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Aktuális

A liba lehetett az első háziasított
baromfi Kínában

Székletvizsgálattal a hasnyálmirigyrák
már korai szakaszban is kiszűrhető

Kínai és japán intézmények kutatóinak az amerikai
tudományos akadémia lapjában (PNAS) megjelent
tanulmánya szerint a libát Kínában mintegy hétezer
éve háziasíthatták, vagyis az eddigi feltételezésekkel
ellentétben, korábban mint a csirkét.

136 önkéntes bevonásával végezték a koncepció ellenőrzését. A vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy a bélbaktériumokat érintő kimutatható változások figyelmeztető jelként szolgálhatnak a daganat létezésésről.

A csirke háziasításának ideje egyelőre vitatott, a kutatást vezető
tudós szerint a legáltalánosabban elfogadott tudományos konklúzió az, hogy a csirke háziasítása legkorábban több mint kétezer éve
történt Indiában.
A kutatók által vizsgált libacsontok korát szénizotópos technikával határozták meg. További módszerekkel pedig egyéb jellemzőket,
például a madarak kimúlásakor betöltött korát tanulmányozták.
A csontokat a mai kelet-kínai Csöcsiang tartományban található
kőkorszaki település helyszínén találták, ahol vadászatra és gyűjtögetésre, valamint részben földművelésre alapuló életmódot folytató
emberek éltek.
A 232 csontmaradvány közül négy származott 8 és 16 hetes kislibáktól. A kutatók ennek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy
a kislibák a településen kelhettek ki, mert vadlibák nem éltek a közelben. A csontokban talált anyagokból azt állapították meg, hogy a
libák a helyszínen termesztett rizzsel táplálkozhattak, ami eltér a vadlibák szokásaitól. A felnőtt példányok mérete pedig nagyjából egységes volt, ami szintén a fogságban tenyésztett állatok jellemzője.
Bár Kína világelső a libahús termelésében, egyáltalán nem tekinthető a kínai konyha fő hozzávalói egyikének. Csakúgy, mint a
világ több másik országában, Kínában is a csirke a legelterjedtebb
háztáji baromfi. A tanulmány vezető szerzője elmondta, a libák a
kőkorszaki közösség számára sem jelentették az elsődleges húsforrást, ugyanis abban az időben a szarvas- és kacsahús fogyasztása
volt gyakoribb.
MTI

A hasnyálmirigyráknak a korai stádiumban gyakran nincsenek tünetei. Ezért általában előrehaladottabb és nehezebben kezelhető, amikor felfedezik. Ahogy a rák terjed, egyebek közt emésztési zavarokat,
a bélműködés megváltozását, valamint has- vagy hátfájást okozhat.
Ezekből a tünetekből azonban nem biztos, hogy azonnal diagnosztizálják a betegséget.
A hasnyálmirigyrák leggyakoribb formájában, a duktális adenokarcinómában szenvedők esetében 20 páciens közül kevesebb, mint
egy marad életben öt évig vagy tovább. A korábbi felismerés javíthatná az esélyeket. A kutatást végző spanyol tudósok egy madridi és egy
barcelonai kórházból toboroztak betegeket. Csak néhány beteg szenvedett duktális adenokarcinómában, a többieket kontrollcsoportként
választották ki az összehasonlításhoz.
A kutatók az önkéntesektől vett köpet- és székletmintálat elemezték, hogy lássák, van-e észrevehető különbség a csoportok között.
A nyálminták eredménytelenek voltak, de a székletminták olyan különbséget mutattak, amely a kutatók szerint hasznos lehet a hasnyálmirigyrák diagnosztizálásában.
A különbséget a bélbaktériumok, gombák és más mikrobák eltérő
mintázatában vagy genomikai profiljában fedezték fel. Ezek alapján
azonosítani lehetett a betegségben szenvedőket, függetlenül attól,
hogy a rák milyen stádiumban volt, ami a kutatók szerint arra utal,
hogy a jellegzetes mikrobiomjelek már korán kialakulnak, és hogy a
széklet mikrobiomja felismerheti a korai stádiumban lévő betegséget.
A kutatók további vizsgálatokat javasoltak, ezek közül néhány már
folyamatban van.
MTI

Ezért lehet gyakoribb a nőknél az Alzheimer-kór
Közismert tény, hogy az Alzheimer-kór nagyobb arányban fenyegeti a nőket, de hogy miért van ez így, azt még
nem sikerült megmagyarázni. Korábban arra gyanakodtak, hogy az ösztrogénszint változása a kiváltó ok, de egy
friss kutatás szerint a titok kulcsa a tüszőérlelő hormon.
Az amerikai Emory Egyetem orvosi kara és a kínai tudományos
akadémia munkatársai megállapították, hogy a női hormonháztartásnak komoly szerepe van a leépüléssel járó neurodegeneratív
betegségek kialakulásáért felelős amiloidfehérje-lerakódások és
tau-csomók kialakulásában.
A menopauza idején a tüszőérlelő hormon (folliculus-stimuláló
hormon, FSH) növekedő szintje közvetlenül az agyi idegsejtekre
hatva gyorsítja a fehérjeplakkok kialakulását.
Az egereken végzett kísérletek egy részében hím egereken
megfigyelték, hogy injekcióban adagolt FSH hatására Alzheimerkórra jellemző elváltozások alakultak ki. Egy másik kísérlet során
nőstény egerek petefészkét eltávolították, és FSH-ellenes antites-
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teket adtak nekik, ami csökkentette a kórra jellemző folyamatokat.
A feledékenységgel és szellemi leépüléssel járó, ismeretlen okok
miatt kialakuló és ma gyógyíthatatlan Alzheimer-kór napjainkban
50 millió embert érint világszerte. Kétharmaduk nő.
A kutatás folytatásaként a szakemberek megpróbálják kideríteni, milyen összefüggés van az FSH-hormon és az Alzheimer-kórra
való genetikai hajlam között, ami segítene megérteni, kiket fenyeget leginkább ez a betegség.

Aktuális

A böjt nem éhezés, hanem a természet ajándéka!
Az immunrendszer megerősítésére létezik egy módszer, amely hatékonyságában kiemelkedő. Ez a böjt, ami az ételről önszántunkból történő lemondás. Ha a böjtöt helyesen végezzük, javul a koncentráció képességünk, látásunk,
szag- és ízérzékelésünk, kitisztul a bőrünk. A böjt felszabadítja azokat a belső erőket, amelyek védelmet biztosítanak a szervezetünk számára a betegségekkel szemben.
Egy biztos: elképesztő eredményeket vagyunk képesek elérni akár
pár napos ételmegvonással is!
Mielőtt belekezdenénk, ismerjünk meg annak részletes módszertanát, és ha módunk van rá, kérjük szakember tanácsát.

Hány napos legyen a böjt?

1-3 napos böjt: aktivizálja a központi idegrendszert, tehermentesíti az emésztő traktust, tisztítja a vért és a sejtek közötti nedveket,
salakanyagokat.
3-7 napos böjt: jól tisztítja a sejtek közötti nedveket, savasítja a
szervezetet, ami segít megszabadulni a rothadást okozó organizmusoktól, visszaállítja a gyomor- és a vékonybél szöveteit.
7-14 napos böjt: teljesen megtisztítja és helyreállítja a gyomorés béltraktus hámszöveteit, részben tisztítja a májat és az összekötő
szöveteket a sejtekben, felszabadítja a salakanyagokat, helyreállítja
a szív és az érrendszer működését.
14-21 napos böjt: teljesen megtisztítja és felújítja a máj és a vese
sejtjeit, a belső elválasztású mirigyeket, felszámolja a só lerakódásokat, teljesen megtisztítja az összekötő szöveteket és a bőrt.
21- 30 napos böjt: megsemmisít mindenféle fertőzést, kivezet
mindennemű só erakódást, visszaállítja és felújítja a szervezet lágy
szöveteinek sejtjeit, megfiatalítja a szervezetet.
A böjt elkezdése előtt érdemes előre gondoskodnunk a szervezetünk fenntartásáról és egy speciális zöldségleveshez szerezzük be a hozzávalókat. Ez a leves lesz a
szervezet számára a böjt alatt a fontos ásványi anyagok forrása. Ezt a zöldséglevest
akár két három napra előre elkészíthetjük, és a hűtőszekrényben tároljuk. Mindig csak
annyit melegítsünk belőle amire éppen szükségünk van.
Így készül a speciális böjtös zöldségleves:
Vegyünk 2 kg vegyes zöldséget, ha lehet helyi gazdától, és ne a multiktól. Mossuk
meg alaposan, de ne hámozzuk. Vágjuk apró szeletekre. Tegyünk egy zománcos
edényben 3-4 liter hideg vizet. Miután a víz felforrt, vegyük lejjebb a lángot. Tegyük
minél több zöldséget a fazékba. Fedjük le fedővel és kis lángon főzzük 45 percig, utána szűrjük le a levest. A zöldségeket átpasszírozzuk, és gézanyagon a levét kifacsarjuk.
Az így nyert sűrű lét hozzáadjuk a leszűrt leveshez. A gézanyagban maradt rostos
zöldséget dobjuk ki.
A levest akkor fogyasszuk, amikor igen éhesek leszünk.

A böjtre való felkészülés és a böjt megtartása, az abból való kilépés bonyolult folyamat, amelyet mindenkinek egyénileg, szervezete
sajátosságait figyelembe véve kell kiválasztani. Mára már nagyon
gazdag szakirodalom áll rendelkezésre, mindenképpen tájékozódjunk, mielőtt belekezdünk. Jelen cikkben csak pár fontos dolgot
említünk:
• A böjt ideje alatt sok folyadékot fogyasszunk. Elsősorban tiszta
vizet – ha lehet, forrásvizet.
• Ihatunk különböző gyógynövény- vagy gyümölcsteát változatosan. Ne cukrozzuk, ne ízesítsük!
• Az alkoholt, a fekete teát, a cigarettát a böjt idejére felejtsük el!
• Mielőtt elkezdjük a böjtöt, ne felejtsük el megtisztítani a béltraktust. A böjt alatt is végezzünk beöntést.
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Bírni fogom az éhezést?

Kezdetben, mivel a szervezet nem jut táplálékhoz, a májban és az
izmokban tartalékolt glikogént hasznosítja úgy, hogy a maga számára szükséges energiává változtatja azt. A tartalék kb. egy napra elegendő. Ezek után elkezdődik a tartalék-zsírok és némi fehérje hasznosítása. Az első napokban - mivel nem kerül táplálék a szervezetbe
- csökken a vér cukortartalma. Az agy jelzéseket bocsát ki, hogy kevés
az energia. Ezt éhségérzet formájában éljük meg, ami egy idő múlva
tompul, majd körülbelül három nap alatt elmúlik. A nyál kiválasztása
leáll, a gyomor- és epefolyadék alig termelődik. Ekkorra a szervezet
elveszti utolsó reményét a kívülről jövő táplálékhoz jutásához, így
más energiaforrásokat keres. Intenzíven kezdi felhasználni a zsírtartalékokat, ezzel egyidejűleg lelassul az anyagcsere. Ezért helyesen
cselekszünk, ha böjt ideje alatt minél többet pihenünk. Ilyen szempontból a böjtöt a legjobb szabadság idejére tervezni.
Böjtöt ne végezzenek várandós és szoptató anyák, rosszindulatú
vér-problémákkal rendelkező betegek, bizonyos idegi betegségekkel
küzdők. Mindenképpen konzultáljunk orvosunkkal, ha rendszeresen
szedünk gyógyszereket, először próbáljuk ki, ha hosszabb ideig tartó
böjtöt tervezünk.
Jótanács: A böjttel járó, időnként kellemetlen tüneteket tűrjük néha mindössze csak néhány óra, és maguktól elmúlnak. Abban az
esetben, ha a tünetek nem szűnnek meg, a böjtöt meg kell szakítani.
Az éhezés természetes a szervezet számára bizonyára. Mindenki
megtapasztalta, hogy a betegségek ideje alatt csökken az étvágyunk
– vagyis a szervezetünk elindít egy böjtöt.
A böjt egy csodálatos gyógyszer, amit a bölcs természet ajándékozott eszközként nekünk, hogy a szervezetünket hozzásegítsük erőinek összpontosítására és az öngyógyuláshoz.

Életmód

Van remény az autoimmun betegségek
és allergiák kezelésére?!
Mivel ez a téma nagyon összetett,
ezért több fejezetben, néhány hónapon át fogok vele foglalkozni. Remélem, ez lesz az első cikk, amit fellapoz minden alkalommal!
Nem titok, hogy minden évben elképesztően sok embernél diagnosztizálnak autoimmun rendellenességet. Jelenleg a becslések
szerint 23,5-50 millió európai szenved autoimmun kórképben vagy allergiában.
Van remény kedvező fordulatra e betegségek kezelése terén? Van, de ez megkövetelheti a szakemberektől, hogy újragondolják a
környezeti tényezők hatását, a nyugati orvosi
gyakorlatot és a népszerű szerek felírásának
módját. Meg kell vizsgálnunk, milyen genetikai, lelki és környezeti tényezők járulnak hozzá a betegség kialakulásához.
Az autoimmun kórképek holisztikus megközelítése annyit jelent, hogy a teljes emberre nézünk, és megpróbáljuk felderíteni a
kiváltó okot. Az a személy, aki genetikailag
hajlamos erre a betegségre, az bizonyos
ételeknek, baktériumoknak, stressznek, hormonoknak, nehézfém-expozíciónak és vegyi
anyagoknak való kitettség esetén könnyen
megbetegszik.

Diéta: az első védekezés

Az immunrendszerünket alkotó sejtek
hetven százaléka a bélfalunkban él! Az autoimmun betegségek és a helyi gyulladás
ellen az első és egyben legfontosabb a
megfelelő étrend kialakítása.

A mikrobiom

Mikrobiomunk a belünkben élő mikróbák
billióiból áll, és főleg a vastagbélben és a vakbélben található. Becslések szerint körülbelül
3000 mikróba faj él a bélben, és ezek összsúlya akár másfél kilogramm is lehet. Az egész
mikrobiom a jó és a rossz mikróbák kényes
egyensúlyából áll. Ha ez az egyensúly felborul, és túl sok rossz mikróba kezd szaporodni
a bélben, akkor egészségünk veszélybe kerülhet.
Hogyan befolyásolhatjuk ezt az egyensúlyt? A bélben lévő mikróbák abból élnek,
amivel tápláljuk őket. Az általunk fogyasztott
ételek egy része hozzájárul a jó mikróbák
szaporodásához más élelmiszerek pedig a

rosszak fejlődését segítik elő. Mikrobiomunk
naponta változik minden elfogyasztott étellel, ezért soha nem késő kialakítani az egészséges étkezési szokásokat.
A bélben lévő mikróbák kölcsönhatásba
lépnek immunrendszerünkkel és segítenek
testünknek megkülönböztetni a jó és a rossz
kórokozókat. Egészséges bél-immun kapcsolat esetén az immunrendszer képes felismerni és elpusztítani azokat a kórokozókat,
amelyek potenciálisan árthatnak nekünk.
Minél változatosabb a mikrobiomunk, annál
jobb az egészségünk.

Ételek, amelyek károsítják
a mikrobiomot

A cukor táplálja a mikrobiomban található rossz mikrobákat. Ez teret enged az
emésztési problémáknak, valamint az immunrendszer hibás működésének.
Az elkerülendő cukrok közé tartozik
a fehér cukor, a barna cukor, a magas
fruktóztartalmú kukoricaszirup, sőt a mesterséges édesítőszerek is. A mesterséges
édesítőszerek ugyanolyan rosszak, ha
nem is rosszabbak, mint a cukor. Nemcsak
kimutatták, hogy gyulladást okoznak a bél
nyálkahártyáján, hanem táplálják a rossz
baktériumokat is.
A természetes cukrok, például a nyers
méz és a juharszirup kedvező alternatívák,
de mértékkel kell őket használni.
A glutén egy másik káros anyag a bél
egészségére. Ez egy gabonaszemekben
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található fehérje. Amikor a test gluténnel
találkozik, a bélfalban lévő enzim elkezdi
lebontani gliadin és glutein nevű anyagokat. Amikor a gliadin és a glutein átjut a
bélfalon, akkor a nyirokrendszerben keringő sejtek allergiás reakciót indíthatnak el a
béltől távol levő szervekben is.
A gluténnel való találkozás károsíthatja a
bélbolyhokat, és távoli szervek autoimmun
reakcióját is kiválthatja.
Nem mindenki allergiás a gluténra, de az
tény, hogy ez az anyag mindenütt megtalálható és sokszor okoz problémát.
Ha Ön már autoimmun kórképben szenved, akkor a legjobb lehet, ha gondosan
elkezdi olvasni a címkéket, és elkezdi elkerülni a glutént az ételekben a további szövődmények megelőzése érdekében.
A következő részben a
tejtermékekről és azokról
az élelmiszerekről írok
majd, melyeknek hatása
pozitívan befolyásolja a
belünkben élő baktériumflórát!

Dr. Várnagy Emese
aromaterapeuta

emese.varnagy@aromadoki.hu
www.healingbridge.hu
www.aromadoki.hu

Gondolkodó

A zöld egy sötét árnyalata

A zöld szín számomra az életet jelképezi.
A zöld világlátás, magatartásforma nálam
magába foglal egy meghitt, bensőséges
viszonyt a Teremtés egészével, lényegéhez
tartozik az élet tisztelete, s az elszánt törekvés
világunk biológiai és kulturális gazdagságának, sokszínűségének megőrzésére.
Nem csoda hát, hogy alaposan meglepődtem, amikor először találkoztam a zöld szín
leple alatt megjelenő azon bizarr nézettel,
mely szerint a nők azzal tesznek jót, ha nem
szülnek gyerekeket, mert ezzel megállítható
a bolygó aggasztó méretű túlnépesedése,
aminek egyenes következménye a jelenleg
tapasztalható egyre fokozódó ütemű környezet- és természetpusztítás.
Nem mellékes körülmény, hogy ez az idea
Európa gazdag, iparilag fejlett országaiban
szökkent szárba, s ma is ezekben terjed a
leggyorsabban: ott, ahol már évtizedek óta
természetes fogyás van.
Elképzelhető, hogy az új tan hirdetői közül
többeket a jó szándék vezérel, azonban nincsenek hírek arról, hogy planétánk iránti elkötelezettségből tömegesen térnének át egy
szerényebb, környezetkímélőbb életmódra.
Ami ennek fényében joggal feltételezhető az az, hogy az általuk hirdetett eszme
csak önző életmódjuk megmagyarázására

szolgál: a családi élet kötöttségeitől, terheitől megszabadulva minden figyelmüket és
energiájukat saját maguk kényeztetésére,
anyagi igényeik lehető legmagasabb szintű
kielégítésére fordíthatják, miközben ezt úgy
állítják be, hogy a föld érdekében „zöld mártírként” lemondanak a családi élet, a szülőség
nyújtotta örömökről.
Hogyha ez a „sötétzöld” elképzelés befészkelné magát az európai nők agyába, s
körükben tömeges követőkre találna, akkor
az Öreg Kontinens őshonos lakossága rövid
időn belül elfogyna, s vele együtt eltűnne
az a csodálatos zsidó-keresztény-görög kultúra, amelyet két és fél ezer év alatt az itt élő
népek létrehoztak. Mivel az így támadt népességi vákuumba a fejlődő világ szegény
országainak magas termékenységű lakossága köréből érkezne az utánpótlás -ahogy ez
jelenleg is történik! -, a kitűzött céllal teljesen
ellentétes eredmény születne: a kontinens
népessége elkezdene dinamikusan gyarapodni. (A fejlődő államokban napjainkban
egy asszonynak átlagosan 5-6 gyermeke születik, míg a fejlett országokban ez az érték 2
alatt van.)
Kínálkozik azonban igazi zöld megoldás is!
Átgondolt, erőteljes családtámogatási
rendszer kiépítése révén el kell érni, hogy egy
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európai családban átlagosan 2,1-2,3 gyermek szülessen, ami elegendő ahhoz, hogy a
helyi gyökerű népesség fogyása megálljon,
s így legyen lehetőség Európa szellemi és
tárgyi kincseinek hosszú távú megőrzésére,
további gyarapítására.
Az új népesedési politikával párhuzamosan, a környezet- és természetromboló, fenntarthatatlan, ésszerűtlen és pazarló fogyasztó-eldobó életmódról át kell térni egy sokkal
takarékosabb, szerényebb, körültekintőbb,
az életet, a teremtett világot jobban tisztelő,
kímélő életvitelre.
Ez persze nem hozna magával egy szürkébb, unalmasabb világot: ellenkezőleg!
A mennyiségi élet helyett a minőségi élet
kerülne előtérbe. Ez jelentene: sodródás
helyett több tudatosságot, felszínesség helyett a dolgok mélyebb átélését, önző befelé
fordulás helyett a világra való nyitottságot,
nemtörődömség helyett felelősségérzetet
embertársaink, a környezet, az egész teremtett világ iránt.
El kell érnünk, hogy mindennapjainkban a
zöld szín életigenlő változata domináljon, ne
pedig az imént emlegetett sötét, fenyegető
variáns.
Zámbó Zoltán

Fűben-fában

Teareceptek a tavaszi kúrához

A tavasz egyet jelent a megtisztulással, megújulással. Az otthonunkban ezidőtájt menetrend szerint megtörténik
a tavaszi nagytakarítás, de a testünkről se feledkezzünk meg ilyenkor! Szervezetünk is igényli az alapos tisztítást
a hosszú tél után. Az alábbiakban ehhez adunk egy kis segítséget, természetes, tiszta, méregtelenítő,
salaktalanító gyógytea receptek formájában.

