirág Manufaktúra a natúrkozmetikumok mellett kifejlesztett egy zero
waste takarítószer családot is, ahol a
mosó,- öblítő, tisztítószerek mellett a takarításhoz nélkülözhetetlen eszközök természetes anyagokból készült alternatívái
is helyet kapnak.

tisztított ruhák a
bőrrel érintkezve
pedig nem érzékenyítenek, és nem
allergizálnak, mégis
a tisztaság finom illatával ajándékoznak meg. Fontos, hogy
önmagunkra, mint biológiai szervezetre,
és a bolygónkra is gondoljunk, amikor
mosó-, vagy tisztítószereket vásárolunk.
Tudatosan döntsünk, a természetesség,
ezzel pedig az egészség és az élet mellett.
Mert hiába olcsóbbak vagy erősebb illatúak a szintetikus szerek, azok hosszútávon
lassan mérgeznek nem csak bennünket,
de a környezetet is.

Miért fontos
a vegyszermentes mosás?

Hatékony bútorápolás
mérgek nélkül

Nekünk, embereknek barátságban kellene élnünk mind saját magunkkal, mind
a környezetünkkel. Ez tiszteletet és szeretetet jelent önmagunk, azaz testünk,
szervezetünk iránt, illetve környezetünk,
a bolygónk irányába ugyanúgy. Amit tisztelünk és szeretünk, azt pedig nem zsigereljük ki. A Napvirág Manufaktúra ismeri
ezt az örök törvényt, éppen ezért tűzte
zászlajára, hogy olyan mosó-, mosogató-,
tisztító- és ápolószereket kínál, melyek
környezettudatosak, vegyszermentesek
és csomagolásukban sem terhelik meg a
természetet.
A ruhák tisztántartásához a mosószappan, a szódabikarbóna, mint természetes, mégis hatékony nagyágyúk tudnak
részt venni a mindennapokban a kosz elleni küzdelemben. Nem terhelik a környezetet, a folyókba, tavakba jutva lebomlanak, nem okozva kárt az ott élő növények,
állatok életében. A mosószappannal

A Napvirág Manufaktúra tisztítószer
családjának a legújabb tagja a dióolajos,
méhviaszos bútorápoló, mely élettel
tölti meg a fakó fafelületeket, ragyogóvá teszi a régi bútorokat. Milyen jó érzés
természetes anyagokkal ápolni a minket
kiszolgáló tárgyakat, milyen jól esik belélegezni a méhviasz balzsamos illatát,
miközben tudjuk, hogy az nem vegyszer.
A dióolaj olyan hidegen sajtolt növényi
olaj, mely könnyedén beszívódik a fába,
megvédi a kiszáradástól, repedezéstől,
és természetes módon adja vissza fényét,
nem hagy maga után ragacsos vagy olajos érzetet.

Természetes kiegészítők,
melyekkel élmény takarítani

Akinek minőségi, igényes eszközei
vannak, annak a munka is könnyebb.
Régi mondás, és az öregek ezt jól tudták.
A takarítás is lehet sokkal élvezetesebb,
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ha a megfelelő eszközök kerülnek a kezünkbe. A kókuszrostokból készült mosogató, a luffa szivacsok, a fa ruhacsipesz, vagy a növényi fibrisz rostokból
készült kefe mind-mind olyan természetes eszköz, melyekkel öröm a takarítás.
Ha pedig eltompulnak, elszakadnak, és
kidobásra kerülnek, mivel természetes
anyagúak, nem terhelik bolygónkat, az
ökológiai lábnyomunk nem növekszik. A
Napvirág Manufaktúra a kezdetektől törekszik arra, hogy termékeivel védje környezetünket.
Tudatosan használ újrahasznosítható
csomagolást, ezért kínálja kozmetikumait visszaváltható, újrahasznosítható
üvegtégelyben, és ezért döntött úgy,
hogy a takarításhoz, mosogatáshoz és
mosáshoz szükséges természetes, natúr
termékekkel bővíti a palettáját, tudatos
vásárlói számára.
Válaszd Te is a Napvirágot, Védjük
közösen Bolygónkat, éljünk egészségesebben, tudatosabban!