Karcsúsító tea

Természetesen ezeket a teákat az év bármely szakaszában fogyaszthatjuk, ha az
ember úgy érzi, hogy szüksége van rájuk.

Fogyókúrázók számára speciális teát
ajánlunk, amely kísérőként minden súlycsökkentő diétával kombinálható. Nagymértékben és természetes módon mentesíti a szervezetet a víztől, anélkül, hogy
a legkevésbé ártana neki, ami kémiai készítmények esetében gyakran előfordul.
Különösen akkor, ha a fogyni vágyók vis�szaélnek a használatukkal.

Böjtös tea

A böjtös tea olyan keverék, amit különösen ajánlunk bármely gyógydiétához.
Mivel koplaláskor a vérnyomás és a vérkeringés sokszor átmenetileg kissé labilissá
válik, a keverékhez galagonyát adtunk,
hogy kiegyenlítsük ezt a hatást. Ebből a
teából naponta öt csészével kell fogyasztani.

Ez a tea nem fogyókúrás csodaszer.
Nem lehet megkerülni azt a pszichológiai
tényt, hogy a test csak akkor bontja le a lerakódott zsírfölöslegét, ha kevesebb táplálékot vesz fel, mint amennyit felhasznál.
Akik személyes vagy egészségügyi
okokból szeretnének súlyfölöslegüktől
megszabadulni, azok számára elengedhetetlen, hogy a szervezetüknek segítsenek abban, hogy az ne csak a felhalmozott zsírsejttömegeket, hanem a bennük
lerakódott mérgeket és anyagcsere-sa-

Hozzávalók:
galagonyalevél virággal 21g
csalánlevél 19g
zsurló 18g
feketeszeder-levél 16g
máriatövismag 13g
aranyvessző 11g
búzavirágszirom 2g
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Fűben-fában
felől a bőr és a nyálkahártyák között. A
tisztátalan bőrnek és a krónikus bőrbetegségeknek belső okai vannak, és a külsőleg
használt kenőcsök révén legfeljebb enyhíthetők, de nem gyógyíthatók. A bőrmegbetegedés önmagában az anyagcsere kóros
állapotának szimptómájaként fogható fel,
és gyakran gyógyul a kiválasztó szervek –
máj és vesék – serkentése révén.
Hozzávalók:
csalánlevél 15g
zsurló 15g
aranyvessző 15g
gyermekláncfű (gyökér és levelek) 15g
fehér árvacsalán virága 10g
réti legyezőfű 10g
közönséges galaj 10g
csipkebogyó 5g
körömvirágszirom 5g

Pattanás elleni tea

lakanyagokat is lebonthassa és kiválaszthassa. Óvatos, ám hatékony, állandó serkentés nélkül a renyhévé vált anyagcsere
nem képes ezt a munkát elvégezni.
Közismert, hogy a fogyókúra sikere lényegében attól függ, sikerül-e a szervezet
általános megtisztítását, áthangolását és
felélénkítését és ezzel pszichikai fellendítését is elérni.
Ebből a teakeverékből is naponta öt
csészényi fogyasztandó.
Hozzávalók:
nyírfalevél 20g
málnalevél 20g
kökényvirág 15g
iglicegyökér 15g
articsóka 10g
aranyvessző 10g
csipkebogyó 5g
körömvirágszirom 5g

Hozzávalók:
gyermekláncfű (gyökér és levelek) 26g
málnalevél 21g
csalánlevél 19g
nyírfalevél 18g
bodzavirág 13g
körömvirágszirom 2g
búzavirágszirom 1g

Bőrbetegségek elleni tea

A tisztátalan bőr is a vértisztítás javallati
körébe tartozik. Ismeretes, hogy intenzív
kölcsönhatás van egyfelől a vesék, más-

Vértisztító tea:

A következő tea mindazok számára ideális, akik kötelességüknek érzik szervezetük állandó tisztítását. Ez a pompás tavaszi tea különösen akkor hatásos és jóízű,
ha friss gyógynövényekből állítjuk össze.
Mindhárom teakeverék fogyasztásánál
ügyelni kell arra, hogy nem alkalmasak
elégtelen szív- vagy veseműködés következtében létrejött ödéma elmulasztására.
tanácsos fogyasztásuk előtt orvosunkkal
is konzultálni.
Adagolása: 3-5 csésze naponta.
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Ha több héten keresztül napi két-három csészével isznak e teából, bőrük állapota szemmel láthatóan javulni fog.
A bőrbetegségek és a bőrképződés
zavarainak legtöbb esetében lényeges
javulás érhető el, ha táplálkozásunkat létfontosságú friss növény- és gyümölcsfogyasztásra állítjuk át, vagy ha hosszú ideig vértisztító kúrát tartunk. Önmagában a
külső kezelések csak a tüneteket enyhítik.
Hozzávalók:
palástfű 40g
fehér árvacsalán virága 30g
vadárvácska 30g

Forgácsok
„Azért jöttél a Földre, hogy megtudd,
mi a jóság. Kérdezd meg a szívedet,
ő tudja. Jó tett az, amelyben szellemed és szíved megnyugtatást talál.
Bűn pedig az, ami a szellemet nyugtalanítja és a szívet zavarja, bármiképp ítéljenek is az emberek.”
(Részlet az Iszlám erkölcstanból)

Kedves Olvasó! Előző, bevezető cikkünkben megismerkedtünk a rovásírás három
első jelével, az esz, az ej, és az et jelekkel.
Mondhatom, a fogalmi jelentésükből igazán nagyon nagy hiány van mostani modern életünkben. Emlékezzünk az egyszerű
jelformákra, gazdag és bölcs fogalmi jelentésükre. A jelek jeleznek! S, mit jelez ez a három jel?
Jól figyelj: szerelem, szeretet, jóság, tisztaság, tisztesség, és tisztelet.
A jelek geometriai kialakításánál, az esz
- mint az egyik legfontosabb jel, melynek
fogalmi jelentése a szer és a szár, ami tart volt a kiindulási alap, mely félreérthetetlenül meghatározta az irányt, megteremtette
a fent és a lent fogalmát, iránymutatásával
kétfelé osztva és mégis egyben tartva a teret. Az „ej” és az „et” esetében pedig a kis ferde vonaldarabbal a tér további kitágítását,
kijelölését adták meg.
Maradjunk ennél a módszernél, és az esz

Forgácsok...
nemes fából...
Művelődéstörténeti gyöngyszemünk:
a rovásírás II.
egyenesére, mint a „szár”-ra építsünk fel
további jeleket. Ne zavarjon meg bennünket az, hogy itt és most nem a rovásírással
foglalkozó könyvekben található jelsorok
alapján haladunk. A választott sorrend leginkább egy „ínycsiklandozó” falatokhoz hasonló, ahol a jelek sorrendjét a forma és a fogalom játékos megjelenése határozta meg.
Bár az alapvető irányt és a hozzátartozó

10

legfontosabb fogalomértékeket meghatároztuk, nem foglalkoztunk még a világgal,
a mindenséggel, ahol mindez megvalósulhat, kiterjedhet. Ezt az „M” hang az „em” jel
jelöli ki (Jele a táblázatban B6, tehát B oszlop
6. sor). Fogalmi értékei a mag, minden, más
és a magyar is. Ne feledjük ennek is tartó
eleme az „I”, az „esz” hang jele C8. A Mag
egy nagyon fontos jelkép, hisz benne egy
egész világ létezik! Benne találhatjuk meg
a teremtés ugyancsak elgondolkodtató tudásképét, ami az egészséges teljes élethez
kell. A Mag népe vagyunk, ez a nyelvünk és
ősi írásunk! Csak gondoljunk egy mák- vagy
egy mustármagra, bármilyen kicsi is, ott van
benne minden tudás, bölcsesség, teljesség,
ami az egészséges életvitel alapja. Lásd a
mustármagot, és a mustárfát! A minden tudás helye pedig a mindenség!
A „J” hang jelének az „ej”-nek B11, a fogalmi értéke a jó, a jóság. Zárjuk le a nyilacska
ferde vonalát egy vízszintes egyenessel. A
kapott jel, melynek hang alakja az „A”, A12,
és fogalmi jelentése az „anya” és az „alap”.
Ha már megvan a mindenség, a világunk,
akkor kell egy segítő, közvetítő, aki segít ide
bejutnunk. Ez a lény pedig az ANYA! Mindenki ezen a vonalon érkezik! Az anya az,
aki ösztönösen hívja, csalogatja, szívből fakadó vággyal várja a leszületendő lelkeket,
és ez a vágy az anyai szeretet! Férfitársaim,

Forgácsok

Nemzeti írásunk mai használatra javasolt betűsora
amikor egy nőre néztek, vagy megérintitek,
gondoltok erre a csodálatos lényre, a nőre,
a társatokra, a feleségre, - figyelsz, az egész
fele! - az anyára, vagy a leendő anyára?! Úgy
tekints a nőkre, ahogy csodára nézni illik...!
Ha tovább boncolgatjuk a jel fogalmi
körét, az áldás és az átok jelentésekkel is
találkozunk. Mert ha szeretet van bennünk,
akkor áldást hozhatunk a világra! De ha
hiányzik a szeretet, akkor annak hiányérzete nagyon könnyen negatív érzelmekbe
csaphat át, gyűlölet lehet az eredménye, és
amerre jár, csak átkokat szór szerteszéjjel.
Tekintsük végig az eddigi vonalat, az eddigi fogalmi értékek sokaságát, bölcsességét:
szerelem, szeretet, jóság, tisztaság, tisztesség, tisztelet, és a tér ahol ez érvényesül, a
mindenség melyet a magok sokasága mutat meg, és a leszületendő lelkek sora, mely
az anyai szeretetben találja meg helyét!
Ha a „J2 azaz az „ej” jelet nézzük, akkor az
egy fél nyílvesszőre hasonlít, abban az értelemben, hogy a nyílnak csak a baloldalát
jelöltük. Logikusnak tűnik ennek kiegészítése jobb oldalon is, ami egy teljes nyílves�szőt eredményez. Ennek a jelnek a neve
„eC”, hangalakja a „C” fogalmi értéke pedig
a „CÉL”. Képzése formailag teljesen világos,
adott volt a „jóság”, és most egy kis kiegészítéssel meghatároztuk a célját!
S akkor egészítsük ki következő jelünket
a „T”-t, az „eT”-t C7, tegyük ezt is szimmetrikussá, egészítsük ki a jobboldalon. A jel

hangértéke a „ZS”, fogalomértéke pedig a
zeng, zsong, zsendülés, zsongás. Talán különösebb magyarázat nélkül is érthető az
előző és ennek a jelnek a „konstrukciója”. A
jóság után a szimmetria meghozta a jóság
célját, itt pedig a tett és feladat elindítja az
élet zsongását!
Rövid kis betekintésünkben még nem
foglalkoztunk néhány fontos fogalmi értékkel, pl. a tagadással! Ennek hangértéke
az „eN” B5 fogalmi jelentése pedig a nem,
nemes, nagy. Alakja teljesen logikus. Ha
félreérthetetlen az útmutatást az „esz” sima,
egyenes alakja mutatja, akkor teljesen logikus, hogy a tagadás jele ennek a jelnek
a meghajlított alakja. Amíg a szeretet és a
jóság uralkodik, addig tökéletes a tudás, homogén a tér, hiszen egység van! De fejlődni
csak feszültségek hatására lehet. A mi megosztja az egységet, az mindig a „NEM”! De
ennek következménye (lehet) a nemesedés!
A „nem” jelenik meg a férfi és a nő megkülönböztetésében, a férfi és női nem formájában. Innen származtatható a nemzetség, a
nemzet is, mely arra hívja fel figyelmünket,
hogy ezek mind különbözőek, nem egységesek. De tisztában kell lennünk azzal is,
hogy a Teremetett világban mindenki a„szerelemnek” és az „anyai szeretetnek” köszönheti életét, és a nehézségek leküzdésével a
nemesedés útján halad.
Sok fontos hang jelével és a hozzá tartozó fogalmi értékekkel nem foglalkoztunk.
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Hiszen célunk nem a rovásírás teljes körű
ismerete vagy oktatása, pusztán egyik művelődéstörténeti gyöngyszemünk bemutatása, talán helyesebb, ha azt mondjuk:
rápillantás!
Kedves Olvasó! Megnyitottunk egy kis
kaput, és betekintettünk a székely-magyar
rovásírás rejtelmeibe. Csak néhány jellel
foglalkoztunk. Rádöbbenhettünk arra,
hogy milyen következetesen, milyen szigorú és logikus rendben tartoznak össze a jelek, a hangok, és a hozzá tartozó fogalmak.
Ez egy teljesen zárt rendszer, amely nemcsak felöleli a magyar nyelv és gondolkodás alapvető értékeit, de kitekint, mi több,
megmagyarázza az élet és a világegyetem,
a teremtés legmélyebb titkait. Lehet azon
vitatkozni, hogy ez milyen régi, vagy azon,
hogy rakták össze, innen-onnan! De nincs
értelme!
Sokkal izgalmasabb arra a kérdésre válaszolni, hogy manapság miért válnak ebben
az írásban levő titkok egyre fontosabbá az
emberek számára? A válasz eléggé egyszerű: egyre többen döbbennek rá arra, hogy
egy természet és életellenes világot építünk
fel a pénz uralma és a demokrácia jelszava
alatt. Kietlen és zord világot, nagyon nagy
gyorsasággal, ahol az embereket a pénzük
és a vagyonuk nagysága szerint ítélik meg,
miközben a pénz hajszolása miatt nem jut
idejük valóban élni. Pedig ez előtt a hajsza
előtt, egy sokszínű, életerős világ állt a rendelkezésünkre! Nos, lásd a körülötted levő
valóságot, ahogy felfalja, és eltünteti a sokszínű világunkat!
... és miért? Hát hol van a Józan Ész?
Kedves Olvasó, gondolkodj el a rovásírás
fogalmi értékein, adjon neked útmutatást,
ne feledd el jelentéseit, és illeszd be életedbe! A kezdeti három jellel búcsúzom!

Szerelem, szeretet, jóság, tisztaság, tisztesség, és tisztelet!
Barátsággal,
Erdei István

Egészség

Hogyan birkózzunk meg a vírusfertőzésekkel
és szövődményeikkel?
Késő ősztől a kora tavaszig terjedő időszakban gyakoribbak a légúti infekciók, melyek hátterében leginkább vírusfertőzések állnak. Egy gennykeltő baktérium, a
Streptococcus pyogenes által okozott fertőzések után a 60-as években rendkívül
gyakori utóbetegség volt a reumás láz. Ez a kórkép a modern antibiotikumok mellett mára irodalmi ritkaság lett. A vírusfertőzések után nagyon gyakoriak a szövődmények, bakteriális felülfertőződések, különösen akkor, ha az immunrendszer nem
működik megfelelően vagy kezeléssel legyengítik azt.

Milyen szövődményekkel
kell számolnunk?

A vírusfertőzés ép immunrendszer esetén fáradékonysággal, enyhe légúti vagy
emésztőszervi tünetekkel pár nap alatt
elmúlik. Más esetekben tüdőgyulladással,
légzési elégtelenséggel vagy a szívizom
és az érbelhártya gyulladása miatt heveny
szív- érrendszeri katasztrófák, vénás trombózisok képében zajlik. A tüdőgyulladást
kötőszövetes átépülés, fibrózis követi, emiatt csökken a szervezet oxigén-ellátottsága,
és ez minden szerven nyomot hagy. Csökken a fizikai terhelhetőség, gyengül a szív
és hosszútávon szívgyengeség, jobb szívfél
elégtelenség alakul ki. A szívizom-szívburok
gyulladást gyengeség, nehézlégzés, szapora, rendetlen szívműködés jelzi. Az izomfájdalmak, a gyomor-bélrendszeri panaszok,
hajhullás, íz- és szaglás-zavar, környéki idegbántalmak, hormonális zavarok mind-mind
felléphetnek egy vírusfertőzést követően.
A mentális érintettséget memóriazavar,
koncentrációzavar, alvászavar, szorongás,
depresszió, ingerlékenység jelzi. Jellemző a
nagyfokú elhúzódó fáradtság.

Mi okozza a szövődményeket?

A vírusfertőzés súlyosabb lefolyású a
csecsemőknél, szteroid, - immunendszert
elnyomó, kemo, - vesepótló kezelésben részesülő betegnél. A krónikus betegségben
szenvedőknél a gyulladást kiváltó, közvetítő
molekulák, az un. citokinek eleve nagyobb
mennyiségben vannak jelen, néma gyulladásban van a szervezet ez pedig fokozott
trombózis-készséggel jár. Elég egy szikra
a ,,citokin vihar” kirobbanásához és vele
együtt az érkatasztrófák kialakulásához. A
gyenge immunrendszer hátterében a helytelen táplálkozás (gyorséttermi ételek), a
telítetlen zsírok aránytalansága (omega-3
hiány, omega-6 túlsúly), a mértéktelen hús
és cukor fogyasztás, C-, D-vitamin, mikro-

tápanyagok hiánya, a dohányzás, stressz, a
felborult bélflóra státusz felelősek.
Ami elszomorító, hogy drámai módon
nő az elhízás és a cukorbetegség a gyerekek körében, emiatt egyre rosszabb az
ellenállóképességük.

Hogyan tudjuk segíteni
az immunrendszert és elkerülni
az fertőzéseket?

Az alapokat kell rendbehozni, hogy a
szervezet öngyógyító, regeneráló képessége beinduljon.
• Fogyasszunk kellő mennyiségű, jó minőségű folyadékot, vizet!
• Menjünk ki a szabadba, sétálni, tanuljunk meg LÉLEGEZNI!
• Fogyasszunk minél több élő ételt, fermentált ételeket!
• Böjtöljünk, szükség esetén hozzáértő orvos/természetgyógyász felügyeletével!
• Fogyasszunk gyulladáscsökkentő,
lúgosító ételeket, étrend-kiegészítőket.
Pótoljunk napi szinten C-, D-vitamint (betegség idején nagyobb mennyiséget fogyasszunk a gyógyulásig), cinket, magnéziumot az immunrendszer támogatására!
Pótoljunk omega-3 zsírsavakat!
• A megbúvó vírusokat, gombákat, baktériumokat semlegesíteni lehet egy modern
rezgés alapú technológiával, anélkül,
hogy durván beavatkoznánk a szervezet
védekező rendszerébe.
• A molekuláris hidrogén csökkenti a
citokinek kiáramlását a fehérvérsejtekből,
semlegesíti a szabadgyököket, amelyek
ilyenkor extrém mennyiségben vannak jelen és hatalmas rombolást végeznek a sejtekben. Segíti a természetes energia termelődést a mitokondriumokban, hozzájárul az
erőnlét visszanyeréséhez, a testi-mentális
felépüléshez.
Összeállította: Dr. József Erika,
háziorvos
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Látogasson el weboldalunkra és vásárolja meg kedvezménnyel molekuláris
hidrogént produkáló
Recovery plusz Q10 tablettát!
Kuponkód: GREEN2202

MEGÉRKEZETT
A FELMENTŐSEREG!

TÁMOGASD AZ IMMUNRENDSZERED
TERMÉSZETES MÓDON
A HEALTH&YOUTH TERMÉKEIVEL!

HealthandYouth.hu
A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze
meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét!

Jöjjön el a Health & Youth Egészsé
gközpontba, Budapesten a Campona
Bevásárlóközpontba!
Tel:06 30 337 9280
www.healthandyouth.hu

Életmód

Fájdalom csillapítás CBD-vel belsőleg és külsőleg is!
A fájdalom az egyik legnagyobb akadály az életünkben. Jöhet váratlanul vagy éppen krónikus formában is.
Igazi gyógyulást a kiváltó ok felkutatása és megszüntetése hozhat csak, de ez általában hosszabb folyamat, és
közben az életet élni kell, ezért nagyon fontos a tüneti
fájdalomcsillapítás. A fájdalmat minden élőlény megpróbálja kerülni, ezért nem csoda, hogy folyamatosan
keressük az újabb és újabb megoldásokat.
Hazánkban is egyre népszerűbbek a CBD olajat tartalmazó készítmények, melyek remek alternatívát nyújtanak a fájdalomcsillapításra.
A CBD olaj különböző koncentrátumokban megtalálható olajos oldat, mely
a kender egyik összetevője. A kender másik összetevőjével, a THC-vel ellentétben
nem tudatmódosító hatású. A kutatások kimutatták, hogy a CBD olajban lévő
endokannabinoidok hatással vannak a
szervezet energiatermelésére, a táplálék
felvételre, a cukor lebontására az izomsejtekben, a fájdalomérzetre, a memóriára,
az alvási ciklusra, sőt, még a testhőmérséklet szabályozásra is. Tehát a CBD olaj
egyik pozitív hatása, hogy csökkenti a
fájdalmat.

A CBD olaj számtalan jótékony hatása
közül a fájdalomcsillapítás az, amit szinte
azonnal megtapasztalhatunk, nem okoz
függőséget. Természetes
megoldás,
akár hosszútávon is.
A kutatások azt mutatják, hogy a
kannabinoidok, például a CBD olaj
(cannabidiol) alternatív és nem addiktív fájdalomcsillapító hatású (nem okoz
függőséget). A CBD olaj használata a fájdalomcsillapításra biztonságos hosszú
távon, „nagy dózisokban” is. Nincs ismert
mellékhatása.
A kannabisz bizonyítottan orvosi potenciállal rendelkezik a fájdalmának enyhítésében. A Phytochemistry folyóiratban
megjelent kutatási eredmények szerint,
a kannabiszban található kevésbé ismert
vegyületek is rendelkeznek ilyen hatással,
és ígéretesek a jövő nem-addiktív fájdalomcsillapítóiként.

Fájdalomcsillapítás a sportban

A sport területe az, legyen szó bármilyen sportágról, ahol a fájdalmak sajnos
mindennaposak. Az edzéseken, a sportpályán, a hónapokig tartó edzési ciklusokkal,
a terhelések folyamatos emelésével a határaik átlépésével rengeteg fájdalom jár.
A World Anti-Dopping Agency (WADA)
és az United States Anti-Dopping Agency
(USADA) a CBD-t hivatalosan is törölte a
tiltott doppingszerek listáról, engedélyezve ezzel a fájdalomcsillapításnak ezt a természetes formáját.
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Figyelem! A sportolóknak azonban nagyon
oda kell figyelni a CBD termékválasztásra, csak
THC menetes terméket válasszanak, hiszen a
drogtesztek még a jelentéktelen mennyiségű
THC jelenlétét is képesek kimutatni
Sajnos a leggyakoribb, sokáig hagyományosnak számító fájdalomcsillapítóknak sok mellékhatása van és némelyik
hosszútávon függőséget is okozhat. Az
ehető kannabisz származékok, olajok és
inhalálható kivonatok segíthetnek enyhíteni a különböző ízületi fájdalmakat. A
balzsamok és kannabiszos topikális készítmények segíthetnek célba venni a fájdalom forrását.
Nézzen szét folyamatosan bővülő
webshopunkban, ahol a termékek mellett
sok más hasznos információt is talál!

www.cbdnatural.hu
2890 Tata Piactér 4.
Kender Shop
+36 30 515 6585

Novella

Lilike, a verselő tehén
Gyönyörű volt ez a délelőtt. Különösen jólesett a reggeli legelés.
Már napok óta Keresztúr felől fújt
a szél, és magával hozta a Balaton,
nádas–iszap vízszagát; ezzel különös zamatot adott a fű megszokott
ízének. Első sorban az itt-ott beletévedt szagosmüge aromája volt
domináns, amiben csak később
lett biztos, mikor oldalt fekve kérődzött. Szeretett ilyenkor egyedül
lenni, ábrándozni és lesni a tovatűnő, egymást hajkurászó bárányfelhőket. Utóbbi időben első legelés
után már gyakrabban különhúzódott a csordától, hogy ne zavarja
társai bakfisos fecsegése, mindenfajta vágy szülte kitalált bikakalandokról. Elment már neki attól is a
kedve, hogy egymással műhágást
imitáljanak, amihez még a legfontosabb kellék is hiányzott; ez csak
kínzóbbá tette az örökre kielégítetlen vágyaikat.

Tegnap egy nagyon jó helyet talált magának, közvetlenül a villanypásztornál,
egy öreg akácfánál. Mellette egy fiatal
juhar tanulta még a gyökérnövesztést.
Igaz, sok volt arra a szétszórt bucoktúrás,
meg amit a leánytársai maguk mögött
hagytak, - ezért mindig jól megnézte,
hová teríti le a plédjét. De megérte a fáradtságot. Igazán nagyon remek volt ott
versírás közben megpihenni, az ég felé
nézve, pulzusán számolva a költemény
ritmusát, s közben az oldalát vakarni a fiatal fa törzsén. Eszébe se jutott, hogy a szerencsétlen, közben rémülten kapaszkodik
a zsenge gyökereivel a földbe.
Lilike szerelmes volt.

Takács Zoltán festőművész illusztrációja
Egyszer Eszter, a barnafoltos barátnője,
mesélte, hogy még valamikor borjúkorában, olvasott egy leányregényt, amiben
egy bikaerős, széplelkű spanyol állat, aki,
ahelyett hogy az arénában ünnepeltette
volna magát, inkább otthon szagolgatta
a virágokat. Azóta Lilike ebbe az izgató
eszményképbe volt szerelmes.
Aztán tavaly, Szent Mihály napján meglátta Őt. Akkortájt éppen az országút
mellett legelésztek, mikor Albert - így ne-
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vezte a nyalka bikát magában – Marcaliból jövet Somogyszentpál felé poroszkált
gazdájával. Hát az egy gyönyörű nagy
állat volt. Izmait még az a bizonyos amerikai kormányzó is megirigyelhette volna.
Később, mikor megtudta társnőitől, hogy
Albert a magvát viszi ilyenkor jó pénzért
egy műtehenet boldogítani, éjszakánként
zsebkendőket zokogott teli - még a versírással is jó időre felhagyott. A szomszédja
Amália, öreg, sokat tapasztalt fejőstehén

Novella
volt - leplezett irigységgel rebesgették
róla, hogy lány korában még igazi bikával
hált -, vigasztalta a maga anyás módján.
Ölébe vette Lilike fejét, s letörölte kön�nyeit. Amália egyébként még mindig nagyon jó tejelő volt, irdatlan nagy tőggyel.
Ezért muszáj volt állandóan bőrmelltartót hordania, ami a hátán egy övvel volt
rögzítve. Erre azért volt szüksége, hogyha
reggel feltápászkodik, rá ne lépjen. Ez az
idősödő, kedves kérődző, sokat mesélt Lilikének a régi szép időkről, amikor még a
gazdáik házhoz vitték őket a legényekhez
hetyepetyézni meg miegymás... Ráadásul
akkortájt még maguk nevelhették a borjaikat az istállóban. Taníthatták őket szépre, jóra, tisztességre.
Jó sokáig tartott, míg szegény Lilike elűzte fejéből a mindig vissza-visszatérő képet, mikor Albert éppen egy műtehenet...
Fújj! Mikor egyszer szipogva kifakadt,
hogy Albert miért nem vette észre már a
csókolózásnál, hogy ez nem igaz tehén,
Amália magában mosolyogván csak avval
vigasztalta, hogy a bikák már csak ilyen
marhák.
Az idő azért örök törvénye szerint végezte dolgát. Enyhítő írt hoz a sajgó sebekre. Lassan Lilike is visszatért verseihez.
Már ismét ábrándozott. Már újra hitt az
eszményi szerelemben, mikor két magányos, megértő szív egy ütemre dobban.
Hitte, hogy majd egyszer, egy csodálatos reggel Albert és ő majd elsőnek köszöntik a mezőn a felkelő napot, s együtt
boldogan mondanak jó reggelt a bogarászni induló fecskecsaládnak, s jövőt tervezve andalognak majd a harmatos réten.
Hitt a lélekben. Az egy tehénnek is lehet. Egyébként Lilike nem csak a felhőket
bámulta. Heverészés közben rámosolygott a pocsolya mellett hanyatt fekvő, hasukat süttető békulákra is.
Szívét csordultig töltötte az édes, örömteli-fájdalmas kín a hirtelen rázuhanó reménytelen vágyódástól Albert után. Tudta, nagyon rövid életüknek nyoma sem
marad majd a földön.
Sétálás közben hirtelen megroggyantak a lábai, és olyan erős szívgyengeség
tört rá, hogy le kellett ülnie.
A váratlanul rátörő lázas örömtől reszkető kézzel, elővette tintaceruzáját,
megnyálazta, s lassan a papíron a lágy
betűkkel szántott barázdák verssorokká
nemesültek, s megszületett egy gyönyörű, szerelmes szonett. Alberthez.
Kisslaki László

5 hasznos tipp a házon kívüli étkezésekhez
NE KOPLALJUNK! Ha tudjuk előre, hogy étteremben fogunk vacsorázni, mindenképpen kerüljük az egész napos éhezést. Gyakran esnek többen a koplalás hibájába annak
az információnak a tudatában, hogy az étteremben úgyis túl nagy adagot adnak. Az
egész napos éhezés még inkább kibillenti a magasabb kalóriatartalmú ételfélék felé a
választás mérlegét.
KÉRJÜNK KISEBB vagy fél adagot a magasabb kalóriatartalmú fogásokból! Ne felejtsük el, a legtöbb étteremben akár fél adagot is kérhetünk, így étkezésünkbe beleférhet
több különleges fogás vagy desszert kóstolója is, anélkül, hogy teljes adagokat kellene
magunkba erőltetni.
SZÍVESEN TESZNEK eleget kérésünknek, ha magas szénhidráttartalmú (pl. rizs, tészta) köreteket párolt zöldségre vagy salátára szeretnénk teljesen vagy részben cserélni.
MEGESHET OLYAN is a rohanó mindennapokban, hogy a reggeli után farkaséhesen kerülünk az ebédünk vagy vacsoránk helyszínére. Ilyenkor érdemes lehet egy leves
vagy egy saláta alapú előételt választani, hogy az éhség nagy részét folyadékkal illetve
vitaminnal és rosttal enyhítsük, amíg meg nem érkezik a főfogásunk.
DESSZERTET IS okosan válasszunk! Az étkezés végén, ha úgy érezzük, még egy des�szertre is nyitottak volnánk, javasolt egy színes vitamindús gyümölcssalátát, esetleg
valamilyen tejtermék- vagy gyümölcs-alapú desszertet választani.
(Készült a Magyar dietetikusok Országos Szövetségének ajánlásai alapján)

A torma nem csak a húsvéti sonkához való!
Ez az ősi fűszer- és gyógynövény a Volga és a Don mentén őshonos,
őseink innen hozták magukkal a Kárpát-medencébe. Ma vadon is nő,
és termesztett fajtája sok kertben megtalálható.
Elsősorban fűszernövényként alkalmazzuk, pedig igen sokféle gyógyító
hatása ismert. Ha nem kimondottan
gyógyászati céllal alkalmazzuk, hanem egyszerűen csak húsételek mellé
fogyasztjuk, akkor is kifejti jótékony
hatását: fokozza a gyomornedvek termelődését, ezáltal segíti az emésztést.
Baktériumölő hatása is ismert: levele
kisebb sebekre, horzsolásokra borítva
megakadályozza azok elfertőződését,
elősegíti a gyógyulást.
A reszelt gyökér mézes keverékét
köhögéscsillapítóként alkalmazzák, hiszen a benne lévő illóolaj segít felszakítani az állandó köhögési ingert okozó váladékot. A méz elveszi a torma csípős ízét, így kisgyerekeknek is adhatjuk. A népi gyógyászatban az ájult emberrel tormát szagoltatnak,
hogy magához térjen. A szeszben áztatott reszelt tormagyökér hatásos reuma elleni
bedörzsölőszer. A fájó testrészre alaposan bemasszírozva enyhíti a fájdalmat.
Tejben áztatva fejfájás ellen is hatásos, valószínűleg azért, mert helyi vérbőséget okoz.
Ugyanezen tulajdonsága miatt alkalmas a fagyott kéz és láb gyógyítására is, szintén borogatás formájában.
Ne használjuk a tormareszeléket önmagában, mert túl erős. A reszelt gyökér több
hatóanyagot tartalmaz, nagyobb töménységben hólyagot húzhat a bőrre, óvatosan
bánjunk vele. Külső használatra a szeszes kivonat vagy a tejjel elkevert tormareszelék a
legmegfelelőbb, belsőleg használva pedig mézzel vegyítsük.
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Hogyan győzzük le a tavaszi fáradtságot
és a vírusokat?
A kérdés két évnyi bezártság után
aktuálisabb, mint valaha. Az enyhe tél, a korán beköszöntő tavasz ellenére, reggelente nehezebben bújunk ki az ágyból, sokan már kora
délután úgy érzik, elfogyott az energiájuk. Ezek bizony a tavaszi fáradtság jelei. A félelem, stressz, a
napfény hiánya, a friss zöldségek
hiánya megmutatkozik csökkent
energiánkban és gyengült immunrendszerünkben. Ezért vagyunk
ebben az időszakban sokkal fogékonyabbak a vírusinfekciók iránt.
Hogyan tudjuk gyorsan legyőzni a
tavaszi fáradtságot és megerősíteni
ellenállóképességünket?
1981-ben fogalmazódott meg először
az a gondolat, amit 2006-ban igazoltak a
tudósok, hogy az influenza gyakoriságának megugrása összefügghet a télvégikoratavaszi hónapok alacsony UV sugárzásával és a D-Vitamin hiányával. Nyáron
erős az UV sugárzás, ekkor elegendő
D-vitamin képződik a bőrünkben, ősszel
lecsökken az UV sugárzás és a D-vitamin
képződés megáll. D- vitamin hiányos
állapotban az influenza és más légúti vírusfertőzések is könnyebben megbetegítenek és sokkal gyakoribbak a bakteriális
felülfertőzések, szövődmények, mint pl.
a tüdőgyulladás. Fentieket bizonyítja az
is, hogy a komplikációk sokkal gyakrabban sújtják az idősebbeket és a várandós
nőket. A szövődmények, a magasabb halálozási mutatók hátterében a mára már
ismerős kifejezéssé vált citokinvihar áll. A
citokinek a fehérvérsejtekből, a falósejtekből kiáramló, a szervezet gyulladásos
válaszreakciójáért felelős kémiai anyagok, mediátorok. Amikor ezek hirtelen,
nagy mennyiségben szabadulnak ki, óriási szövet és szervkárosodást okoznak. Ez
magyarázza a spanyol influenza és a mostani vírusfertőzések nagy arányú halálozási mutatóit. A magyar lakosság 95 %-a a

tavaszi hónapokra D -vitamin hiányos állapotba kerül, ezért nő a légúti fertőzések
száma a szövődményeikkel együtt ebben
az időszakban.
Tavasszal szervezetünknek más kihívásokkal is szembe kell néznie. Kevesebb
friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk,
szervezetünknek hiányoznak a bennük
lévő ásványi anyagok, különösen a cink,
a vas, a magnézium, utóbbi nélkül a D-vitamin nem is aktív. Hiányoznak szervezetünkből a vízben oldódó C-, B-vitaminok,
az antioxidánsok. Kevesebbet tudunk
mozogni, hiányzik a friss levegő. Tetézi ezt
a félelem, stressz romboló hatása.

Mi tegyünk, ha észleljük tavaszi
fáradtság jeleit?

Először is együnk friss, élő ételeket,
csíráztassunk magokat vagy vegyünk csírákat, lenmag, brokkoli, babcsírákat pl.!
Fogyasszunk naponta zöld leveles salátát,
citrusféléket, fermentált ételeket, savanyú
káposztát. Nem árt a böjtölés sem a nehéz
téli ételek után. Menjünk ki a szabad levegőre, főleg, ha süt a nap és lélegezzünk
mélyeket tudatosan!

Hogyan segít nekünk a vírus
elleni küzdelemben a D-vitamin?

A D3-vitamin hatására csökken a
falósejtek citokin kibocsátása és vele
egyidőben megnövekszik baktérium ellenes fehérje (AMP) termelődése, amit
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egy belső, ún. endogén antibiotikumnak
neveznek. Ezek a fehérjék közvetlenül
roncsolják a baktériumokat (még a TBC
baktériumokat is!) és az influenzavírusokat. A D3-vitamin hatékony természetes
fegyver a légúti vírusfertőzések leküzdésében. A D3-vitamin pótlása a civilizációs
betegségek megelőzése szempontjából is
rendkívül fontos.

Milyen adagra van szükség?

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. Vérszintje mérhető. A legalább
75 nmol/l érték megfelelő ellátottságra
utal. A biztonsággal bevihető egyszeri
adagot 50 000 NE-ben határozták meg.
Gondoskodjon a napi megfelelő adag
beviteléről! Látogasson el
a www.vitalitasbolt.hu weboldalra
és vásárolja meg most a Béky K2-D3
liposzómás vitamin étrend-kiegészítőt!
Összeállította: Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász
Tel: 06 30 927 7089

Fűben-fában

Quinoa, az új kedvenc: nem hizlal,
gluténmentes és nagyon egészséges
Egyre többet hallani erről a furcsa nevű ételről - amit nem egyszerű leírni, de talán a kiejtés egyszerűbb: kinoa.
A quinoa az inkák birodalmának fontos terménye
volt. „Minden gabona anyjának” nevezték és szentnek hitték. Évezredek óta fogyasztják Dél-Amerikában és csak a közelmúltban vált divatos étellé. Még
a superfood státuszig is eljutott. Manapság a quinoa
termékek szerte a világon megtalálhatók, különösen az egészséges élelmiszereket árusító boltokban
és a természetes ételeket kínáló éttermekben.
A quinoa GMO-mentes, gluténmentes és leggyakrabban bio.
Annak ellenére, hogy technikailag nem gabona, mégis teljes kiőrlésű ételnek számít.
A quinoa a parajok és a céklák családjába tartozó növény. A
köles és a szezámmag közötti méretű, több mint száz fajta létezik belőle. A legismertebb a fehér, a vörös és a fekete quinoa. A
színe befolyással van az ízére: a legenyhébb aromájú a fehér (ez
egyben a legkeresettebb is), a vörös és a fekete ropogósabb, erőteljesebb ízű. Natúr vagy puffasztott formában lehet hozzájutni.

A quinoa fogyasztásának egészségügyi előnyei

A quinoa az egyik legjobb növényi fehérjeforrás, kiemelkedően magas a fehérjetartalma, több található benne, mint például
a búzában vagy a rizsben. Minden olyan aminosavat tartalmaz,
amelyre a szervezetnek feltétlenül szüksége van.
C-, B- és E-vitamin-t is tartalmaz, valamint antioxidáns szemés bőrvédő béta-karotint. Az ásványi anyagok közül kalciumban,
magnéziumban, vasban, foszforban, káliumban és cinkben gazdag. Mivel gluténmentes, könnyen emészthető.
Élelmi rostjai különösen azok számára értékesek, akik gyakran
küszködnek székrekedéssel, egyoldalú táplálkozás, bélgyulladás
vagy várandósság alatt is igen hasznos lehet.
Két különösen sokat tanulmányozott flavonoid a kvercetin és

a kaempferol, mindkettő nagy mennyiségben található meg a
quinoában.
A quinoa nagyon magas antioxidáns tartalmú anyagokat tartalmaz, amelyek semlegesítik a szabad gyököket, és amelyekről
úgy gondolják, hogy segítenek az öregedés és számos betegség
leküzdésében.

Quinoa fajtái

120 féle különböző
quinoa van a szakértők szerint, ebből
Magyarországra csak
pár ismertebb és
népszerűbb fajtája
jut el, mint a fehér
quinoa, vörös quinoa
vagy éppen a fekete
quinoa.

Így készítsd el

Felhasználás előtt a quinoát alaposan meg kell mosni, hogy
megszabaduljon a külsejét borító csúszós, szaponinrétegtől. Tisztítás közben nyersen is megkóstolható, ha még keserű, tovább
kell áztatni.
Főzése igen egyszerű: a mosást követően kétszeres mennyiségű vízben kell párolni körülbelül negyed órán át, mire az összes
folyadékot elfőtte. Főzés előtt meg is lehet kicsit pirítani, ekkor
enyhén diós íze lesz.
A quinoa ideális köretnek, de fogyasztható tejben megfőzve
kásaként, ízesíthető friss vagy aszalt gyümölcsökkel, mazsolával,
fahéjjal, mézzel, sziruppal. Húsok, paprika töltelékéhez is használható, saláták gazdagíthatók vele.
Nassoláshoz ki lehet pattogtatni a popcornhoz hasonlóan.
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Fűben-fában

Mi mindenre használható
a svédkeserű a házi patikánkban?
A svédfüvek a természetgyógyászat legfontosabb elemeihez sorolhatók. A svédfüvek olyan hagyományos
gyógynövények, amelyeket külsőleg és belsőleg, számos panasz esetén hívhatunk segítségül. A svédfüveket többféle formában lehet alkalmazni. Legelterjedtebb az alkoholos kivonat, az úgynevezett svédkeserű
tinktúra. A Maria Treben Naturprodukt GmbH. fejlesztéseinek köszönhetően, egy különleges és egyedülálló
gyártási eljárással elkészítve, ma már alkohol nélküli
változatban is elérhető.
A svéd gyógyfüveket már több évszázaddal ezelőtt is ismerték és alkalmazták. Főzeteket és orvosságokat is
készítettek belőle, elsősorban emésztési
panaszok enyhítésére. A 18. században
a svédkeserűt Dr. Claus Samst és Dr. Urban Hjärne svéd orvosok fedezték fel újra,
a modern időkben pedig Maria Treben, a
gyógynövény ismeret egyik legjelentősebb úttörője tette igazán ismertté.
Maria Treben fontos szerepet játszott
a gyógynövények iránti érdeklődés újjáéledésében azáltal, hogy tökéletesítette
saját, helyi gyógynövényekből álló keserű
formuláját, és számos belső és külső betegség gyógyítására használta. Ezekről
részletes feljegyzéseket készített, amely
óriási népszerűségre tett szert világszerte
az Egészség Isten patikájából című könyve révén.