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

Életmód
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Zöld megoldások
Mitől lesz a mosás környezetkímélő? A háztartások elengedhetetlen része a mosógép, emellé
társulhat még szárítógép, mosogatógép, amik megkönnyítik az
életünket otthon.

Öko mosás
Tudtad, hogy egy szakértőkből álló csoport több tucatnyi mosógép tanulmányozása után arra jutott, hogy minimum 38
liter vizet, de akár 80 litert is elhasználnak
egy mosáshoz?
Nyilván ezt lehet befolyásolni a programok okos megválasztásával, de akkor
hogyan is lesz környezetkímélő a mosás?
A mosáshoz használt termékek egy átlagos családnál: mosószer, öblítő, folttisztító. Ha már a vízmennyiség adott, akkor
érdemes kipróbálni alternatív megoldásokat a használt szerekre! Íme néhány
példa:
Szódabikarbóna: gyakran találjuk
a mosószerek komponenseként, főleg
szagtalanító hatása miatt. Gyorsabban
oldódik a vízben, mint a mosószóda, így
vízlágyításhoz is tökéletes, és segíti a mosószóda munkáját! Ha áztatni szeretnél:
mosószóda és egy kis kevés szódabikarbóna tökéletes kombó mind a szagok,
mind a foltok ellen!
Mosódió: a mosódió „saponint” tartalmaz, ami meleg vízzel érintkezve kicsit
habzani kezd, és a szappanhoz hasonló
hatást fejt ki. Itt a szárított dióhéjakat vászonzsákban tudod alkalmazni. Jó zsíroldó hatásfoka van, a szagok ellen is kiváló
harcos! Ami nagyon fontos: nem károsítja
a ruhák anyagát. Ez a fajta „mosószer” teljes mértékben környezetbarát, nincs foszfát és tenzid tartalma, antiallergén hatású
és kimerülése után lebomlik.
Mosótojás: csak dobd be a ruhák közé,
nyomd meg a start gombot, a többit bízd
rá! Egy vegyszermentes, környezetbarát
megoldást fejlesztett ki az EcoEgg, mely
nem irritálja a bőrt, és maradéktalanul kimosódik a textíliából.

Mosóparfüm: koncentrált illatanyag,
melyből elég akár 5-10 csepp is, ruháidnak csodásan friss illata lesz. Miért jó? Az
öblítőkkel ellentétben nem jut annyi káros anyag a csatornarendszerbe, így megkönnyítve a víz tisztítását.
Ecet: vízkőlerakódás, ruhák színeinek
stabilizálása, élénkítése. Mivel teljesen ártalmatlan a természetre, nyugodt szívvel alkalmazhatod konyhádban, fürdőszobádban!
Citromsavas víz: Egy kisebb edénybe
tegyünk 1-2 teáskanál citromsavat, majd
engedjük fel a csapból langyos vagy
meleg vízzel – ebben gyorsabban feloldódik, mint hideg vízben. Kicsit kavarjuk
meg, amíg feloldódnak a kristályok, majd
töltsük az öblítős rekeszbe. Igény szerint
adhatunk hozzá illóolajat vagy mosóparfümöt.
Citromsav: 2-3 evőkanál citromsav az
üres mosódobba tökéletesen vízkőteleníti a géped. Vigyázz!A citromsavat – ellenőrzött körülmények között, zárt tartályban – feketepenész-gombák állítják elő.
Ebből következik, hogy ha nedves, párás,
rosszul szellőző helyen használjuk, például nagyon rossz szellőzésű fürdőszobában, a citromsav egy idő után elkezdhet
penészedni.
Mindezekben mi a legjobb? Az, hogy
webshopunkban egytől egyig megtalálod őket a „Mosás” fül alatt! Válogass az
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illatok között, próbáld ki a mosódiót, és
tégy egy lépést ma, a biztosabb és egészségesebb jövőért!
Ha úgy gondolod, hogy most azonnal lemondasz a szupermarketek luxusáról, íme
egy könnyen elkészíthető házi mosópor
recept, környezetbarát alapanyagokból!
Hozzávalók:
• 1/3 rész mosószappan reszelék
• 2/3 rész mosószóda
• néhány csepp citrom illóolaj
Hogyan készítsd?
A hozzávalókat keverd össze egy száraz(! )tálban, vagy szimplán rázd össze.
Hogyan tárold?
Érdemes minél jobban záródó dobozban tárolni, mert a pára miatt összeállhat
és megkeményedhet a keverék. Ugyan
ekkor hatékonysága nem romlik, csak
nem lesz olyan komfortos használni.
Hogyan használd?
Áldozz fel egy evőkanalat és használd
mérőeszköznek! Mosásonként kb. 2 evőkanálnyi mosószert használj. Hja fehéríteni szeretnél, akkor a mosás előtt áztasd
be a ruhát sós (nátrium-perkarbonátos)
langyos vízbe.
Készült a www.tudatosvasarlok.hu írásai alapján.