A Svédkeserű jótékony hatásai
belsőleg

Valljuk be őszintén, hogy a keserű nem
a legkedveltebb íz az emberek számára.
Talán ezzel magyarázható, hogy a keserű ételek és italok gyakran hiányoznak az
étrendünkből, pedig nagyon is fontosak
lennének az emésztésünk szempontjából. Ezt a természeti népek jól tudták réges-régen, ezért rágcsáltak gyakorta keserű gyökereket.
A növényekben lévő keserű ízt adó
anyagok a gyomor, a máj, az epe és a
hasnyálmirigy felső emésztőrendszeri
funkcióit működtetik, az ízlelőbimbókból

származó idegreflex
révén. Amint a keserű ízt érzékeljük a
szánkban, az emésztőrendszer egészére kiterjedő pozitív
hatások
sorozata
indul el: növekszik a
nyálelválasztás, fokozódik az epetermelés, megnövekszik a
gyomorsav, az emésztőhormonok és enzimek kiválasztódnak, és a belek mozgásba lendülnek. Mindez jobb emésztéshez
és megfelelő székletürítéshez vezet,
amely összességében a méreganyagok
gyorsabb és hatékonyabb kivezetését
is jelenti. Megfelelő méregtelenítéssel
pedig egy sor betegség elkerülhető (pl.
gyulladások, emésztőrendszeri és ízületi
panaszok, bőrbetegségek). Ezzel egyidejűleg jobb lesz a közérzetünk, zavartalanabb és pihentetőbb az alvásunk, nagyobb a fizikai teherbírásunk.
A svédkeserű elsődlegesen tehát az
emésztésünkre van kitűnő hatással, és
ezen keresztül a szervezetünk egészére
is. Immunrendszerünk ellenállóbbá válik,
szerveink kapacitása nő, így azok funkcionálisan jobban működnek.
A svédkeserű azonban még ennél is
többet tud, hiszen a benne lévő gyógynövények nem csupán az emésztőrendszerre jótékony keserű anyagokat tartalmaznak. Számos más gyógyhatású
összetevővel is rendelkeznek, melyek
mind benne vannak a svédkeserűben és
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hasznosulnak. Így például gyulladáscsökkentő flavonoidok, fertőtlenítő és
fájdalomcsillapító hatású illóolajok,
valamint számos ásványi anyag és vitamin. Ezek az összetevők kitűnően hatnak
emésztőrendszeri és ízületi gyulladásoknál, izom- és ízületi fájdalmaknál, serkentik a vérkeringést, egyensúlyba hozzák a
hormonháztartást.
Maria Treben így ír a svédkeserű gyógyhatásairól Egészség Isten Patikájából
című könyvében:
„A svédkeserűk tisztítják a vért, javítják
a keringést, elűzik a puffadást, fejfájást,
emésztési zavarokat, gyomor-, epehólyag-,
máj- és vesebetegségeket (még akkor is,
ha az alkohol nem megengedett). Ezek a
cseppek serkentik a lomha bélrendszert,
és eloszlatják a szédülést és a sántaságot.
Minden betegség esetén ezek a leghasznosabbak, még a rák esetében is.”
Ahhoz, hogy ezeket a jótékony hatásokat élvezhessük, nincsen más dolgunk,
mint 2×1 evőkanál svédkeserűt naponta
(reggel és este), vízzel, teával vagy gyümölcslével hígítva meginni.

Fűben-fában
A Svédkeserű jótékony hatásai
külsőleg

A svédkeserűben lévő gyógynövények
erejét külsőleges alkalmazással is hasznosíthatjuk. Bőrünkön keresztül a hatóanyagok könnyedén felszívódnak és bekerülnek a véráramba. (Ezért is mondom mindig,
hogy a szintetikus anyagokkal teli kozmetikumokat kerüljük, amennyire csak lehet!)
Alkalmazzuk a svédkeserűt borogatásra, lemosásra, öblögetésre vagy fürdővízhez adva, vagy használjunk svédkeserűt
tartalmazó kenőcsöket, szappanokat.

Milyen problémáknál hatékony
külsőleg a svédkeserű?

• pattanásos, aknés bőr
• ekcéma
• rovarcsípések
• bőrpír, bőrgyulladások
• bőrviszketés
• sebek, zúzódások, véraláfutások
• bőröregedés lassítása
• időskori bőrfoltok megelőzése,
a meglévők halványítása
• izomfeszülés, izomgörcs, izomfájdalom
• ízületi gyulladások és ízületi fájdalmak
• fejfájás enyhítése
• torokgyulladás
• fogfájás, fogínygyulladás
Külsőleges alkalmazásnál érdemes figyelembe venni, hogy a svédkeserű kiszáríthatja a bőrt, ezért a kezelést követően
használjunk körömvirág kenőcsöt, mely
segít regenerálni a bőrt és gyulladáscsökkentő hatóanyagokkal is rendelkezik, így
fokozhatja a svédkeserű jótékony hatásait.

Svédkeserűt tartalmazó
natúrkozmetikumok

Szerencsére ma már nem kell nélkülöznünk e sokoldalú elixírt tartalmazó kozmetikumokat sem, amelyek lényegesen
leegyszerűsítik a svédkeserű külsőleges
alkalmazását. Maria Treben termékpalettáján számos ilyen készítményt találunk,
érdemes velük megismerkednünk.

Svédkeserűs natúr szappanok

Ezek a természetes szappanok semmilyen szintetikus adalékanyagot nem
tartalmaznak, 100%-ban természetes ös�szetételűek. Alapjukat a jól ismert Maria
Treben svédkeserű adja, melyhez különféle gyógynövény kivonatok társulnak. Így
például a zsíros bőrre jótékony csalán-citromfű, illetve a bőrgyulladásokra, száraz
bőrre és ekcémára alkalmazható orbáncfű-körömvirág.

Valamennyi szappan ajánlott minden
korosztály számára, érzékeny és ekcémás
bőrűeknek mindennapi bőrápoláshoz.

Svéd gyógyfű tusfürdő

Egy stresszes, fárasztó nap után a legjobb választás elmerülni egy kád vízben
és engedni, hogy a Svéd gyógyfű tusfürdő kényeztesse bőrünket. Ez a természetes összetételű tusfürdő növeli a bőr vitalitását, így bennünket is energiával tölt fel.
Parabéntől és más kemikáliáktól teljesen
mentes. Érzékeny bőrűeknek is ajánlott.

Svéd gyógyfű balzsam

A svédkeserű jellegzetes illatával és sötétbarna színével rendelkező Svéd gyógyfű balzsam minden bőrtípus álma, különlegesen jótékony és hatékony bőrápoló
Összetevői segítenek a problémás, szen�nyezett, irritált, viszkető bőrfelület ápolásában, regenerálásában. Hidratáló tulajdonságával segít a bőrt egységessé tenni,
és egészségesen csillogóvá varázsolni.
Használhatjuk akár naponta többször is
igény szerint az érintett területeken, finoman bemasszírozva a bőrbe.

ló olajokkal. A szintén gazdagon tápláló
svéd gyógyfű tusfürdővel kombinálva a
mindennapi testápolást egy igazán kellemes élménnyé varázsolhatjuk, mely során
a bőr visszanyerheti rugalmasságát és
bársonyos tapintását.

Svéd gyógyfű krém

A Svéd gyógyfű krémben egyesülnek
a svéd gyógyfüvek és az értékes olajok
kivonatai. Eredményesen használható
szinte bármely bőrtípus napi ápolására.
Gyorsan beszívódik, hidratál, kényeztet
és élettel teli ragyogással tölti fel bőrt,
zsíros csillogás nélkül! Használható arckrémként, kézkrémként egyaránt, irritált
és problémás bőr esetén is.
Mint látható, a svédkeserű valóban
sokoldalúan jótékony a szervezetünkre,
akár belsőleg, akár külsőleg alkalmazzuk.
Szerintem olyan háziszer, amelyet mindenképpen érdemes otthon tartanunk a
házipatikákban, így bármikor gyors segítséget nyújthat.

Svéd gyógyfű testápoló

A híresen jótékony svéd gyógyfüvek aktív alkotórészeivel rendelkező testápoló,
amely ideális a bőr teljes körű ápolására.
Egyesíti a svéd gyógyfüvek valamennyi
előnyét, kiegészítve azokat egy finoman
lágy illattal, és további értékes bőrápo-
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Az eredeti Maria Treben svédkeserűt és a
svéd gyógyfüves készítményeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

Hasznos

Az elfeledett hamulúg
A fahamut az emberiség évezredeken át nagy becsben tartotta. Sokoldalú felhasználhatósága a háztartások nélkülözhetetlen részévé
tette, hiszen a hamulúgot mosószerként és szappanként és fafestékként,
magát a hamut trágyaként tudták
használni.
A múlt század végére a vegyipar teljesen kiszorította a fahamut, helyette
szintetikus termékeket kínálva, melyek a
fahamuval ellentétben nehezen bomló,
mérgező vegyületekkel terhelik a környezetet.
A fa elégetésekor keletkező hamu számos értékes ásványi anyagot tartalmaz.
Erősen lúgos kémhatású. Ph értéke 10-13
közé esik. A termőföldre kiszórva azonban
nagyon gyorsan csökken a lúgossága, így
mértékkel használva nem kell tartani a
föld ellúgosodásától.
Mivel a lúg tisztító hatása káliumtartalmától függ, az egyes fafajták hamujából
eltérő erősségű lúg keletkezik.
A bükkfa hamujából például sokkal
erősebb lúg nyerhető, mint a gyümölcsfákéból , de az akácfa, és a kukoricaszár
hamujából még ettől is ettől is erősebb.
Lassan feledésbe merül a mosólúg készítése, ezért is tartjuk fontosnak, hogy
megosszuk olvasóinkkal nagyanyáink tudását.
A hamulúg elkészítése könnyű, felhasználása egy kis gyakorlattal szintén nem
okoz nehézséget. A szintetikus mosó- és
tisztítószerekkel ellentétben környezetünkre nem ártalmas, amely szempont
egyre fontosabbá válik mindinkább elszennyeződő világunkban.
A hamulúg maró hatású folyadék,
ezért jól záródó, felcímkézett üvegben,
gyerekektől elzárt helyen kell tartani!

Ez az elegy egy nap alatt kitisztul, a hamu
leülepszik és a sárgás színű hamulúgot
a le nem ülepedett szennyeződések kiszűrése után használhatjuk. Az erősen
zsíroldó folyadék alkalmazható általános
tisztítószerként, áztatószerként vagy mosószerként. Az adagolás a mosandó ruha
mennyiségétől és a hamulúg töménységétől függ.

A legegyszerűbb megoldás természetesen egy PH tesztcsík, amely a gyógyszertárakban beszerezhető, de nagyszüleinknek
még nem állt rendelkezésére ilyesmi. Ők
a lúgoldat töménységének, fajsúlyának
megállapítására tojást használtak. 15 %-os
lúgban úszó tojásnak a fele emelkedik ki
a folyadékból, 8 %-osból az 1/4 része, 4
%-osban pedig a tojás lebeg.

Hogyan mérhető a lúgoldat
töménysége?

Hogyan használható a hamulúg?

Mosásnál a nagyon elszennyeződött
ruhákat előzőleg be lehet áztatni hamulúgos vízbe, a nem nagyon piszkos ruháknak elég az 5 kg-os mosógépi mosás hoz
körülbelül 4-5 dl lúg, esetleg kombinálhatjuk környezetbarát mosószerekkel.
A faházak, kerítések elszürkülésének
meggátolása hagyományosan szintén
hamulúggal történt. A fát néhány éves
időközönként forró lúggal lemosták vagy
lekefélték, így a több évszázados faépítmények is megtartották kellemes, antik
színárnyalatukat. Ha ki szeretnénk ezt próbálni mi is, akkor ehhez a hamut és a vizet
1:3 arányban egy órán át főzzük, majd egy
kendőn át szűrjük. Egy másik recept szerint 30 dkg hamut egy zsákban, 10 liter
vízbe lógatva, néhány órán keresztül állni
hagyjunk.

Hamulúg készítése

Hamulúg készítésekor a hamuból először kirostáljuk a faszén maradványait.
A mosáshoz használható hamulúgot a
fahamu zubogó, forró vízzel történő elkeverése során nyerjük, amikor is körülbelül
1 kg hamuhoz 4 liter forró vizet öntünk.
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Ayurvéda

Tavaszi megújulás ayurvedikus támogatással
Tavasszal kiemelten érdemes foglalkozni a tisztítókúrákkal akár megelőzésként, akár jobb egészségi állapot
elérése céljából.
Az Ayurveda tradicionális gyógymódjai több mint 5 000
éve töretlenül fennmaradtak. Áldásos hatásaikat már a
nyugati társadalmak is megtapasztalhatják. Egyre több
ayurvedikus központ nyílik Európában is. Ezen központok főképp a pancha karma eljárásokra épülnek, illetve az ezt megelőző procedúrákat és levezető protokollt
alkalmazzák.

Ahogy mi magunk előkészülhetünk
egy házilag kivitelezhető tisztítókúrára
- Tervezzük meg az étrendet két hétre.
- Növényi alapú, frissen készített, folyékony állagú ételeket készítsünk. Meleg levesek enyhén csípős változatban, krémlevesek, kevés gabona alapú étellel felváltva. Fogyasszunk sok meleg
gyógyteát.
- Naponta együnk 1-2 evőkanál, esetleg még több ghít (tisztított vaj). A levesbe kiváló!
- Szaunázzunk minden nap vagy vegyünk esténként 20-30 perces forró fürdőt.
- Ebben a két hétben – majd a tisztítókúra alatt is – masszíroztassunk minél többször. Ideális lenne otthon minden nap egy
intenzív átolajozó masszázs, azonban a legjobb, ha időpontot kérünk masszőrünktől erre a két hétre, heti minimum 2 alkalomra.
- Figyeljünk az alvásra. Ha szükséges segítsük magnézium, B-vitaminok fogyasztásával, de igen üdvös lehet a Brahmi is vagy az
Ashwagandha, ha ayurvedikus gyógynövényt választunk. A nem
kielégítő alvás gátolja a tisztulási folyamatot.
- Töltsünk szabad levegőn napi egy órát (kocogás, gyaloglás,
futás, kerékpározás).
- Használjunk anyagcsere fokozó gyógynövényeket. Ilyenek
például a keserű vagy a vízhajtó tulajdonságú gyógyteák, növényi levek (mezei zsurló, pitypang, orvosi pemetefű).

Megfelelő ayurvedikus gyógynövények használatával és odafigyeléssel házilag is el tudjuk
érni, hogy testünk évről évre megtisztuljon
- A Triphala az Ayurveda klasszikus, 3 gyümölcs tartalmú formulája a szervezet gyengéd, de mégis hatékony méregtelenítésére. A belek működését támogatja.
- Az Amla optimalizál. Enzimatikus, ezért a biológiai emésztést
segíti, az összes enzimet segíti működni. Hihetetlen erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő, rostjai emésztésjavítók. Segítheti
a gyomor nyálkahártyáját visszagyógyulni. A székletet segíti eltávozni, mindennemű emésztőrendszeri gyulladásos nyálkával
gyorsan elbánik.
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- A máj működésének támogatására összeállított gyógynövény-kombináció a Livgood. Ha a máj optimálisan működik, hatékony méregtelenítés, egészség az eredmény.
Követve az ajánlásokat két hét alatt szépen mobilizálhatóvá
válnak a lerakódott depók. A következő fázisban sikeresen elvégezhetjük a tavaszi tisztítókúrát.
Csizmadia Ágnes ( Ayu.phil.tud..) szakértő - Magyar Ayurvéda
Gyógyászati Alapítvány / Garuda Trade Kft. /
Aryan Természetgyógyász Oktató és Egészségnevelő Kp.
További ayurvedikus ajánlásokért, írásokért
látogasson el a Garuda Ayurveda blogra: https://garuda.hu/blog,
keresse a Garuda Ayurveda Hírlevelet:
https://garuda.hu/hirlevel

www.garuda.hu www.ayurveda.hu
1136 Budapest, Tátra utca 24.
Tel.: 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook, YouTube: : Garuda Ayurveda

Ajánló
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Hogyan kezdjünk hozzá a tejmentes élethez?
A Zöld Újság tavaly októberi számában írt cikkünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy
„Ételérzékeny vagy ételallergiás a
gyerekem?” Foglalkoztunk az ételérzékenység/ételallergia közötti különbséggel, a tünetekkel. Akik esetleg lemaradtak volna róla, a cikk
már olvasható a www.zoldujsag.hu
honlapon is.
Jelen írásunkban azzal foglalkozunk,
hogy ha igazolódott a tejérzékenység/
tejallergia, akkor hogyan kezdjünk a diétához. Sokakat ilyenkor elfog a kezdeti
kétségbeesés érzése. Hasonlóan éreztünk
mi is, amikor pár hónaposan a gyerekgasztroenterológus diétát írt elő nekünk.
Igen nekünk, mert akkor még csöppségünk javában anyatejes volt. Ilyen esetben az édesanyának kell diétáznia, mert
az allergének az anyatejen keresztül átjutnak a pici szervezetébe. Akkor sem kön�nyebb a helyzet, ha idősebb gyereknél
derül ki a tejérzékenység.

Hogyan kezdjünk hozzá
a diétához?

A diéta kezdetben nagyon nehéznek
tűnik, különösen, ha előtte bármit ehettünk problémák nélkül. A dietetikusok
szerint körülbelül 2 hónap, mire megfelelő diéta esetén kiürül a tejfehérje a szervezetből. Minden előre csomagolt termék
összetevőjét el kell olvasni. Az elején egy
bevásárlás ezért kétszer annyi időbe is telhet, mint korábban. Fontos megjegyezni,
hogy a már jól bevált termékek összetevőit is időnként ellenőrizni kell, mert a
gyártók hajlamosak időnként változtatni
a terméken. A képen bemutatjuk, milyen
sokféle néven szerepel a tej a termékekben. Mindent meg kell nézni: felvágottak,
virslik, zsemlemorzsa, pudingpor, margarin, ropi stb. Kezdetben érdemes kerülni
a nyomokban tejet tartalmaz(hat) termékeket is. Miután megtaláltuk a diétánknak
megfelelő ételeket, a legnagyobb segítség kezdetben egy étkezési-tüneti napló
vezetése, azaz mikor mit ettünk, mikor
jelentkeztek utána a tünetek.

Miért fontos a napló vezetése?

Azért, mert sok esetben a tejfehérje
mellé egyéb allergének is társulnak, amelyeket így a legkönnyebb kizárni. Ezek lehet, hogy csak átmenetileg okoznak tüneteket a bélfal károsodása miatt, de lehet,
hogy hosszabb távon is. Teljes gyógyulás
azonban ezek kiiktatása nélkül nehezen
megvalósítható.

Mik azok az allergének,
amelyekre érdemes fokozottabban figyelni a tej mellett?

A tej mellett nagyon sokaknál okoz
gondot a szójafehérje, marha, citrusfélék,
hal, de például nálunk az elején tüneteket okozott a kakaó, paradicsom, mustár,
csonthéjasok, tojás, hüvelyesek, a kókusz.
Egy jól vezetett étkezési-tüneti naplóval
ezek mind kiszűrhetők. Kb. fél év diéta
után érdemes a kevésbé erős allergéneket próbálgatni, hogy még mindig okoznak-e a tünetet vagy csak a bélfal károsodása miatt jelentettek korábban gondot.
Természetesen közben egyeztessünk a
gasztroenterológusunkkal, ő mit javasol.

Hogyan főzzünk
tej/tejtermékek nélkül?

Alapvetően mi magyarok nagyon szeretjük a tejszínes, tejfölös ételeket, a sajtot, a joghurtot. Szinte már minden tejes
étel megoldható tejmentesen. Amihez
tejet írnak, ott használhatunk növényi tej-
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italokat. Többféle található már a boltok
polcain: rizs, zab, mandula, szója, kesudió,
kókusz. Talán a legsemlegesebb íze a rizstejnek van. Érdemes azonban apránként
mindet kipróbálni. Jól használhatóak
élesztős kelt tésztákhoz is. A tejszínt helyettesíthetjük növényi tejszínnel, krémlevesekhez is tökéletes. Ezek között is
többfélét találunk. A sajt helyett is létezik
növényi sajt, a tejföl helyett növényi megfelelője, vaj és margarin helyett tejmentes
margarin. Tortákhoz tejszín helyett jól
használhatóak a növényi habtejszínek.
Bármit is főznénk, rengeteg tejmentes
recept van már az interneten, köztük honlapunkon, a vegabonshop.hu oldalon is
folyamatosan bővül a tej- és tojásmentes
receptek köre.

A számos növényi tejhelyettesítő mellett minden termék a vegabonshop.hu
webáruházban tejmentes és tojásmentes.
A főbb élelmiszer alapanyagok mellett
különleges tejmentes csokik, cukorkák,
tej- és tojásmentes kekszek színesítik a
választékot.
Kérdés esetén keressen nyugodtan
minket az info@vegabonshop.hu email
címen.

Ajánló
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A gyerekek vitaminpótlásáról
A tél elmúltával bizonyára sokan érezhetjük magukat fáradtnak, levertnek,
nem hiába szokták emlegetni a „tavaszi fáradtságot”. A soha véget nem érő
téli hónapok után már mindannyian vágyunk hosszú napsütéses órákra,
hatalmas kirándulásokra és szabadban eltöltött programokra családunkkal vagy barátainkkal. A hátunk mögött lévő tél, a hideg időjárás, a gyermekek közösségbe járása fokozottabb védelmet követelt a betegségek ellen.
Azonban tavasszal sincs ez másképp: a szervezet immunerősítése a betegségek megelőzésében döntő szerepet játszik a tél elmúltával is.
A vitaminok túlnyomó többsége a friss
zöldségekben, gyümölcsökben, húsokban, halakban, tejtermékekben megtalálható. A jól evő gyerekeknél általában
nincs is gond, a baj akkor van, ha gyermekünk nem nagyon szeret enni, vagy válogatós. A vitaminok pótlására tavasszal is
figyelemmel kell lenni. Fontos emellett a
helyes étkezési szokások kialakítása még
gyermekkorban, mert később ezeken már
nehéz változtatni. A magyar dietetikusok
ajánlása szerint 50%-ot kellene kitennie a
zöldségeknek és a gyümölcsöknek a mindennapi étrendünkben. A gabonafélék,
tej és tejtermékek, tojás, valamint húsok
mennyisége együttesen pedig nem kellene, hogy meghaladja az 50%-ot. (www.
mdosz.hu, www.okostanyer.hu) Emellett
a szakemberek felhívják a figyelmet a
megfelelő mennyiségű folyadék fogyasz-

tására, valamint a lehető legkevesebb cukor, só - és zsiradékbevitelre is.
Míg a napi vitaminszükséglet az aktív korban lévő felnőtteknél leginkább
csak az évszakok váltakozásával változik,
addig ez gyerekeknél függ attól is, hogy
mely életkorban vannak. A kalcium és a D
vitamin például viszont nélkülözhetetlen
a csontok és fogak megfelelő kifejlődéséhez kisgyermekkorban ugyanúgy, mint
a fejlődés másik aktív időszakában, a kamaszkorban. A B-vitaminok támogatják
az immun - és idegrendszer működését,
szerepet játszanak az anyagcsere-folyamatokban, segítik a vérképzést, a pajzsmirigy működését. Nem is gondolnánk
talán, hogy a sebek és égési sérülések
gyógyulásához is hozzájárulnak. A fáradtság leküzdéséhez, a koncentráló képesség fokozásához is hozzásegíthetnek.

A hangsúly mindig a kiegyensúlyozott,
vegyes étrenden és az egészséges életmódon van. Amennyiben emellett mégis
vitaminhiány alakulna ki, úgy jó minőségű étrend-kiegészítők szedését is szokták
javasolni a szakemberek.

Ajánló
Kindervital

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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Mert „az Élet él és élni akar”!

„Semmire nem mész a tudásoddal, ha nem
tapasztalod meg a tudást, működés közben!”
Arató Mónika

A struktúrák hatása
a búza csírázására
Kedves Olvasó! Korábban foglalkoztunk a struktúrákkal, áttekintettük a legáltalánosabb szimbólumokat, alakjukat,
jelentésüket, vélt vagy valós hatásukat.
Most egy érdekes kísérlet első lépéséről
számolok be. A kiválasztott struktúra a
mandala. Bár a mandalák is megérnének
egy jó összefoglaló ismertetést, de most
csak hatásukkal foglalkozunk. Mégis elkerülhetetlen, hogy röviden ne foglaljuk

össze a mandalákkal kapcsolatos legalapvetőbb ismereteket!
A mandala a távol keleti kultúrák spirituális szimbóluma. A hindu és a buddhista kultúrákban a megvilágosodás
útjának útmutatójaként szerepel. A szó
a szanszkrit nyelvből ered, és jelentése
igen egyszerű: kör, körív, körszelet vagy
korong. Az elmével is kapcsolatba hozzák,
ezért több, mint egy geometriai forma, az

Íme a kísérlet helyszíne: Egy védett helyet építettem ki, fapolcot
szerelve a hálószoba fürdőszoba felé vezető ajtajára, amit erre az
időre lezártam. A hely az ablakkal szemben van, így azonos a fény
mennyisége, fűtőtesttől és áramlásoktól pedig távol van.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
1.

2.

3.

4.

A kísérlethez négy, találomra kiválasztott mandalát használtam. Ezek 10 cm átmérőjű üveglapokra
rajzolt geometriai elemek, melyeket kristályok díszítenek.
imádság és a meditáció szimbólumaként
használják. Ha „belépünk” a mandalába,
akkor a középpontja felé haladva a szenvedéstől az örömbe vezető utat mutatja
meg. Az alkalmazott színekhez meghatározott tulajdonságok tartoznak. Most csak
ennyi.
A kísérlethez négy, találomra kiválasztott mandalát használtam. Ezek 10 cm
átmérőjű üveglapokra rajzolt geometriai
elemek, melyeket kristályok díszítenek.
Ez a különlegességük! A kísérlethez egy
védett helyet építettem ki, két fapolcot
szerelve a hálószoba fürdőszoba felé vezető ajtajára, amit erre az időre lezártam. A
hely az ablakkal szemben van, így azonos
a fény mennyisége, fűtőtesttől, és áramlásoktól pedig távol van. Így csírázás szempontjából amennyire csak lehet, kiegyensúlyozott, homogén, jól védett helyen
történik a kísérlet.
A felső polcra öt darab négyszögletes,
0,7 literes flakonba tettem az egy éjszakán
tiszta (fordított ozmózissal előállított) vízben beáztatott bio búzaszemeket. Mindegyik flakonba egy lapos evőkanálnyi

búzaszemet tettem. A négy mandalára
helyeztem a flakonokat, úgy, hogy az ötödik flakont középre téve, etalonként használtam, azaz, nem volt alatta mandala.
Azonos időben, azonos mennyiségű vizet
kaptak a búzaszemek. Egyszóval, amen�nyire csak lehetett, homogén területen,
ahol alig ingadozik a hőmérséklet, homogén ellátást kaptak a csirázó magvak.
Az alsó polcra is öt flakont tettem, mindegyik alatt más és más kristályokkal, amit
a mandala készítésnél használnak fel. A
kísérlet egy hétig tartott.
Íme az eredmény: annak ellenére, hogy
a próba csíráztatáskor a búzaszemek 9095%-a kicsirázott, itt csak a töredéke.
Mintha a mandalás környezet visszafogta volna a csírázási kedvet. De az etalon
is hasonlóan viselkedett. Tehát itt az első
ok a kísérlet pontosabb megismétlésére!
A kristályok gyakorlatilag egyformán hatottak a növekedésre, ezért ezekkel itt, és
most érdemben nem foglalkozunk. Két
mandala az etalonhoz képest is visszafogta a csírázást, de egy flakonban a magok
óriási előnyre tettek szert.
Természetesen, ezeket az eredménye-

ket nem lehet „tudományosan” értékelni,
csupán a kísérlet első bátortalan lépésére
utalnak, meghatározva a további feladatokat. Mivel a kristályok hatása homogén
volt, feltételezhető, hogy a mandala geometriai formája a nagy növekedés forrása.
Íme egy további szempont a kísérlet pontosításához!
Kedves Olvasó!
Nos, itt egy mandala csíráztatás első
eredménye! Hat, nem hat, nem kérdéses!
Olyan jelentős a különbség az etalonhoz
képest, hogy az ember csak csodálkozik!
De hogy mi is hat, azt még körbe kell járni. Úgy néz ki, nem valószínű, hogy a nagy
változást a kristályok okozzák! A rajzolat
önmagában, avagy a rajzolat ezekkel a
kristályokkal? Mindmind érdekes kihívás,
nyomára kell jutni!
Amint új és lényeges
eredmény lesz, jelentkezem!
Barátsággal,
Erdei István

Íme a kísérelet eredménye. A 3. számmal jelölt az etalon, itt a csíra minimális magassága: 50 mm,
maximális magassága: 175 mm. Balról az 1., 2., jobbról a 3., 4.-es flakon, mandala alátéttel.
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Egészség

8 természetes megoldás ízületi fájdalmak ellen
Mivel az emberi test közel 400 ízülettel rendelkezik, és ezek folyamatos, és létfontosságú szerepet játszanak a test
mozgatásában, és a flexibilitás biztosításában, ezért óhatatlanul előfordul, hogy időről időre valamilyen fájdalom
jelentkezik bennük. Az ízületek különböző összetevőkből épülnek fel, mint például a porc, szalag, hártya, folyadék,
és szövet. Ebből adódóan az ízületi fájdalomnak sok különböző oka lehet.
A fájdalom okát jellemzően 3 kategóriába sorolhatjuk, ami további alkategóriákra bontható. A fájdalmat okozhatja ízületi
gyulladás, vagy egy fertőzés. A fájdalom
lehet mechanikai eredetű, melyet jellemzően az ízületi porc kopása és elhasználódása
okoz. Valamint a fájdalmat okozhatja egy
sérülés, vagy baleset is.
Az alábbiakban bemutatunk 7 természetes megoldást, ami segíthet enyhíteni a fájdalmat, csökkenteni a gyulladást:

Csipkebogyó

A csipkebogyóból készült por a fájdalomcsillapítók hatékonyságát meghazudtolva
képes csökkenteni az ízületi fájdalmat. A
Kalifornia Egyetem és a Fredericksburg
kórház munkatársai 287 beteg bevonásával vizsgálaták a gyulladásos ízületi betegséget, amikor erre az eredményre jutottak.
Fontos érv még a csipkebogyó por mellett,
hogy recept nélkül elérhető, és nincsenek
mellékhatásai, míg ezek nem igazak a fájdalomcsillapítókra.

Vízfogyasztás

A test 75%-a víz. Ha kevesebb víz van
a szervezetében, az hajlamosabb a kimerültségre, a betegségek elkapására és a
szövetei gyorsabban öregszenek. Kevés víz
fogyasztásakor lelassul a szervezet méregtelenítő képessége, a vesékben pangás jön
létre, ami számos közvetlen és közvetett tünet kiváltó oka. Az ízületek kopásának egyik
legjobb ellenszere a megfelelő mennyiségű
vízfogyasztás. Ezt számos kutatás támasztotta már alá és megfigyelésekkel is igazolható. Próbálja ki, hogy pár napig, egy hétig
több folyadékot fogyaszt, és hamarosan
látványos javulást figyelhet meg a csukló, a
könyök és a térdízületek állapotában.

Étkezés

A gyakori, napi háromszori húsfogyasztás
rossz hatással van az ízületi fájdalmakra. Ha
zöldségekben gazdag étrendre vált, beiktatva esetleg egy-egy superfood étrend-kiegészítővel, jelentős javulást figyelhet meg.

Számos növény rendelkezik köztudottan
gyulladáscsökkentő hatással. Ilyen például
az áfonya, a szeder, és az egészséges olajok.
Jó tudni viszont, hogy a margarinok éppen
az ellenkezőjét érik el.

B-vitaminok

Egy, a Journal of the American College of
Nutrition-ban megjelent tanulmány szerint,
a folsav (más néven B9) és a B12 enyhíti a
csontízületi gyulladást. Egy újabb tanulmány pedig, amely a német Schmerz-ben
jelent meg, a B1-, a B2- és a B12-vitamin
fájdalomcsillapító hatását írta le. A kutatók
szerint azonban gyorsabb és hatékonyabb,
ha nagy mennyiségű B-komplex kiegészítést alkalmazunk, mintha egyenként kísérletezünk a B-vitaminokkal.

Glükozamin

A glükozamin (glucosamine) segíti a súrlódásnak kitett ízületi szövetek működését
és a porcszövetek újraképződését, ezzel
csökkentve az ízületi fájdalom gyakoriságát,
és mértékét.

Kondroitin

A kondroitin a porc egyik fő alkotóeleme, amelyet kiváló vízmegkötő képesség
jellemez.
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MSM

Az MSM egy széles körben elfogadott ízületi fájdalomcsillapító, a szerves kén egyik
formája. Sportolóknál az MSM gyulladáscsökkentő hatása segíti a gyorsabb regenerálódást és az ízületek egészségét is megőrzi. Ízületvédők gyakori elemeként az MSM
enyhíti az izomfájdalmakat, görcsöket, és a
gyulladást.

Kollagén
A kollagén egy természetes fehérje. Nélkülözhetetlen építőanyaga a csontoknak,
porcoknak, inaknak, szalagoknak és egyéb
kötőszöveteknek. Mivel fogyasztása serkenti az ízületek működését, így csökkenti
a fájdalmat.
A www.egeszsegmindenkinek.com
oldalon megtalálhatóak a fent felsorolt
táplálék-kiegészítők. Bármilyen a témával kapcsolatosan felmerülő kérdés
esetén szívesen válaszolok az info@
egeszsegmindenkinek.com címen.
Ebben a hónapban az első 5 vásárló
termékmintát kap ajándékba megrendelése mellé.

Egészség

Az antioxidánsok szerepe az életünkben
– védelem a sejtromboló szabadgyökök ellen
A szabadgyökök oxigén- vagy nitrogénalapú molekulák, amelyek különféle kulcsfontosságú fehérjéket támadhatnak meg a szervezetünkben, de akár a DNS is a
célpontjukká válhat. Mivel a szabadgyökök károsítják a
sejteket, túlzott mértékű jelenlétük a szervezetben növeli a krónikus betegség (rák) kialakulásának kockázatát,
és az öregedési folyamatok is felgyorsulnak.

Az antioxidánsok – sejtjeink védelmezői
Szerencsére van megoldás a szabadgyökök ellen, hiszen az
antioxidáns vegyületek megkötik és eltávolítják a testből a
szabad gyököket. Szervezetünk folyamatosan ki van téve a szabadgyökök támadásainak, melyek természetes anyagcsere folyamatok közben is keletkeznek, de ha a szervezet védelmi rendszere optimális, a saját maga által termelt szabadgyököket képes
semlegesíteni. Szabadgyökök termelődnek külső környezeti hatások (UV-sugárzás, légszennyezettség, dohányfüst, vegyszerek),
életmódbeli tényezők (egészségtelen táplálkozás), valamint a
stressz hatására is.

Diamond Family bio-aktív antioxidáns keverék
A Diamond Family folyékony étrend-kiegészítő termékei a vitaminok, ásványi anyagok és aminosavak mellett magas antioxidáns-tartalmú zöldségek, gyümölcsök és gyógynövények
koncentrált kivonatát tartalmazzák. Íme, közülük néhány hatékony növényi antioxidáns forrás, amelyek támogatják az immunrendszert és segítik szervezetünket a szabadgyökök elleni mindennapos küzdelemben:
Panax ginzeng - antioxidáns hatással rendelkezik, egyes hatóanyagai jelentős szerepet játszhatnak az érelmeszesedés, a máj és
a szembetegségek kialakulásának megelőzésében.
Brokkoli – antioxidáns tartalma mellett javítja a csontok egészségét, fokozza az immunrendszer működését, javítja a bőr egészségét, segíti az emésztést, valamint csökkenti a gyulladást a szervezetben.
Spirulina - számos erős antioxidáns vegyületet tartalmaz, melyek közül kiemelkedik a klorofill, leggazdagabb forrása a bétakarotinnak, a karotinoidok mind a 10 fajtája megtalálható benne,
melyek közismerten erélyes antioxidáns anyagok, kiemelten védik bőrünket a káros hatásoktól, UV-sugárzástól.
Szőlőmag - egyike a természet leghatékonyabb antioxidánsainak. A mikro-őrleményében található polifenolok antioxidáns
hatásának köszönhetően hozzájárulnak a szervezet immunrendszerének erősítéséhez.
Cékla - a mélyvörös zöldségek festékanyaga a betain nevű antioxidáns, és segíti a vörösvérsejtek regenerálását és szaporodását,
vértisztító hatásáról is ismert.
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Tőzegáfonya - kiváló antioxidáns, segít megelőzni a húgyúti
fertőzések kialakulását és fenntartja a húgycsövek egészségét.
Goji bogyó – tele van rosttal, vassal, valamint A- és C-vitaminnal. A vas nélkülözhetetlen, hiszen részt vesz az oxigén szállításban és a vörösvérsejtek termelésében, antioxidánsként hat a szervezetben.
Feketeáfonya - számos antioxidáns csoport megtalálható benne, hatásos a vastagbél-, a mell- és a bőrrák kialakulásának megakadályozásában.
Gránátalma - magjai jótékony hatással vannak az egész szervezetre. Olyan erős antioxidánsok, hogy a polifenolok javíthatják
az egészséges sejtek túlélését, valamit a rákos sejtek halálát is képesek lehetnek előidézni.
Citrus-bioflavonoidok - lényeges szerepet játszanak a C-vitamin felszívódásában és annak a szervezetben történő feldolgozásában.
Ginkgo biloba - elsősorban az agyra és idegrendszerre kifejtett
jótékony hatása ismert, nagy mennyiségben flavonoidokat tartalmaz, amelyek erős antioxidáns hatásukról ismert vegyületek.
Aloe vera - az aloe verának fertőtlenítő és erős gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidáns szer, a sejtek
anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását, tisztító és méregtelenítő, immunrendszert erősítő, fájdalmat csillapító hatást is tulajdonítanak az aloénak.
További információkért kérjük, érdeklődjenek a következő
telefonszámon: +36 30 014 6325,
email címen: info@diamondfamily.hu, illetve látogassanak
el honlapunkra, ahol részletes leírást találhat a termékeinkről:
www.diamondfamily.hu.

Ajánló
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Bőrápolás

Tavaszi zsongás a Napvirággal
Rügyeznek a fák, éled az élet. Tudatosan élni, egységben a természettel,
egyet jelent az „egész”-séggel. A tavasz a megújulás, az újrakezdés időszaka. Érdemes a testápolásban, a kozmetikában is a természet ritmusát követni. Készüljünk együtt a tavaszra a Napvirág Manufaktúra bőrmegújító, salaktalanító, regeneráló bőrradírjaival!
A tavasz tele van új lendülettel, pezsgéssel, és persze szépséggel. Mert a változás
örök, és a változás alapvetően jó. A természet járta táncot követve mi magunk is egy
teljesebb, egészségesebb életet élhetünk.
Elég csak kinézni az ablakon, és látjuk, rügyeznek a fák, újra éled a természet. A natúrkozmetikában, a környezettudatos, zöldebb
életben nagy szerepet kap a bolygónk ritmusa, így a tavasz első hónapjában érdemes
a bőrünket is ébreszteni, megújítani, élettel
telivé varázsolni.

Nekem is kell radíroznom
a bőröm?

A bőrradír egy természetes serkentő, tisztálkodó- és ápolószer, mely megújítja a bőrünk. A természetes bőrradírokat elég hetente egyszer használni, hogy kifejthessék
jótékony hatásukat. Utána a bőrön rögtön
érezni lehet a felszabadult könnyedséget,
a puhaságot, az élénk, élettel teli színeket.
Nem is csoda, hiszen a bőrradír, hála az apró
sószemcséknek, finoman távolítja el az elhalt hámsejteket, emellett energetizálja,
szinte felpezsdíti a vérkeringést, arra ösztö-

nözve a bőr sejtjeit, hogy maguk is „nagytakarítást” végezzenek. Ha a bőrradírban még
olyan bioaktív hatóanyagokat is találunk,
mint az E-vitamin, a bioflavonoidok vagy
antioxidánsok, akkor azok a bőrradírozást
követően jobban és gyorsabban tudnak
felszívódni, hasznosulni, táplálni a bőrt és
felvenni az öregedéssel vagy a ráncokkal a
harcot. Visszatérve a kérdésre, igen, a bőrradír még a kamaszoknál is fontos, az érett
bőrnek pedig kifejezetten jót tesz hetente
egyszer. Érdemes a természetes anyagokból készült natúrkozmetikumokat választani, mint amilyenek a Napvirág Manufaktúra
termékei. A Napvirág bőrradírjaiban a
mikroszemcsés ásványi anyagokban gazdag parajdi só tölti be a radír szerepét, melyet jól kiegészítenek a hidegen sajtolt növényi olajok, mint az antioxidánsokkal teli
extra szűz olíva, az antiageing szőlőmag, és
végül az ápoló, hidratáló, kényeztető édes
mandulaolaj. A hangulatunkhoz illően pedig választhatunk a frissítő menta-citromos, a kellemesen élénkítő kávé-vaníliás,
illetve az érzéki rózsa esszenciális olajokkal
illatosított termékek közül.

Nem csak az arcon

Jó tudni, hogy nem csupán az arcunknak
és a dekoltázs bőrének felüdülés a bőrradír!
Az egész testre is felvihető, és a durvább
őrleményű testradírt használhatjuk a karokon, a lábakon, a combok problémásabb
területein, segítve ezzel a méreganyagok
távozását, a tápláló vitaminokban, ásványi
anyagokban gazdag olajok beépülését is.