Ajánló
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Tudatos gazdi

Téli kutyaápolási kisokos
Kutyánk ápolása ugyanolyan fontos, mint az etetés,
vagy a rendszeres testmozgás. Bármily hihetetlen, kedvenceinkre is igaz a mondás: „Ép testben, ép lélek.”
A téli hidegben fokozottabb odafigyelést és törődést érdemelnek négylábú barátaink, hiszen a viszontagságos időjárási tényezők rájuk még inkább hatással vannak. Emiatt nekünk, a tudatos és gondos gazdinak kell felkészültnek lennünk, hogy a tél is
örömteli pillanatokkal, kellemes sétákkal teljen, sérülések nélkül.
Összeszedtem pár hasznos tippet, hogyan ápoljuk kutyusunkat
télen:

1. Orr ápolás:

Ahogy a mi kezünk, arcunk, orrunk is kiszárad a téli hidegben,
úgy a kutyánk orrát is megviseli a jeges, száraz levegő. Speciális
krémekkel jól hidratáltan tudjuk tartani a kutya orrát, emellett nagyon fontos a belső hidratáltság is. Figyeljünk rá, hogy mindig kellő
mennyiségű és megfelelő hőmérsékletű vize legyen a kutyának.

2. Mancs ápolás:

Ha hosszabb szőrű kutyánk van, érdemes télen levágni a mancsok környékén a szőr nagyját. Bár kissé ellentmondásos ez a
dolog… hidegben rövidebb szőr?! De a hosszú szőrben sokkal
könnyebben tapad meg csomókban a hó, ami aztán akár jéggé
is alakulhat. Az pedig hámsérüléseket, nagy fájdalmat okozhat a
kutyának.
Az utakra szórt sóról sem feledkezhetünk meg, ami könnyen
kimarja a kutya talpát. Ezért sétáltatás után célszerű bő, langyos
vízzel átmosni a mancsokat, majd szárazra törölni, esetleg mancsViszont sok esetben talán célszerűbb a száraz fürdetést váápoló krémmel hidratálni, puhítani.
lasztani. Ha kevésbé lett koszos a kutyabunda, akkor ez is ki tud
váltani egy rendes fürdetést. Szárazsampon, vagy szőrtisztító
hab segítségével könnyedén felvehetjük télen is a harcot a kócos
bundával, szennyeződéssel, elszíneződéssel, vagy a kutyaszaggal
3. Fürdetés
Télen, ha nem fokozottan szennyezett a kutya bundája, akkor szemben.
elég ritkábban fürdetni. Ha a vizes fürdetés mellett döntünk, akkor nagyon figyeljünk rá, hogy a bunda teljesen megszáradjon!