Csakis környezettudatosan

A Napvirág Manufaktúránál a kezdetektől fontos volt, hogy termékeit visszaváltható, lebomló, vagy újrahasznosítható
csomagolásban kínálja. Nincs ez másképp
a bőrradírok esetében sem. Az üvegtégelyekből nem oldódik ki toxikus anyag, mint
a környezetkárosító műanyagok esetében.
Az üvegtégelyeket visszaveszik, így a fertőtlenítést követően újrahasznosíthatóak.
A Napvirág termékek választásával hozzájárulhatunk bolygónk és környezetünk
egészségéhez is.
Élj tudatosan, élj egészségesen,
válaszd a Napvirágot!

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

31

Fűben-fában

Az illóolajok segítenek a fogyásban is!
Számtalanszor bebizonyosodott
már, hogy csodaszer, csodapirula - amit csak bekapunk és eltűnnek a felesleges kilók a testünkről
- nem létezik. Sajnos az egyetlen
tartós módszer az elfogyasztott kalóriák csökkentése és a rendszeres
testmozgás. Bár nem ígérnek villámgyors módszert a felesleges kilóktól való megszabaduláshoz, az
aromaterápia mégis nagyon sokat
segíthet azoknak, akik elégedetlenek alakjukkal, mivel az illóolajok
sokféleképpen beilleszthetők a fogyókúrás programba. Érdekesnek
hangzik? Lássuk!

Minden fejben dől el

A fogyás első lépésének semmi köze
sincs a diétához vagy testmozgáshoz. Mint
minden más életmódbeli változásnak, ennek is belülről, a dolgok megváltoztatása iránti vágyból kell fakadnia. Sajnos, az
emberek ezt a pontot általában akkor érik
el, amikor már nagyon nehéz változtatni.
Mivel nagyon sokan az evéshez fordulnak, amikor depressziósak, mintha az étel
kitölthetné a bensőjükben tátongó űrt, ez
gyakran egy olyan körforgás kezdete lehet, amelyet nagyon nehéz megtörni. Ördögi kör, amelyben esznek, amikor levertek, aztán azért levertek, mert megszegték
a fogyókúrás fogadalmukat.

Evés helyett kényeztetés

Bár azért kezdtünk bele, hogy jobban
érezzük magunkat a testünkben, a fogyókúrát mégis gyakran kényszernek érezzük, hiszen nem ehetünk annyit, amennyi
jólesik, és egy elvégzett kemény munka
után nem jutalmazhatjuk magunkat rágcsálnivalóval. Ez az a pont, ahol az aromaterápia belép a képbe.
A hangulatjavító olajok megszüntetik a levertség érzést, ezáltal megtörik a
negatív érzelmek láncolatát, amelyek a
túlzott evéshez és önbecsülés hiányához
vezetnek. A fogyókúrázónak néha szüksé-

ge van valamire, ami további erőfeszítésekre inspirálja. Mindig sokkal könnyebb
eldönteni, hogy mi jó az embernek, ha
egészségesnek és életerősnek érzi magát.
Az étellel szembeni egészséges alternatívaként jelentkezzen be egy aromaterápiás test- vagy arcmasszázsra, ami amellett,
hogy kellemes, még a fogyásban is segíti.
Mondja el a terapeutának, hogy fogyókúrázik, aki ebben az esetben olyan olajokat is alkalmazni fog, amelyek segítenek
a problémás területek fogyasztásában,
valamint az olyan problémákon, mint a
folyadék-visszatartás, vagy a cellulitisz.
Ezután dőljön hátra, és hagyja, hogy más
végezze a munkát. A tény, hogy időt fordít
saját magára, szintén meg fogja erősíteni
azt a meggyőződését, hogy törődik a testével. Többek között ez is hozzájárul az
önbecsülés érzéséhez, amely hozzáállás
rendkívül fontos a fogyókúrában.
Otthonában pedig vegyen esténként
egy illatos fürdőt, hogy megjutalmazza
magát a nap végén
A következő olajok használhatóak erre
a célra fürdővízbe vagy masszázsolajba
cseppentve:
• Bergamott - hangulatjavító, jó a depresszióra
• Jázmin - belső szépség és belső öröm
érzésével tölt el
• Rózsa - felkelti a nőiességet, valamint
a könnyedség érzésével tölt el, amely
nagyon fontos, mivel az ember hajlamos
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„nagydarab”-ként gondolni magára, még
akkor is, ha csak egy kicsit túlsúlyos
• Ilang-ilang - melegséget, nyugalmat,
könnyedséget nyújt
• Rózsafa - nyugtató, hangulatjavító
• Geránium - segít megtartani a lelki egyensúlyt. A fogyókúrázók gyakran
túlzásokba esnek. Gyors eredményeket
szeretnének és a legőrültebb diétákra is
hajlandóak, csak hogy eredményeket tapasztalhassanak. A geránium segít vis�szaállítani mind a fizikai, mind a szellemi
egyensúlyt.
A fogyókúrát közvetve is segíthetik az
illóolajok. Méregtelenítenek, megszüntethetik a túlzott folyadék visszatartást, serkenthetik az emésztést, és a fogyási illetve
cellulitisz csíkok ellen is felvehetik a harcot.

Vizelethajtás és méregtelenítés

A túl sok cukor, alkohol, kávé és gyorsételek nagyban hozzájárulnak a szervezet
működésének lelassításához. Az emésztőrendszernek erőlködnie kell, hogy képes
legyen lépést tartani a nehéz, ugyanakkor
tápanyagban szegény ételekkel. Túlzott
alkoholfogyasztás esetén különösen a
máj érintett. Mivel a szervezet egyre savasabbá válik, folyadékot tart vissza, próbálva felhígítani ezt a savat, és így a legjobb,
amit egy az egészségtelen táplálkozás miatt fellépő folyadék-visszatartásban szenvedő tehet, hogy még több vizet iszik.

Fűben-fában
Ez így kissé ellentmondásosnak hangzik, és sok ember ezért azt hiszi, hogy ha
több vizet iszik, szervezete még többet
fog visszatartani, és így inkább vizelethajtó tablettákat szednek. Pedig az igazság
az, hogy minél több vizet iszunk, annál
jobban működik a szervezetünk, és annál
könnyebben elbánik a mérgező anyagokkal, és kiüríti azokat. Mihelyst megszabadult a mérgező anyagoktól, a szervezetnek tovább nem kell visszatartania a
folyadékot, mivel kitisztult. Nagyon sok
túlsúlyos ember nem iszik eleget, ezáltal
akadályozva a szervezet természetes tisztulási folyamatát.
A vizelethajtó és méregtelenítő olajok
olyan esetben hasznosak, amikor a szervezetben felgyülemlenek a különböző mérgező anyagok és így képtelen maximális
hatékonysággal működni. Ezt előidézheti
a hosszabb időn keresztül folytatott egészségtelen táplálkozás és életmód.
Az alábbi olajok kiválóak egy olyan
szervezet esetében, amely
folyadékot tart vissza, vagy
amelynek belső nagytakarításra van szüksége.
Ánizskapor - tisztító és vizelethajtó.
Borókafenyő - méregtelenítő, vizelethajtó, jótékony hatással van a megterhelt májra.
Fekete bors - serkentő.
Rozmaring
tisztító,
tonizáló, serkentő.
Geránium - vizelethajtó, segít egyensúlyba állítani a szervezetet.
Ciprus - jótékony hatással
van a vérkeringésre.

Gondosan meg kell vizsgálni az étrendet is, hogy nincs-e benne valami olyan
étel, amely a panaszt okozhatja. Ilyen esetekben általában a több rostos étel, friss
gyümölcs és kevesebb vörös hús fogyasztását ajánlják.
Olajok alkalmazása masszázs vagy illatos fürdő formájában, amelyek visszaállítják a belek normális működését.
A székrekedés megszüntetésére ajánlott
olajok: ánizskapor, fekete bors, majoránna, gyömbér, rozmaring.

Így győzzük le a cellulitiszt

Cellulitisznek nevezzük a csípőn, combokon, fenéken és néha a felkaron felhalmozódott zsírpárnát. A bőr rücskössé,
egyenetlenné válik, amely hasonlít a narancs héjához. Bár gyakran örökletes, a fő
okai a hormonális változások, keringési
elégtelenség, a dohányzás, a helytelen táplálkozás, a cukor, az alkohol, a
stressz, és a testmozgás hiánya.

Az aromaterápia ugyan ebben az esetben is hasznos, mint minden, a túlsúllyal
kapcsolatos panasz esetében, de az élet
csaknem minden területén változtatásra
van szükség.
Készítse el a saját cellulitisz keverékét, és minden este, elalvás előtt dörzsölje be az érintett területet. Egyszerre hármat használjon a következő olajok
közül: ciprus, rozmaring, ánizskapor,
fekete bors, citrom, borókafenyő, geránium vagy cédrus, hordozóolajjal hígítva.
Cseppentsen 10 cseppet 20 ml hordozóolajba.
Hetente egyszer használjon meleg borogatást, amelyet előzőleg a fent említett
olajokkal itatott át. Terítse a borogatást a
problémás területre, majd csavarja be
meleg törülközőkkel, ezáltal segítve az
olaj felszívódását és fokozva méregtelenítő hatását.
A cellulitisz nem egy hét alatt alakul ki,
és eltűnni sem fog egy hét alatt, azonban
ha rendszeresen alkalmazza
a fent leírt módszereket, hat
héten belül a bőre egészen
biztosan jelentős változáson
fog keresztülmenni. Ahhoz,
hogy teljesen megszabaduljon a narancsbőrtől, ezeket a
lépéseket az élete részévé kell
tennie.

Fogyási csíkok ellen

Állítólag, ha egyszer a csíkok megjelentek, nagyon nehéz megszabadulni tőlük, bár
idővel halványabbá válnak.
Ebben az esetben az egyetlen
dolog, amit tenni lehet, javítani a bőr állapotát és rugalmasságát.
Ezt szem előtt tartva a
megelőzés a második legjobb megoldás. Ha fogyókúrába kezd és több kilót
szándékozik leadni, akkor az
a leghelyesebb, ha azonnal
elkezdi használni az olajokat,
megakadályozandó a fogyási
csíkok kialakulását. Ne várja
meg, amíg lemennek a felesleges kilók.
Az erre a célra leghatékonyabb olajok a mandarin és
a narancsvirág. Esténként
lefekvés előtt használja őket
olajjal vagy testápolóval hígítva.

Székrekedés ellen

Bizonyos olajok segítik az
emésztőrendszer működését,
és rendben tartják a beleket.
Azonban nem elég csupán az
olajokat használni. Ha ilyen
jellegű panaszai vannak, a legjobb megoldás, ha változtat az
étrendjén, és ehhez kikéri egy
táplálkozásterapeuta tanácsát.
Mihelyst belefogott egy programba, az olajok sokat segítenek a szervezet egyensúlyának
helyreállításában.
A székrekedés legjobb ellenszere egnövelni a folyadékbevitelt és rendszeresen
mozogni!
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Életmód

Van megoldás a fájó ízületekre,
csak sokáig tart, mire kifejti hatását
A mozgásrendszert érintő betegségek száma riasztóan emelkedik és
főként az iparosodó országokban
súlyos társadalmi-gazdasági problémává kezd válni. A mozgásrendszer betegségei lehetnek gyulladásos, degeneratív eredetűek, vagy
balesetek következményeiként keletkező betegségek. A tavasz beköszöntével egyre több tevékenységet
végzünk a természetben, és ezért
az ízületeinkről sem lenne szabad
megfeledkeznünk.
Világviszonylatban a mozgásrendszer leggyakrabban előforduló betegségeként az
oszteoartrózist tartják számon, amely egy
degeneratív nem gyulladásos ízületi betegség. Ezt a betegséget elsősorban a porcok
leépülése és a lágyszövetek elváltozása jellemzi.
Az artrózis leginkább az apró ízületeket
érinti, de nem kíméli a teherhordó ízületeket
és a hátgerincet sem. Az oszteoartrózis már
az élet második vagy harmadik dekádjában
jelentkezik (eleinte aszimptomatikusan – tünetmentesen) és szinte minden 70 év fölötti
embert érint. A negyven év körüli lakosság
többségénél már jelentkeznek a teherhordó ízületek (csípő- és térdízületek) elváltozásai és kb. az ötvenedik életévben átterjed
a hátgerinc csigolyái közötti ízületekre. Ez a
betegség azért is súlyos, mert a kezdeti stádiumában nincsenek tünetei, csak később
jelentkezik az ízületi merevség, melyhez az
előrehaladott stádiumban fájdalom is csatlakozik. A sportolók és a nehéz fizikai munkát
végzők esetében jóval korábban jelentkezhetnek a tünetek.
Az oszteoartrózis gyógyíthatatlan betegségnek számít, tehát kezelése az ember
teljes hátra lévő életében tart. Magának a
kezelésnek komplexnek kell lennie, ami magába foglalja a hagyományos gyógyszeres, a
nem gyógyszeres és az étrendi kezelést, majd
később a sebészeti kezelést is. Mint minden
betegség esetében, az oszteoartrózisra is
érvényes a megelőzés aranyszabálya. Egy

bizonyos kor fölött javasolt rendszeres speciális gyakorlatok végzése, a helyes táplálkozás
elveinek betartása, étrend-kiegészítők alkalmazása, melyek a lehető legkomplexebb
összetétellel rendelkezzenek.
Sok orvos (főként ortopédusok) az
oszteoartrózis konzervatív kezelésére az ún.
kondroprotektív készítmények (elsősorban a glükozamin és a kondroitin-szulfát)
szedését javasolja. Ezek a testben is előforduló anyagok és a szervezet képes őket
közvetlenül a porcok szerkezetébe beépíteni. A klinikai tanulmányok igazolták, hogy a
kondroitin-szulfát komplex hatással van a
betegség lefolyására – lassítja a progresszióját és mérsékli az ízületi fájdalmakat.
Ezen anyagok hatékonyságának fokozása érdekében szedésük kénvegyülettel
– metilszulfonil-metánnal (MSM) és C-vitaminnal együtt javasolt, ami nélkülözhetetlen a kollagén, az ízületek alapvető építőelemének képződéséhez. Az MSM az emberi
szervezetben több fontos feladatot is ellát,
többek között erős antioxidáns és természetes fájdalomcsillapító. Az MSM képes blokkolni a gyulladást és a gyulladásos folyamatokat, hatékony izomlazító – képes feloldani
az izomfeszültséget.
Ezt az anyagkomplexumot érdemes kiegészíteni még hialuronsavval, ami a szinoviális
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folyadék, azaz az ízületek kenőanyagának
összetevője.
A piacon rengeteg termék kapható, amelyek különböző eredetű hatóanyagok különböző összetételét és arányát kínálják. Nem
az a fontos azonban, hogy olyan termékeket
szedjen, amelyek a hatóanyagokat a legnagyobb mennyiségben kínálják. Sokkal fontosabb az, hogy az egyes összetevőket milyen
nyersanyagból nyerik, illetve milyen a felszívódásuk – tehát szervezete milyen mértékben használja ki őket.
Jelenleg megfelelő megelőzéssel csökkenthető ennek a betegségnek az előfordulási kockázata. Elegendő mozgás, megfelelő
táplálkozás és helyesen kiválasztott étrendkiegészítők jelenthetik az „arany középutat”
mindenki számára, aki szeretné a maximumot tenni egészsége érdekében.
A Barny´s Inovo6 étrend-kiegészítő lett
a legjobbra értékelt termék Csehországban
a dTest 5/2016 független ízületi vizsgálatban.
Keresse a patikákban!
Weboldal: www.barnys.co.hu
E-mail: info@barnys.co.hu
Facebook: Barny´s HU
Instagram: barnys_hungary

Fűben-fában
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 175. rész

K

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

A kanyaró
A kanyaró kiütéssel járó, vírusfertőzés
(morbillivirus) okozta gyermekbetegség,
mely cseppfertőzéssel terjed. Lappangási ideje, mintegy 10-14 nap, vagyis ennyi
idő telik el átlagosan a megfertőződéstől
a tünetek megjelenéséig.
Tünetei nagyon jellegzetesek: kissé
puffadt, vörös foltos arc, váladékos köhögési rohamok, láz, kifejezetten rossz közérzet, résnyire nyitott szemek fénykerülő
tekintettel. Jellemzőek a szájban megjelenő, fehér ún. Koplik-foltok. A csökkent
immunitással és legyengült védekezőképességgel rendelkező betegek különösen
hajlamosak a betegség súlyos formáira,
míg az erős immunrendszerűek könnyebben és általában komplikációk nélkül vészelik át a fertőzést.
Aki egyszer átesett a kanyarón, élete
végéig immunis marad. A kanyarófertő-

Váradi Tibor

zés alatt és közvetlenül utána általános
immunhiány lép fel, amely újabb fertőzésnek adhat teret. Gyakori szövődmény
a középfül- vagy az arcüreggyulladás, a
tüdőgyulladás, ritkán agyvelőgyulladás,
és elvétve halálozás is előfordulhat. Éppen ezért kanyaró gyanúja esetén elengedhetetlen az orvosi felügyelet, de a
természetes gyógymódok is szükségesek
a minél zavartalanabb gyógyulás érdekében. A betegség súlyosságától függően
az immunrendszer pár hétre meggyengül, ezért a holisztikus szemlélet szerint
nagyon fontos, hogy a lábadozási időt is
biztosítsuk a kis beteg számára.
Serdülőknél, felnőtteknél és csecsemőknél a kanyaró általában súlyosabb,
mint a gyermekeknél, és a szövődmények
is jóval gyakoribbak. A fertőzés különösen
nagy kockázatot jelent az immunhiányos
betegek számára is (sejtes immunrendszer veleszületett rendellenességei, AIDS,
vér-, csontvelő- és nyirokrendszeri rák,
immunszuppresszív gyógyszerek alkalmazása, autoimmun betegségek, kemoterápia vagy daganatos betegségek sugárkezelése esetén).

Természetes gyógymódok
Általános tennivalók
Az ágynyugalom és a félhomályos szoba
biztosítja a nyugodt hátteret a gyógyuláshoz. Lehetőleg kerüljük a lázcsillapítását,
mert így az immunrendszer hatékonyabban működik, miközben a kórokozók jobban pusztulnak. A lázas gyermeknek sokat
kell innia, a frissen facsart narancslé rendkívül jó ilyenkor, mert nemcsak a folyadékháztartást, hanem a szervezet vitaminnal
való ellátottságát is támogatja. Minél több
vitamin áll a szervezete rendelkezésére, a
gyermek annál könnyebben és gyorsabban legyőzi a betegséget.
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Ha nagyon magas a láz, vagy már kimerült a gyermek, és emiatt mégis a
lázcsillapítás mellett döntünk, akkor ezt
lehetőleg természetes módon tegyük
(hűtőfürdő, priznic, homeopátia), hiszen
a láz- és fájdalomcsillapítók rongálhatják a bélflórát, ami tovább gyengítheti
az immunrendszer természetes védekezőképességét. A bélflóra egyensúlyának
fenntartása érdekében probiotikumok és
prebiotikumok együttes alkalmazása javasolt. A láz csillapítását csak akkor kezdjük meg, ha már elérte a tetőfokát, vagyis,
ha nincs hidegrázás.
Könnyű, pépes ételek adása javasolt.
Semmiképpen sem jó, ha a gyermek
kényszerítve van az evésre. Felnőtteknél
szóba jöhet a léböjt is.
Alapvetően fontos a bőséges folyadékpótlás és a könnyű, vitamindús étkezés.
Érdemes megfelelő A- és C-vitamin-ellátást biztosítani a fertőzés kivédésére vagy
a betegség lefolyásának könnyítésére. Az
A-vitaminban gazdag ételek közül előnyben részesíthető a sárgarépa, a spenót,
a sárgabarack, a cékla, a sütőtök stb.. A
C-vitaminnal való ellátottságot kiválóan
biztosítja a paprika, a citrusfélék (citrom,
narancs), a papaya, a brokkoli és a kelbimbó. Ezen felül segítő hatású a cink
(forrásai: tökmag, szezámmag lenmag,
kesudió, mandula) és a B-vitamin fogyasztása is (a sörélesztőpehely gazdag
B1-, B2-, B3-, B5- és B6-vitaminban is, de
a búzakorpa és a spenót, a zöld leveles
zöldségek fogyasztása is előnyös, mivel
támogatják a szervezet határai: a bőr és a
nyálkahártyák immunvédelmét).

Fitoterápia

A fertőzés legelején Echinacea tinktúra segítheti a szervezet védekezését
(3x5-10 csepp napi adagolás), azonban
ha megemelkedik a láz, akkor abba kell
hagyni a szedését.