4. Immunerősítés

Utolsó, de talán a legfontosabb tipp a kutya immunrendszerének támogatása. Télen az átlagosnál több vitaminra, ásványi
anyagra van szükségük kedvenceinknek is. Sokszor a hőmérséklet-ingadozás megzavarja a bundát, ezért fokozottan hullik a kutya szőre.
A Bodywell termékünk felkészíti a kutyák immunrendszerét a
télre. Minden kutyafajta fogyaszthatja, akinek szeretnénk erősíteni a szervezetét a hideg, lucskos, csapadékos téli hónapokra. Mérsékeli a szőrhullást, vedlést is, valamint felfázás esetén is enyhíti a
kellemetlen tüneteket.
Egészséges napokat kívánok!
Magyari Detti - kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com
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Kertészkedjünk!

Keltsük életre a talajt táblás mulccsal!
Nálunk egyelőre nem közismert ez
a módszer, pedig a táblás mulcs az
ökologikus kertészkedés egyik legalapvetőbb eszköze. Nem csak feltölti a talajt, de gyomtalanításra is
alkalmas, ehhez pedig nincs szükségünk sem ásózásra vagy egyéb talajforgatásra, és nem igényel gyomirtókat, vegyszereket sem. A táblás
mulcs a szerves törmeléket fentről
lefelé gyűjtő és lebontó, természetes talajképződést másoló módszer.

Sok biokertész ősszel készíti, hogy a mulcs
humuszos földdé korhadjon a tél folyamán
– ugyanakkor a gyomzáró réteg is lebomlik
annyira, hogy a tavasszal ültetett magok és
palánták gyökereket ereszthetnek a földbe;
de valójában bármelyik évszakban le lehet
rakni.
A táblás mulcs készítése során az anyagok gyűjtése a leginkább munka- és időigényes szakasz. Ahhoz, hogy valóbban jó
minőségű talajt kapjunk, oda kell figyelnünk. Szerencsére szinte ingyen, és könnyen
juthatunk alapanyagokhoz. Fafeldolgozó
vidékek bőségesen kínálnak kérget és fűrészport, mezőgazdasági vidékeken mindig
bőven van szalma, gabonahéj és más élelmiszeripai melléktermék. Nagyvárosokban
a konzervgyárak, élelmiszer-feldolgozók és
termékelosztó raktárak rengeteg szerves
hulladékot termelnek. A szolgáltató társaságok és parkgondozók gyakran kínálnak aprított fagallyat, és szinte minden környéken
bőséggel találunk őszi falevelet. Ha magunktól nem találunk ilyet, elég csak meghirdetni,
hogy szerves anyagot keresünk, és biztosan
lesz jelentkező, akitől ingyen elhozhatjuk a
felgyülemlett kerti hulladékot, főleg most,
hogy tilosság vált az égetés.
A táblás mulcsozás legegyszerűbb formájában egy kétlépcsős folyamat. Először
a gyomok elfojtására le kell rakni egy réteg
újságpapírt vagy kartont (vagy valamilyen
kimustrált szöveget, gyapjúszőnyeget), ez-

után beborítani körülbelül 30 cm szerves
mulccsal. Viszont a tökéletes táblás mulcsot az alábbiak szerint kell elkészíteni:

Így készül:
Az első táblás mulcsot kezdd kicsiben.
Hatalmas mennyiségű szerves anyagot
emészt fel – 5m2 lefedéséhez durván 1,5m3
vagyis kisteherautónyi anyag kell. De ne fukarkodj! Sokkal jobb egy kicsi, de alaposan
lefedett terület, mint a gyomok elfojtására
és a talaj megfelelő táplálására alkalmatlan,
túl vékony mulcs. A következő anyagok kellenek a tökéletes táblás mulcshoz.
1. Kötegelve 70-100 cm-nyi újságpapír.
Ne legyenek fényes lapok közte, mert fémes pigmenteket tartalmazó festék lehet
rajtuk (a szabványos nyomtatás fekete és
színes festékei nem mérgezők, szójából
készülnek). Vagy körülbelül 30m2 hullámpapír kapcsok és műanyag szalagok nélkül.
Használhatsz szövetet, régi ruhákat vagy
gyapjúszőnyeget, ha nem tartalmaznak
műszálat- de ezek lassabban bomlanak le,
mint a papír.
2. Talajjavítók a talaj igénye szerint:
mész, kőzetfoszfát, csontliszt, kőpor, hínárliszt, vérliszt stb.
3. Nagy tömegű szerves anyag: szalma,
megdohosodott széna, kerti hulladékok, levelek, hínár, finomra őrült kérek, istállóalom,
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forgács vagy ezen bármilyen keveréke. Ideális esetben most 100:1 és 30:1 közötti C:N
hányadost eredményeznek. A fűnyesedék is
jó, de csak „barna” mulccsal keverve, egyébként magas nitrogéntartalma anaerob – így
büdös és nyálkás – bomlást okoz. Hozzávetőlegesen 3-6 m3 lazán rakott mulcsra lesz
szükség.
4. 4. 200-400 liter komposzt.
5. Trágya, 200 és 800 liter közt, attól függően, milyen tömény, és mennyi alom keveredett bele. Körülbelül 200 liter komposztált marhatrágya vagy más zsákos termék
bőségesen elég lesz.
6. Valamilyen magmentes anyag a záró
réteghez: szalma, levelek, faforgács, kéreg,
fűrészpor, fenyőtű, gabonakorpa, dió- és
mogyoróhéj, tengeri hínár. Körülbelül 8000
liter szükséges vagy 2-4 kis bála.
Ha nem sikerül mindegyiket beszerezni,
akkor sincs gond, a táblás mulcs nagyon
megbocsátó. Ha van elég újságpapír vagy
hullámpapír és még bármilyen szerves
anyag, akkor végül nagyszerű lesz a föld. Az
alapanyagokat tárold szárazon a kiválasztott
helyszínhez közel, így nem kell túl messzire
hordani a táblás mulcsozás napján.
A mulcsozás előtti napon locsold be jól
a helyet, ha nem nedves a föld az esőtől. A
mulcsot dús földdé alakító élőlények nem
tudnak víz nélkül dolgozni, és ha a mulcs a
helyére kerül, csak nagyon sok vízzel lehet az

Kertészkedjünk!
alsó rétegeit megnedvesíteni – és fordítva is:
nagyon sok időbe telik, amíg ezek a rétegek
kiszáradnak, így rengeteg víztartalékod lesz.
Miután előző este a föld felitta a vizet,
vágd le a növényzetet. Ne húzgáld ki a
gyomokat, hagyd csak ott az összes természetes szerves anyagot, beleértve a gyökereket is. Csak nyírd le fűnyíróval, kaszával, vagy
csapkodd le mindet ott helyben. Ez nagyon
jól táplálja a gilisztákat; a nitrogénben gazdag sok zöld és gyökér a lebontók ízletes
előétele lesz. Távolítsd el a tuskókat és a nagyobb fadarabokat.
Következnek a talajjavítók. Ha a talaj
savas, szórj szét némi meszet. Lúgos talajokon kis gipsz vagy kén segíthet. Kőzetfoszfát
vagy csontliszt kiszórása biztosítja a foszfort.
Zöldhomokkal, hínárliszttel vagy kőporral
nyomelemeket vihetsz be. Használhatsz talajtesztet, vagy dönthetsz a talajra vonatkozó saját tapasztalatok alapján a talajjavítók
típusát és mennyiségét illetően.
Ha a természetes talaj agyagos és tömörödött, ez a legjobb alkalom, hogy kicsit megnyisd. Szúrd bele az ásóvillát a földbe, kicsit
mozgasd és húzd ki. Csináld ezt mindenhol
a mulcs helyén. Ne forgasd meg a földet,
csak repeszd meg. Így a nedvesség és a
gyökerek majd könnyebben hatolnak bele,
a talajlakó bogarak jobban tudnak mozogni.
Teríts le vékony rétegben nitrogéndús
anyagot. Ez lehet trágya, vérliszt vagy friss
fűnyesedék, más eleven zöld vagy éttermi és piaci maradékok. Az olyan tömény
anyagokat, mint a nyúltrágya vagy vérliszt,
hintsd szét annyira, hogy éppen csak feddjék a talajt. A fűnyesedéket vagy az alomban
gazdag trágyát nem árt 2-3 cm vastagon
teríteni. Ez a réteg valójában nem alapvető
fontosságú, de vonzza a talajt szellőztető, lazító gilisztákat és a talajtúró bogarakat.
Ezután tedd le a táblákat a mulcshoz. Terítsd le az újságpapírt és/vagy a kartont úgy,
hogy folyamatos fényzáró réteget képezzen;
ezzel minden ott levő növényt elfojtasz. A
lapok között legyen úgy 15 cm átfedés, így
a gyomok nem tudnak kibújni közöttük. Újságpapírból nagyjából 0,5-1 cm vastag réteget kell lerakni.
Terítés közben a lapokat alaposan locsold be. Többször is locsolj, hogy biztosan
átjárja a lapokat a víz. Lehetőleg ne járkálj a
papíron, főleg ha már nedves, mert úgy elszakadnak a lapok
Ezután dobj rá még egy vékony réteg
nitrogénben gazdag trágyát, lisztet vagy
frissen vágott zöldet. Ez fogja átcsalni a gilisztákat a hamarosan elkorhadó lapokon, és
beburkolja a lefelé hatoló gyökereket.