Öngyógyítás abc-je
A fertőzés további lefolyásában a kerti sarkantyúka tinktúra igen hasznos,
mivel vérképző és összehúzó hatású, vírusellenes, antibiotikus szer, amely az immunrendszer munkáját támogató mustárolajokat tartalmaz. Napi 3x10-15 csepp
az ajánlott adagja. Alkalmazását érdemes
a tünetek elmúlása után még 10 napig
folytatni.
A légúti tünetek kezelésére, ha azok
görcsös jellegűek, a borostyán (Hedera)
ajánlott, száraz, ugató köhögésre a kakukkfű teája javasolt (napi 2-3 csésze).
A hurutos stádium kezdetén naponta
kétszer szénavirág nyakborogatás és naponta kétszer szénavirág pakolás javasolt.
Súlyos hörghurut esetén naponta egyszer
ecetes vizes mellkasi pakolás segíthet.

Homeopátia

A teljes betegség alatt Pulsatilla D12
vagy C9 (napi 3x5 golyó) szedése mindenképpen jelentősen támogatja a szervezetet. Amennyiben kötőhátyagyulladás
is fellép, akkor kiegészítésnek ajánlott az
Euphrasia D4-D6, szintén napi 3x5 golyó
mennyiségben. Az erős hurutos köhögést az Antimonium tartaricum oldja
(szintén D12 vagy C9-es erősségű, napi

3x5 golyó). Ha a magas láz csillapítását
szeretnénk homeopátiával támogatni,
akkor jó eredménnyel alkalmazható a
Belladonna C9-es hígításban, melyből 5
golyót oldjunk fel egy pohár vízben, és
lassan kortyolgattassuk el a beteggel.

Schüssler-féle terápia

Már a lázzal és köhögéssel járó,
korai stádiumban adható Ferrum
phosphoricum D12, napi 3x 5 tabletta.
Ha a láz 38,5 C fölé emelkedik, akkor a
Kalium- phosphoricum D6 javasolt, 1-1
tabletta 1-2 óránként.
Ha a köhögés nagyon megterhelő, akkor a Kalium bromatum biokémiai só
javasolt, 2x2 tabletta reggel és este. Gyulladáscsökkentő hatása kifejezetten a bőr,
a száj, az orr, a torok és a bélrendszer nyálkahártyán érvényesül. Segíti a normális
alvás-ébrenlét ciklust, nyugtatja és erősíti
az idegrendszert.
Bőrkiütés esetén a Kalium chloratum
D6 ásványi só használható. Kezdetben
negyedóránként egy tabletta javasolt,
később, a tünetek javulásával naponta
3-szor 3-5 tabletta ajánlott. A teljes regenerálódás érdekében a bőr elváltozásainak megszűnése után is érdemes
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folytatni szedését, még legalább 2 hétig.
Ha a betegség gyógyulási folyamata elhúzódik, akkor a Kalium sulfuricum D6
a megfelelő választás. Ez a biokémiai só
a gyulladás harmadik fázisában fejti ki
jótékony hatását, segíti a szervezet (máj,
bőr, nyálkahártyák stb.) helyreállítását. Az
ajánlott adagolása naponta 2x2 tabletta.

Lelki háttér

A gyermekkori betegségek fontos krízisesemények, amelyek leküzdése testi-lelki szinten új dolgokat hoz. Rüdiger
Dahlke szerint az a tény, hogy a gyermekkori betegségek oly gyakran érintik
a bőrt, azt jelzi, hogy ilyenkor harc folyik
a saját határok kitágításáért. A fotofóbia
(az erős fény kerülése) és a visszavonulás igénye azt jelzi, hogy a gyermeknek
felkészülési időre van szüksége egy új
életszakasz megkezdéséhez. A betegség
leküzdésével nem csak a fizikai test erősödik meg, hanem a gyermeki lélek is egyre
érettebbé válik.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Gondolkodó

Ismerjük fel rossz szokásainkat
és szabaduljunk meg tőlük!
Ha életedből hiányoznának a lelki energiát megtakarító rutin elemek – vagyis a megfelelő szokások -, a legegyszerűbb dolgok is döntést igényelnének, ami végül teljes cselekvésképtelenségre vezetne. A szokások azonban lehetnek hátrányosak is. Egy szokás csak annyit ér, amennyi a hozama. Mivel mérhető ez a hozam? Tevékenységed
eredményességével, az elégedettségeddel, legáltalánosabban fogalmazva: szellemi, érzelmi és fizikai szükségleteid kielégítésével. Nem kell különösebb vizsgálódás, hogy megállapítsd: nem minden szokásod segíti elő ezt.
Hogyan tudjuk megkülönböztetni a jó és rossz szokásokat? Hívjunk hozzá segítségül egy szakértőt. Doubravszky
Sándor számos nagysikerű önfejlesztő könyv szerzője úgy gondolja, nem is annyira nehéz ez a feladat.
Az élet egyik nagy kérdése, hogyan szakítsunk a rossz szokásokkal, és hogyan tegyünk szert jó szokásokra. A gondolkozási, érzelmi és cselekvési szokások átfonják
hétköznapjainkat, sokszor anélkül, hogy
tisztában lennénk jelenlétükkel és hatásukkal. A szokásokat újból és újból ismétlődő napi tetteinkkel erősítjük.
Azok az érzések és gondolatok, melyeket rendszeresen táplálunk, egyre
szívósabban velünk maradnak, és meghatározó módon befolyásolják napi döntéseinket. Ez nagyon fontos körülmény,
mert életünk lényegében döntések sorozata, és a döntések többségét szokásszerűen hozzuk.

Nélkülözhetetlen szokások

A szokásaink nélkül senkik lennénk.
Vannak szokások, amelyek annyira nélkülözhetetlenek, hogy ha szakítani akarnánk
velük, ezzel igen csak megnehezítenénk a
hétköznapjainkat. Nem hiszem, hogy lenne bárki is, aki naponta másként akarna
fogat mosni. Ez odafigyelést igényelne,
holott hasznosabban töltöd az időt, ha
miközben mosod a fogad, egy probléma
megoldásán gondolkozol. Ez az erőtakarékosság a szokások legnagyobb előnye.
Nem kell minden reggel azon töprengened,
mit csinálj a nap folyamán és azt hogyan csináld. Meghatározott rutin szerint mégy az
egyik helyről a másikra – például az ágyból
kikelve torna, aztán zuhany, aztán reggeli,
aztán indulás a munkahelyre stb. Ha életedből hiányoznak a rutin elemek –vagyis a
megfelelő szokások -, a legegyszerűbb dolgok is döntést igényelnek, ami végül teljes
cselekvésképtelenségre vezetne.
A szokások azonban lehetnek hátrányosak is. Egy szokás csak annyit ér,

amennyi a hozama. Mivel mérhető ez a
hozam? Tevékenységed eredményességével, az elégedettségeddel, legáltalánosabban fogalmazva: szellemi, érzelmi és
fizikai szükségleteid kielégítésével. Nem
szokásod segíti elő ezt.
Vannak viszont bizonyos szokások,
amelyeket nem szeretünk és változtatni
akarunk rajuk. Ez egyáltalán nem egyszerű. Egy ilyen vállalkozás – túl azon, hogy
segít eredményesebben élnünk-, mindig
elmélyíti az önismeretünket. Például világosabban mutatja, mennyire vagyunk
állhatatosak – vagy önfelmentő megalkuvók.
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Lássuk, mik azok a dolgok, amelyek
egy szokást rosszá tesznek:
1. Nem segít semmiben, de sok idődet és energiádat emészti fel.
Eredményességed növelésének szinte
kimeríthetetlen tartaléka, hogy megszabadulsz a rossz szokásaidtól – legyenek
ezek a munkaszokások, érzelmi vagy gondolkozási szokások. Ezek csak nehezítik az
életedet.
2. Akadályozza, hogy tapasztalatot
szerezz. Néhány egyszerű példa: vacsora
után azonnal elviszed a piszkos edényeket, letakarítod az asztalt, ezzel megszakítva egy érdekes beszélgetést – ami utána már valahogy sehogy sem folytatódik.

Gondolkodó
Vagy állandóan azt figyeled hány óra van.
Az „időtudatosságnak” ez a rossz szokása gátolja, hogy figyelmedet arra összpontosítsd, ami éppen történik, ezért aztán nem is tudod kinyerni a helyzetben
rejlő tapasztalatokat. Ezek örökre elvesznek számodra.
3. Fizikailag ártalmas. Ilyen a dohányzás, a mértéktelen evés, ivás. De ide sorolható az olyan igyekezet, hogy állandóan
elfojtsd a dühödet.
4. Irritál másokat. Mielőtt megszólalsz,
mindig megköszörülöd a torkod. Dobolsz
az asztalon. Dúdolsz magadban. Valamilyen hülyeséggel állandóan a falra mászatod a barátaidat vagy a társadat – és még
élvezed is, hogy milyen ügyes vagy.
5. Ostobának mutat minket. Ismertem egy pszichiátert, aki rágta a körmét.
A páciensei aztán szóvá tették neki. Ő
időről időre felhagyott vele, de amikor kicsit megnőtt a körme, ismét rágni kezdte.
A betegei közül többen arra szoktak rá,
hogy figyeljék, mekkorák a körmei.
6. Nem tetszik neked. Valamilyen módon ütközik az értékrendeddel. Például
akaratlanul is kifecsegsz dolgokat, melyeket bizalmasan közöltek veled. Senki sem
vette még észre, de téged nyugtalanít. Ha
felismered, hogy egy szokásod károdra
van, érdemes szakítanod vele. A kérdés
most már az, hogyan tegyed?

A módszer

Két előnyöd is származhat abból, ha
szakítasz egy rossz szokással. Az egyik:
megszabadulsz valamitől, amire egyébként sincs szükséged. A másik: új felismerésekre juthatsz. Ám a kérdés az, hogyan
változtathatsz meg egy szokást, és hogyan juthatsz új felismerésekre? Lássuk az
egyes lépéseket!
Első: tanulmányozd a szokást! Ne
azzal kezdd, hogy leteszed a könyvet, és
elhatározod, többé nem fogsz dobolni az
asztalon. Folytasd legalább egy hétig úgy,
mint eddig. Figyelj! Lassan-lassan meggyűlölöd a szokást és tűnődni kezdesz
azon, hogy az ördögbe kezdted el ezt az
ostobaságot?! Érezz magadban bármekkora késztetést is, hogy azonnal belevágj,
adj magadnak egy hetet a szokás gondos
tanulmányozására. Figyeld működés közben!
Minél pontosabban derítsd ki, mi
a lényege! Ez viszonylag könnyebb, ha
olyasmiről van szó, amivel gyökeresen
szakítani akarsz, más esetben viszont lehet kicsit bonyolultabb. Vegyük példának

a falánkságot. A rossz szokás nem az evés,
hiszen ennünk kell, és azt mondani, hogy
„falánk vagyok” nem elég pontos meghatározása a szokásnak. Konkrétabbnak kell
lenned. Pontosan meg kell mondanod, mi
az a több, ami a szükséges felett van, és
ezt kell lefaragnod.
A következő, hogy megfigyeled, mikor jelentkezik a szokás. Mi váltja ki
benned az adott spontán reakciót? Ha bizonyos személyekkel vagy együtt? Milyen
érzéseket váltanak ki benned ezek az emberek? Minél többet tudsz egy szokásodról, annál könnyebb lesz vele szakítanod.
A megismerés hetének elteltével hozzálátsz a „felszámolás” műveletéhez,
vagyis az akaraterő bevetésével tudatosan szakítasz vele. A kezdés szakaszában
igen erős az ösztönzés, hogy a régi szokás
szerint csináld a dolgot – paradox módon
sokkal erősebbnek érzed, mint korábban.
Ezért van, hogy a szokások módosítására
tett próbálkozások nem ritkán végződnek
kudarccal. Most egy olyan lépéssor sokat
segít, hogy eredményesen lépj túl ezen a
nagyon veszélyes kezdeti szakaszon.
1. Igyekezz egyetlen elhatározással
leállni, ahelyett, hogy a fokozatos leszokással próbálkoznál! Ha például naponta engedélyezel magadnak néhány szál
cigarettát, ez újból és újból felébreszti
benned a vágyat, hogy rágyújts. Egyetlen
lépéssel leállni!
2. Szokásmódosító programod alatt
igyekezz kerülni, hogy negatívan minősítsd, amit teszel!
Miközben vívod belső csatádat, egy
sor érv jut eszedbe, miért kellene mégis
megtartanod a régi szokást. Írd le ezeket!
Később hasznodra lesznek ezek az információk.
3. Ha ösztönzést érzel magadban,
hogy a régi szokás szerint cselekedj,
ismerd ezt el! Ha azt színleled, nincs benned ilyen, a szokás alattomossá válhat.
Előfordulhat, hogy túl későn ébredsz rá,
hogy mondjuk valahogy mégis elszívtál
két cigarettát.
4. Ha hirtelen erős vágy ébred benned, hogy a régi szokás szerint cselekedj,
igyekezz kideríteni, közvetlenül milyen
helyzet vagy lelkiállapot előzte meg a
vágynak e hirtelen ébredését! Ezzel fontos ok-okozati összefüggések birtokába
jutsz, amiket felhasználhatsz a rossz szokás
elleni harcodban.
5. Ne ostorozd magad a botlások miatt!
Próbáld kideríteni, mik váltották ki ezeket,
aztán folytasd eredeti szándékod szerint.
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6. Légy óvatos, amikor jutalmazni akarod magad egy rossz szokás felszámolásáért! Mindig ott leselkedik a kompenzáció
veszélye. Ha jutalmazni akarod magad,
a díjazás módjának minél messzebb kell
esnie a megváltoztatandó rossz szokástól.
Ha jól csinálod, az önjutalmazásnak más
pozitív hatása is lehet.
A legnagyobb jutalom végül is az, hogy
szakítottál egy rossz szokásoddal.
7. Emlékeztesd magad arra, hogy nem
mindig fogod magad úgy érezni, mint
most! Az idegeskedésed, az esetenkénti
indokolatlan ingerültséged, a rossz hangulatod arra a stresszre vezethető vissza,
ami a szokással való szakítás következménye. A hangulatod idővel meg fog javulni
– néhány héten belül vagy még hamarabb.
Amikor a régi szokás szerinti cselekvés
vágya a legerősebb benned, alkalmazd a
felnagyítás módszerét. Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:
1. Miért akarok visszatérni a régi szokáshoz?
2. Mit mulasztok, vagy vesztek azzal,
hogy szakítok vele?
3. Mit ártok magamnak azzal, ha szakítok vele?
4. Váratlanul milyen szörnyű igazságok jutottak önmagamról eszembe?
5. Milyen szörnyű dolgok megtörténtére számítok?
6. Mit fognak mondani rólam az emberek?
7. Kik fogják ezt mondani?
8. A jelenlegi helyzetem milyen módon
emlékeztet engem a múltamra?
9. Milyen fantáziaképek jutnak
eszembe jelenlegi és múltbéli ismerőseimmel kapcsolatban?
Válaszolj őszintén a kérdésekre! Ha lehetséges, szabad asszociáció formájában.
Ne cenzúrázd magad, mondd azt, ami
éppen eszedbe jut. Minél idegenebbnek
tűnik, annál hasznosabb a gyakorlat.
Ha leblokkolsz, ennek oka feltehetően
az, hogy cenzúrázod a válaszaidat, mert
zavart érzel magadban. Kényszerítsd magad, hogy hangosan kimondd a legros�szabbat is.
Ha túl jutsz a nehezén, elégedett lehetsz a teljesítményeddel. Megszabadultál egy káros vagy haszontalan szokástól
és mélyebben megismerted önmagad. Ez
az elmélyült önismeret további változásokat indíthat el.

Életmód

A víz az élet forrása
Március 22-én a Víz világnapját ünnepeljük

A víz életben maradásunk, jóllétünk egyik legalapvetőbb szükséglete. Nem véletlen hát, hogy
mikor űrkutatók az élet jeleit kutatják, mindig
víz jeleit vizsgálják.
1993 óta, március 22-én tartjuk a Víz Világnapját, melynek célja
- a víz ünneplése mellett- hogy cselekvésre és tudatosságra buzdítson.
Nekünk itt, Európa szívében, bőséges ivóvízkészlettel rendelkezve, talán nehéz elképzelni, hogy a világ más tájain, a fejlődő
országokban micsoda kincsnek számít a tiszta ivóvíz.
Szerencsések vagyunk, mégsem értékeljük ezt a bőséget. An�nyira hétköznapi, és magától értetődő számunkra a víz, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni fontosságáról.
Pedig testünk vízért kiált! Ezerrel fogyasztjuk az üdítőket, energiaitalokat, kávékat, teákat, nem gondolva bele, hogy szervezetünk számára azok nem csak “nem megfelelően hasznosítható”
folyadékok, cukor- és/vagy koffein tartalmuk miatt egyenesen
dehidratálják, még szomjasabbá teszik szervezetünket.
A megfelelő mennyiségű és minőségű vízfogyasztás elengedhetetlen az agy (memória, gondolkodás), a jó közérzet (kiegyensúlyozottság), és szerveink, keringésünk megfelelő működése
szempontjából.
Az sem mindegy, hogy milyen vizet fogyasztunk, hiszen víz
és víz között is van különbség. A szervezet számára a leginkább
hasznosítható víz a rendezett szerkezetű víz, mely általában források vizeire jellemző. Mivel a legtöbben nem forrás közelében
lakunk, így szükségünk van egy olyan eszközre, mely a vizünket
strukturálttá teszi.

Ezért lettek megalkotva a Nature’s Design aranymetszés formavilága alapján készített speciális üvegtermékei. Arra hivatottak, hogy csupán 3 perc elteltével a normál csapvízből éltető,
vitalizáló vizet készítsenek.

De mégis, miért ennyire jó a strukturált víz?

Hatékonyabban szállíthatja a tápanyagokat és távolíthatja el
az élő szervezetből a hulladékot, az élő, természetes molekulastruktúrájú és energiaszintű víz hasznosítása a “halott vízzel” ellentétben nem kerül a szervezetünknek többletenergiába.
Visszajelzések szerint kellemesebb, finomabb íze van, mint a
hagyományos csapvíznek, így nagyobb kedvvel fogyasztanak
belőle.

Egy fontos lépés a tudatosabb vízfogyasztás felé

Mindig tartson az asztalán egy kancsó vizet, illetve poharat,
így kevésbé fog elfeledkezni róla. Alladin kancsóinkat azért is
szeretik vásárlóink, mert általa mérhetőbbé válik a vízfogyasztás.

Egyedülálló akciónk keretén belül most
az 1,3 literes Nature’s Design Alladin kancsóhoz
2 db Mythos poharat adunk ajándékba.
www.vitalizal.hu/poharajandekba
Telefonszám: +36-30/603-0476
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Zöld megoldások

Elektroszmog mint információhordozó?
Az ember egy élő szervezet. A kvantum- és biofizika szerint minden anyag két lényegi alakváltozatban létezik:
az egyik a fizikai, a másik az energetikai hullám létezés.
Az energia rezgési létforma és a neki megfelelő elektromágneses mező információhordozó is egyben. Éppen ezért nem csak
maga az elektromágneses hullám károsíthatja a fizikai testet,
hanem a közvetített információ is. Ha belegondol a „levegőben
terjedő” wifi vagy mobil jelek is ide tartoznak.
Orvosi oldalról nézve egyre több a rákos megbetegedés, a daganatok kialakulásának időtávja is sokkal gyorsabb lett. Aggodalomra ad okot a gyermekek fejlődése, valamint a neurológiai, s szociális és oktatási mellékhatások is, ami miatt kezd
egyre több orvosok is foglalkozni a témával.
Az elektromágneses mezőket olyan technológia hozza
létre, amelyre a mai fiatalok támaszkodnak, és amikkel
nagyon jól érzik magukat. Sajnos egyre több időt töltenek ezekkel az eszközökkel és egyre több minden épül
ezekre a nagyszerű találmányokra: mobiltelefonok, laptopok, tabletek, vezeték nélküli hálózatok és Bluetooth
eszközök. De speciális problémákat is okozhat a fiataloknál,
akik erre érzékenyebbek. Egyre több az idegrendszert éríntő
megbetegedés is.
Ahogy a képi illúziókat a szemünkön keresztül, a hangokat a
fülünkön keresztül, úgy az agyunk az összes külvilágból kapott információt összefűzve próbálja továbbítani nekünk és kialakítani a
képet a külvilágról. Az agyunk nagyon ügyesen tudja kiegészíteni
a vakfoltokat. Azonban az e-szmog is okozhat érzékzavarokat,
amire a test reagálni fog.
A legtöbb tesztet és vizsgálatot felnőtteken végzik, és korlátozott bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan: a születéstől
milyen hatással lehet egy emberre? Ezt a hosszú távot nem sikerült elérni: azok a gyerekek, akik egész életüket a vezeték nélküli és mobiltelefonos lefedettségben élték le, még csak 10-15 év
körüliek. Milyen hatással lehet ez rájuk felnőttként?
Tudjuk, hogy a biztonsági előírások a felnőttekre vonatkoznak.
A mobiltelefonok sugárzását mérik, és ezek a határértékek a vastagabb koponyájú, nagyobb fejű és már fejlett agyú felnőttekre

vonatkoznak. Ugyanaz az elektromágneses
mező sugara, amely részben behatol egy
felnőtt férfi agyába, a gyermek egész agyát
lefedheti, és egészen más hatást fejthet ki.
A mobiltelefonokhoz korlátlanul hozzáférő
fiatalok internetes zaklatással és magas szintű
alváshiánnyal szembesülhetnek.
Belegondolt már, hogy Önre milyen hatással
lehet ennyi vezeték nélküli hálózati és elektromos készülék?
A mobileszközök nélkülözhetetlen eszközzé válnak társadalmunkban és a gyerekeknek is rutinszerűen van saját mobiltelefonjuk. A szülők gyakran olyan játékokat adnak babáiknak, amelyek
úgy néznek ki, mint a mobiltelefonok. Ez feltétele annak, hogy korán igazi mobiltelefonra vágyjanak. A szülők valódi mobiltelefonokat is használhatnak csúcstechnológiás cumiként, hogy megnyugtassák a nyüzsgő gyermeket.
A csecsemők az anatómiai és élettani különbségek miatt még
kiszolgáltatottabbak ennek a veszélynek. Ezért a babáknak soha
nem szabad megengedni, hogy mobiltelefont használjanak.
Ne menjen el csak úgy emellett az egyre fontosabb téma mellett,
szerezzen további információkat és menjen többet a természetbe!
Megoldási javaslatunk: Próbálja ki a természetgyógyászati alapokon nyugvó „Esteni Telefon ékszer” elektroszmog átalakítónkat, ami a potenciálisan káros sugárzásokat a szervezet
számára jótékony hatású hullámokká 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
+36-70 365 0014
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Kertészkedjünk!