A táblás mulcsban nagyon
hamar megjelennek a giliszták!
Az eddigiek tetejére borítsd a tömegmulcsot: 20-30 cm laza szalmát, szénát vagy
más, korábban felsorolt anyagot. Ennél a
rétegnél nem kell tartani a gyommagvaktól,
mert vastag gyommentes réteg fogja még
takarni. Ebben a lassan komposztálódó
tömegben a magok inkább elkorhadnak,
mintsem kicsíráznának. A szalma vagy a
szénabálákat nem kell fellazítani az eredeti
térfogatukra. Elég őket vékony, 3-5 cm rétegekre bontani, és 2-3 réteg vastagságban
lefektetni. A több rétegre szedett, megnedvesített, sűrű szeletek megdagadnak, és tökéletesen komposztálódnak.
Ha könnyen komposztálódó táblás mulcsot szeretnél, figyelj a tömegmulcsréteg
C:N hányadosára. Magas széntartalmú
anyagok (például a szalma vagy különösen a faforgács) esetén szórj rá nitrogéndús
anyagot, vagy „hígítsd” a szénben gazdag
mulcsot minden négy részhez egy rész lóhereszéna, hínár, fűnyiradék stb. hozzáadásával. Előfordulhat, hogy a szélsőségesen
alacsony nitrogéntartalmú anyagok (például faforgács) nagyon lassan bomlanak le, így
a növények vérszegény növekedését okozhatják. Nem kell tökéletes C:N egyensúlyt
teremteni, csak biztosíts valamennyi nitrogént a komposzt apróságainak táplálására.
A tömegmulcs rakása közben pár centiméterenként permetezd vízzel. Legyen
nedves, de nem vizes: kicsavart rongy állag-
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ra törekedj. Meglepően sok víz kell hozzá.
Pár percbe beletelhet, amíg a 4-5 cm-es réteg annyira átázik, hogy elérje a nedves, de
nem vizes állapotot.
A tömegkulcs tetejére tegyél pár centiméter komposztot, ha nincs elég, keverhetsz hozzá az éppen elérhető földből is
annyit, hogy elérd a végleges vastagságot.
Ha a tervezett növények ültetéséig még van
pár hónap, és ráér a halom komposztálódni, helyettesítheted ezt a réteget trágyával
vagy pár centiméter könnyen komposztálódó anyaggal is. Viszont ha néhány héten
belül szeretnél ültetni a táblás mulcsba, az
ágyásnak mindenképp szükséges lesz erre a
komposztrétegre.
A felső részen 5 centiméternyi gyom- és
magmentes szerves anyag: szalma, kéregdarabkák, faforgács vagy bármi más korábban felsorolt anyag. A gyomok elnyomása
mellett ez a réteg ad majd a munkának –
kertépítők kifejezésével szólva – „befejezett
külsőt”, mely a finnyásabb szomszédokkal is
megkedveltethet. Ha vetni vagy palántázni akarsz, húzd félre ezt a réteget annyira,
hogy hozzáférj a közvetlenül alatta fekvő
komposzt- vagy talajréteghez, ahogy ezt
bármilyen más mulcs esetén is tennéd.

Ültetés
A frissen elkészült táblás mulcs nem an�nyira termékeny, mint egy 6 hónapos, ezért
legjobb az ágyást már ősszel előkészíteni. A
termékenység a mulcsozást követő második évadban éri el csúcspontját, és néhány
évig nem esik vissza; további mulcs hozzáadásával egyszerűen megújítható. A frissen
készült ágyásban is kivirulnak a növények,
mert a talaj élővilága napokon belül fellendül, rengeteg termékenységet szabadítva
fel a megfelelően elkevert, 30 cm vastag
táblás mulcsból. Azonban ügyelni kell a növények új ágyásokba való ültetésénél. Nem
szórhatjuk el a magokat csak úgy a nyers,
feldolgozatlan mulcsra, mert veszendőbe
mennének.
Ha vetés idejére nem bomlik el a mulcs,
először áss kis gödröket vagy árkokat, nagyjából 7 cm mélyen, töltsük meg a talajjal
vagy komposzttal, és abba vessünk. Magoncokat és palántákat is ültethetünk így;
a gödrök körülbelül háromszor akkorák legyenek, mint a gyökérzet. Mélyen gyökerező növények esetén húzzuk félre a mulcsot,
az alján lévő papírt hasítsuk fel x-alakban, és
tegyük vissza a mulcsot. A hasíték fölé ültetve a gyökér gond nélkül megtalálja az utat
a talajhoz.

Kertészkedjünk!

A téli gyepgyilkos: a kutyapisi
A kutyatartó kertbarátok gyakran fordulnak azzal a problémával hozzánk, hogy a kutyusok télen tönkre teszik a gyepet.
Mivel az ebek húsevők, a vizeletükben
nagyon magas a nitrogén koncentráció,
ami megperzseli, kiégeti a gyepet. Pláne
télen, amikor nem megy az öntözőrendszer, és kevés a természetes csapadék, ami
segítene felhígítani a fűre jutó maró anyagot. Ezért is erősödik fel a probléma ebben
az időszakban. Ha nincs foglalkozva vele,
tavaszra egy jelentősen leromlott állapotú
gyeppel kell belevágni a szezonba, aminek
jó részét elveszi a regeneráció, a felülvetés
vagy az új füvesítés babusgatása.

A sárga foltok természete:

A kutya okozta gyepfoltok közös jellemzője, hogy a közepén szabályosan megperzseli a füvet, akár ki is pusztítva azt, majd a
szélek felé, ahol kisebb a koncentráció, erőteljes növekedésre serkenti a növényeket.
Ennek a magyarázata a nitrogéntúlsúlyban
keresendő. Ahova túl sok jut belőle, éget,
mint a túlzott gyeptrágyázást.
Adja magát, hogy olyan megoldást kell
keresni, ami csökkenti a gyepet érő nitrogén koncentrációt:
- úgy szoktatni a kutyát, hogy csak a kert
egy adott részén végezze a dolgát,

- séta közben, kerítésen kívül könnyítsen
magán,
- figyelni az állatot, és azonnal belocsolni
a területet egy kis vízzel (ami nem túl életszerű).
Vagy eleve úgy nevelni a füvet, hogy
meg tudjon birkózni ezzel a kihívással.
Létezik ilyen módszer? Igen!

Mitől lesz a gyep ellenálló
a kutyavizelettel szemben?

Attól, ha a talajban kellő mennyiségben
vannak nitrogénbontó mikroorganizmusok. A gabonafélék egyszikűek, mint a
gyep, azaz hasonló hormonokat, enzime-

ket termelnek, mint a fű, és ezek az anyagok serkentik az ilyen nitrogénfeldolgozó
baktériumok szaporodását. Ezzel a tudással felvértezve fejlesztettük ki az Esstence
Fast Grass gilisztahumusz alapú növénykondicionálót, ami gabona csíralevek kivonatát tartalmazza. Ezzel ötvözve a gyep
regenerációs- és a talajélet nitrogén feldolgozási képességét.
A két folyamat pedig segít megelőzni és
kezelni a kutyapisi okozta sárga foltokat a
gyepen.

Hogyan használja?

A kerti szezonban az esti órákban kell
2-3 hetente preventíven kipermetezni a
növénykondicionálót a gyep egészére, a
foltokra pedig beöntözéssel kijuttatni.
Ilyenkor télen sajnos nem lehetséges a
kezelés, mert hidegben nem működik a
mikrobiológia. De ha egész évben rendszeresen kezeli a gyepet, tavasztól őszig ki
fogja állni a kutya próbáját és a tavaszi regeneráció sokkal gyorsabban történik néhány
folt kivételével.
De néhány elhalt folt újravetés belefér a
kutyagazdik kertészkedésébe.
Egészséges, kutyapisi
foltoktól mentes gyepet kíván:
Molnár Gábor Éva,
a füvesasszony

https://kertfuvesites.hu
https://evakert.hu
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Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db féléves
Zöld Újság előfizetést sorsolunk ki.
Beküldési határidő:

...

2022. március 28.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2021/12. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Édesem! Egy úr pisztolyt kínál
megvételre!
A beküldők közül
Kiss János (Makó)
Nagy Szilvia (Kecskemét)
Szűcs Sándor (Szolnok)
Fél éves előfizetést nyert!
Gratulálunk!
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Hasznos

5 párna kell a valóban pihentető alváshoz
Alvás közben is figyeljünk az egészségünkre! Az egészséges alvás olyan, mint a gyógyszer - vagyis alvás közben gyógyítjuk magunkat. Mu Yuchun mester az ötpárnás alvásmódról beszél, amely segít enyhíteni az alvás alatti túlzott
izom- és ínfeszültséget, csökkenti az ízületek feszültségét és nyugodtabbá teszi alvást.
A legegészségesebb az oldalunkon feküdni - mindegy melyik
oldal. Ekkor kell 4 vagy 5 párna. A háton fekvéshez elég kettő párna. Ha ülve alszunk, akkor egy!
A legtöbb ember így alszik: egyetlen párna van a feje alatt. Ez
nem jó!

Tegyünk egy párnát az alul lévő kezünk megtámasztására: Kerüljön egy másik párna a felül lévő karunk alá is.

Aludhatunk ülve is!

Ebben az esetben egy nagy párnára van szükség, amit átkarolunk, és az állunkat rajta pihentetjük.
Ezt tedd a horkolás megelőzésére
Ha az állunkat lenyomjuk, ki fog alakulni a horkolás. Ez tehát a
rossz pozíció:

Egy újabb párna kell a két láb közé. Ez a pozíció, ha már mind a 4 párna a helyén van! Az ötödik párnára azért van szükség, mert ha a másik
oldalunkra átfordulunk, az alul lévő kezünk megtartására fontos.
Ha a fejünket hátrébb billentjük, szabaddá tesszük a légutat, és
nem fogunk horkolni.

Háton fekvés szabálya
Ne csak a fejünk alatt legyen párna! A lábszárunk alá helyezzünk be egy nagyobb méretű párnát. Ez megmenthet bennünket
a derékfájástól!
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