Hasznos kis rovarok a biokertben
A legtöbb kertész kedvenceinek listáját nem a rovarok vezetik. Pedig
akármilyen hihetetlen, a legtöbb
rovar hasznos vagy semleges, csupán néhány ártalmas a növényekre. A rovarok nélkül nagyon kevés
ennivalónk lenne, nem lenne komposzt vagy termőtalaj, kevés madár
és még kevesebb emlős élne – az élet
hálójának nélkülözhetetlenek. E.O.
Wilson biológus „a világot fenntartó kis dolgok”-nak hívja őket. A legtöbb kertész mégis utálkozva gondol rájuk.

Jó pár évtizeddel ezelőtt a gazdák még
vegyes növényzetből álló sövényekkel
osztották fel a földjeiket, és hagytak vadnövényeket a patakok partján és a legelők mellett. Itt számtalan, a levelek között
meghúzódó, a virágok sokaságából nektárt kortyolgató, virágport evő rovarfaj
kapott otthont. A madarak és a pókok is
jól éltek az ilyen bozótosokban. Bármilyen
kártevő rajzott is ki a környező mezőkre, a
ragadozók ott várakoztak a szegélyeken,
hogy felfalhassák a friss élelemforrást. Az
egyensúlyzavarok kiigazítására az egész
természet állt készenlétben a sövényeknél
és az ugarokon, ezért a kártevőproblémák
ritkán szabadultak el.
A növényirtó szerek és a soklóerős traktorok elterjedése elpusztította a hasznos
bogarak élőhelyét. A széles, vadon élő állatokkal teli sövényt drótkerítésre cserélték,
vagy a traktorszántotta, nagy mezők kedvéért megszüntették. A patakokat csatornába terelték. Gyomirtóval permetezték a
vadhelyeket, mert lenézően haszontalan
gyomok, kártevők és betegségek forrásának tartották azokat. A gazdaságok a vidék
utolsó szegleteit is elfoglalták, és a termények egységes tengerébe fojtották őket.
A hasznos rovarokat padlóra küldő kettős ütésből a második a rovarirtók széles
körű használata. A növényeken táplálkozó
kártevők rohamos tempóban szaporodnak, számuk gyorsan az egekbe szökik.

A legismertebb biokertész a katicabogár
Azonban a rájuk vadászó rovarok sokkal
lassabban szaporodnak, sokkal kevesebben
vannak. A ragadozók élelemforrása sokkal
kevésbé bőséges (sokkal több az ehető levél, mint a bogár), és sokkal több energiát
igényel vadászni, mint legelni és ledarálni
a környékét. A ragadozóknak sokkal kevesebb energiájuk van a szaporodásra, mint
zsákmányuknak. A predátor katicabogár
sem szaporodik olyan gyorsan, mint tápláléka. A ragadozók mindig kisebb számban
fordulnak elő, mint a zsákmányállatok. Ez a
kipusztulásig sebezhetővé teszi őket, ha a
prédaállomány visszaesik.
Ezen túl a ragadozók és a prédák szaporodása között időeltolódás is van. A levéltetvek szaporodása 1-2 hét alatt járványszerű
méreteket ölthet. A katicabogár gyorsan
színre lép, és még mielőtt az éles szemű
kertész észrevenné, megtámadja a levéltetű-populációt. Védelmet és táplálékot adó
élőhely nélkül nem lesz a járvány elfojtásához elegendő katicabogár a közelben.
A levéltetű vagy bármely más dús élelemforrás hatására a katica szaporodni
kezd, de a párzás és a tojásrakás időt igényel. Az aligátorra hasonlító katicalárva
még a szüleinél is falánkabb ragadozó,
de beletelik néhány napba, mire beindul.
Ezért számuk valamekkora késleltetéssel
kezd növekedni – eközben a tetű elképesz-
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tő ütemben sokasodik.
Ebben a balszerencsés ciklusban, még
mielőtt a katica eléggé elszaporodna, a
gazda vagy a kertész a tetveket észrevéve
rovarirtóval permetez. Ez sok tetűt megöl –
és a katicák nagy részét is. A gyorsan szaporodó tetűállomány néhány nap alatt helyreáll, de a katicák száma kritikusan alacsony
marad, míg nincs elég táplálék az ivadékok
számára. Mire újra szaporodni kezdenének,
a kertész a levéltetvek visszatértét észleli.
Újabb járvány kitörésétől tartva megint
permetez – és lecsap a kínlódó katicákra.
Néhány ilyen kör, és az összes katica elpusztul, miközben néhány tetű elkerülhetetlenül megmarad. Most már a kártevőknek
nincs ragadozójuk, féktelenül szaporodhatnak, és a gazda vagy kertész a drága és
mérgező rovarirtós taposómalomba kerül.
Felszámolva a természetes védelmet, permetezni és újra permetezni kell – vagy időt
(és rövid távú terményveszteséget) rászánva helyreállítani a természetes egyensúlyt.
Hogyan lehet kiegyensúlyozott és a
hasznos rovarok szükségleteit kielégítő
kertet csinálni? Először is, meg kell ismerni
ezeket a hasznos rovarokat. Négy típus különböztethető meg: ragadozók, paraziták,
beporzók és gyomfogyasztók. Vegyük sorra mindegyiket.

Kertészkedjünk!
Ragadozó rovarok

lepke hernyójára vadászik. Áldozatra találva
beledöfi a tojócsövét, és 20-50 petét pumpál a szerencsétlen teremtménybe. Ez a kifejezetten eleven káposztalepke-hernyóval
történik 2 vagy 3 hét alatt a darázspeték kikelnek a hernyó belsejében, és elkezdenek
táplálkozni. Csak lassan jön a halál, mert a
lárvák kerülik a létfontosságú szerveket,
amíg nem készek előbújni. Végül a fejlődő
lárvák átrágják magukat a hernyó húsán,
megölik megnyomorított gazdájukat, és
csak üres, ráncos burkot hagynak hátra.
A paraziták gyakran specialisták, és csak
1-2 kártevőre vadásznak, ezért ritkán ártanak a hasznos rovaroknak. A legtöbb felnőtt
parazita nem kártevő, és főleg virágporból
meg nektárból táplálkozik (talán megelégelték a húst életciklusuk korai szakaszában). Túlélésük szempontjából kritikus a
kertben vagy a közvetlen környéken lévő
virágok és vadnövényzet mennyisége. Sok
parazita darázs alig látható szabad szemmel; a legtöbbnek nincs fullánkja, így a
méhektől és darazsaktól idegenkedőknek
nincs félnivalójuk.

Parazita rovarok

A növények és állatok kapcsolatát virágpor borítja. Ha nem lennének a beporzással
a gyümölcsök és magok fejlődését elindító
rovarok, az emberek éheznének. A zöldségeskertek és gyümölcsösök – a kukoricától,
szőlőtől és még néhány szélporozta nö-

A ragadozó rovarok több kategóriájában,
úgynevezett rendjében is előfordulnak:
lehetnek bogarak, valódi bogarak, legyek,
darazsak és rokonaik és így tovább. A prédát rágójukkal kegyetlenül szétropogtatják, vagy csöves szájszervükkel átszúrják és
kiszívják a testnedveiket. Vannak csak 1-2
fajta vadászó specialisták, de többen minden útjukba kerülőt felfalnak, legyen hasznos vagy káros. Sok esetben a felnőtt és a
növendék rovarok is ragadozók. Erre kiváló
példa a katicabogár: a falánk fiataloknak
hatalmas, erőteljes állkapcsuk van; a lárvák
semmiben nem hasonlítanak a megénekelt
pöttyös felnőttekhez.
A pókok is a listához tartoznak. Az
arachnidák ugyan nem rovarok, viszont kitűnő ragadozók. Előszeretettel húzódnak
meg a száraz fűben vagy mulcsban, mert
az ottani páratartalom kiegyenlíti a hőmérséklet-ingadozásokat. A tisztán tartott kert
szegényes élőhelyet nyújt nekik: kutatók
szerint a mulcsozott kertekben harmincszor
több pók van, így a rovarok sokkal kevesebb kárt tesznek a növényekben.
A parazita rovarok, másképp mondva
parazitoidok kis darazsak és legyek, melyek
a petéiket más rovarokba vagy petékbe rakják. Életciklusuk valóságos rémtörténet. Például az egyik gyilkosfürkészfaj a káposzta-

Beporzók

vénytől eltekintve – üresen állnának. Virágágyások nem is léteznének.
A növények és rovarok párhuzamos fejlődése nagyon hosszú, több 10 millió évre,
egészen a dinoszauruszok korának végéig
visszanyúló történet. Akkoriban tanulták
meg a rovarok, hogy a fehérjékben gazdag
virágpor kiváló étel, és a növények is úgy
találták, hogy a virágporral borított rovarok
a szélnél hatékonyabban végzik a beporzást, a férfi DNS női bibéhez szállítását. Így
kezdődik a partnerség. A növények kön�nyen elérhető virágporszerveket, a rovarok
figyelmét felkeltő élénk színű virágokat
és a szorgalmas beporzóknak további jutalmat nyújtó, édes cukorral tele nektáros
tömlőket kezdtek növeszteni. Viszonzásul
a rovarok virágporrakomány hordására alkalmas kosárkákat és a virágok mélyébe
merülő, nyújtható szájrészt fejlesztettek ki,
és bizonyos esetekben megtanultak a pollenzsákból a virágpor kiszóródását előidéző
frekvencián és hangerővel döngicsélni.
A legismertebb beporzó a mézelő méh.
Állományukat napjainkban parazita atkák
és betegségek jelentős mértékben pusztítják, helyenként a családok több mint
80%-át elölték. Vagyis a vadon élő fajták
és más beporzók fontosabbak, mint valaha. A háziméhek pusztulása évek óta óriási
probléma, az esztelen vegyszerezés és a
betegségek drámaian megtizedelték az állományukat. A probléma olyan drasztikus
méreteket öltött, hogy kínában például már
mesterségesen, kézzel porozzák be a gyümölcsfákat.
A méhek mellett jó néhány más rovar is
fontos szerepet játszik a beporzásban.
A ragadozó és a parazita rovarok, akárcsak a természet más részei, több szerepet
töltenek be. Jó beporzók is lehetnek.

Gyomfogyasztók

A poloskákat senki sem szereti, de a pókok és gyíkok szívesen
lakmároznak belőlük
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Minden látszat ellenére a kártevők nem
csak zöldségeket és díjnyertes virágokat
rágcsálnak. Egyes rovarok kimondottan a
nem kívánt növényeket eszik. Ilyen például az Észak-Amerikában megvetett, a trágyával szennyezett csatornák és patakok
mentén ágaskodó opportunista réti füzény,
mely megbecsült vadvirág őshazájában,
Európában – ottani elterjedését természetes ellenségek és versenytársak kiterjedt
hálózata szabályozza. Megfékezésére egy
kizárólag réti füzénnyel táplálkozó európai
ormányosbogár-félét telepítettek; a kísérletek során a korábban viruló növények
helyén csak elhalt szárak maradtak. További
példa az imolafélék gyökerével táplálkozó

Kertészkedjünk!
tavaszig várni az évad végi takarítással. A kényes rendben tartott kert szegényes élőhely
a hasznos rovaroknak.
Az ivóvíz nem szokott gondot okozni,
mert sok rovar nektárból és levélzetről nyer
nedvességet. A méhek és a darazsak néhány faja a nyílt vízből iszik, más rovarok
lárvaállapotukat vízben töltik – ezért mindig jó ötlet a tó vagy valamilyen vizes hely
kialakítása.

A legismertebb beporzó a mézelő méh
sárgamolylárva, vagy a marhákat megbetegítő, legelőkön tenyésző sárkutyatejen
élősködő földibolhafajok.
Természetesen új rovarokat behozni kockázatos, mert új hazájukban viselkedést
váltva megbecsült fajokat is megtámadhatnak. Ez meglehetősen misztikus terület;
valószínűleg mindenki jobban jár, ha a kertészkedők nem kísérletezgetnek ilyesmivel
saját szakállukra – ha a birtokot elárasztaná
valamilyen közismert egzotikum, például
a réti füzény, a megyei fejlesztési ügynökségeknél érdeklődhetsz alkalmas rovarellenség után. Viszont legyél körültekintő:
meglehetősen komplex szisztémába kontárkodsz bele.

tűnik, de néhány kártevő a közelben jobb,
mint ha egyáltalán nem lenne egy sem. A
kártevők ideiglenes felszámolásával (és ez
mindig ideiglenes) a jó bogarak is eltűnnek,
így a gyorsabban szaporodó kártevők visszatértekor védtelenül maradsz.
A segítő bogaraknak menedék is kell, ami
lehet sűrű levélzet, mulcs, elhalt rőzse, avar,
kőhalmok, falak. A bokrok, sövények és sűrű
évelő ágyások az ideálisak. Kutatások igazolják, hogy sok hasznos rovar telel át vagy
rak petét az elhalt növényzetben, ezért jobb

Egyetlen rovar sem elszigetelten él. Minden élőlény másokkal összhangban fejlődik. Partnereik növények és állatok – ezen
kapcsolatokat támogatva a kert kiegyensúlyozottabb lesz, kevesebb problémát eredményez.
Egyfajta zenekarként vagy mini ökológiaként képzelhetők el a növények és rovar
társaik, ahol mindenki eljátssza a maga
szerepét, fajok tucatjaival, százaival tartva egyensúlyt. Ez az őshonos növények
művelésének egyik előnye: az egészséges
fejlődéshez és szaporodáshoz szükséges
partnerek (többek közt a talajlakó mikroorganizmusok, rágcsálók, madarak) valószínűleg kéznél lesznek.
Az ökologikus kert változatos fajták, többek közt virágok keveréke. Ha hasznos rovarokat szeretnél becsábítani, csak ültess
virágokat, gondoskodj az élőhelyről – a
hasznos rovarok jönni fognak, majd a madarak, és ott is maradnak.

Hasznos rovarok becsalogatása

Miután megismertük a barátságos rovarokat, leteríthetjük előttük a vörös szőnyeget. Mint minden állatnak, a rovaroknak is
ételre, vízre, menedékre, megfelelő környezetre van szükségük a szaporodáshoz. Nézzük meg, hogyan biztosíthatók ezek.
Megbízható zsákmányforrás nélkül a ragadozók és paraziták nem maradnak sokáig
a környéken. A sövények és gyomos foltok
egyik előnye éppen az, hogy mindig szállást
adnak néhány levéltetűnek és zsákmányállatnak, ezzel bátorítják a hasznos rovarokat a
környéken maradásra. Sok kertész tart attól,
hogy a gyomok és „csapdanövények” (így
hívják a zsákmányállatok otthonait) a kártevők szaporítóhelyévé válnak, de kutatások
szerint a lehetséges károkat messze felülmúlja a hasznos bogaraknak nyitva tartott büfé
értéke. Ugyan a józan ésszel ellenkezőnek

A pókok és a pókszabásúak ugyan nem rovarok,
viszont kitűnő ragadozók
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Tudatos gazdi

A tavasz veszélyei: az élősködők
Végre elmondhatjuk, hogy itt a tavasz. Hosszabbak a
napok, melegebb az idő. Lassan megtelnek a parkok,
kimerészkedünk hosszabb kirándulásra a természetbe és persze visszük magunkkal kedvencünket is.
Viszont az ébredő természet nem csak a madarakat és
virágokat csalogatja elő, hanem velük együtt a kevésbé kedvelt élősködőket is.
A közhiedelemmel ellentétben manapság ezek az élősködők
nem csak az erdőben, mezőkön jelentenek veszélyt számunkra és
a kutyánkra. Sajnos ott vannak a parkban, a kutyafuttatókban, sőt
akár a saját udvarunkban is, ha picit nagyobb a fű.
A paraziták az enyhe teleket könnyedén átvészelik és tavasszal
újult erővel támadnak. Ráadásul a meleg, nyirkos időjárás kedvez
a szaporodásuknak is.

golható készítményekkel védekezhetünk.
A bélférgek elleni kezelés pedig jogszabályilag is kötelező
A kutyákat érintő parazitáknak két kategóriája van:
- a külső paraziták (kullancs, bolha, tetű, szőrtüszőatka) a kutya évente egyszer, a veszettség elleni oltással együtt!
bundáján, bőrén keresztül támadnak,
- a belső paraziták (bélférgek, egysejtű véglények) a gyomor,
A leggyakoribb és legveszélyesebb parazita
bélrendszer, szív és tüdő megbetegedését okozhatják.
(kullancs, féreg) által terjesztett betegségek:
Legjobb védekezés a megelőzés! Egyrészt hatásosabb, költ• Babéziózis (vörösvértesteket támadja)
séghatékonyabb megoldás. Másrészt így kisebb az esélye annak,
• Lyme kór (egész szervezetet támadja, nem csak egyes szervehogy valamilyen betegséget kapjon el a kutya. Ez azért is nagyon ket, influenzaszerű állapotot idéz elő)
fontos, mert minden egyes megbetegedés rontja az általános
• Agyvelő- és agyhártyagyulladás (kutyáknál javarészt tünetegészségi állapotot és rövidítheti az élethosszt.
mentes, embereknél jellemzőbb a láz, hányás, fejfájás, szédülés,
A külső paraziták ellen megoldást kínál a nyakörv, különböző ízületi-izomfájdalom tünetegyüttessel).
oldatos cseppek használata. A belső paraziták ellen szájon át ada• Q- láz ( kevésbé ismert megbetegedés, kutyáknál tünetmentes,
de átterjedhet emberre. A tüdőt, májat, ivarszerveket támadja.)
• Féregfertőzés (szintén átterjedhet emberre, különösen a gyermekek veszélyeztetettek)
Arra figyeljünk, hogy a rövid hatóidejű termékeket rendszeresen alkalmazzuk, mert a köztes időszakban a kutya sokkal sebezhetőbbé válik. Mindenképpen a kutya méretének megfelelő
készítményt használjunk, úgy, hogy jól oszoljon el a testén. Így
védelmet nyújt az orrától a farok hegyéig.
A nehezen elérhető helyeket gyakran ellenőrizzük le /hónalj,
ágyék, talppárna/, mert ide különösen szeretnek beférkőzni az
élősködők.
A My Bulldog Permet - vásárlói tapasztalatok és visszajelzések
alapján - hatékonyan veszi fel a harcot a paraziták ellen. Használata cseppek, tabletta, vagy nyakörv mellett javasolt. Kiválóan távol
tartja a szúnyogot, bolhát, kullancsot. Mérsékli a kutyaszagot és
fényesíti a kutya szőrét, mely könnyebben fésülhetővé is válik.
Vidám, élősködőmentes napokat kívánok!
Magyari Detti - kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com
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Életmódváltás a kertekben is
Elterjedőben a vegyszermentes kertészkedés

Itt a tavasz, a változás, a megújulás ideje. Ha saját magunkon és otthonunkban
már megkezdtük az életmódváltást, a tudatosabb odafigyelést az egészségesebb
táplálkozásra, a környezetbarát tisztítószerek alkalmazására, miért fosztanánk
meg ettől a kertünket!? Szikrázóan süt a
nap, újra éled a természet, soha jobbkor
nem vághatnánk bele abba, hogy végre
a sok vegyszertől a kertünk is fellélegezhessen, családunk önfeledten élvezhesse a szabadban töltött órákat.
Hosszú ideje munkál az emberekben
az a meggyőződés, hogy a díszkertet, a
gyümölcsöst, a veteményest vegyszerek
segítségével óvhatjuk meg a kártevők
pusztításától. Bár már egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek a bio és öko
trendek, a berögzült gondolkodásmódon
és cselekvésen időbe telik változást elérni.
„Sokak otthonában lapulnak a polcon
olyan vegyi anyagok, mint a gyomirtó, műtrágya, növényvédőszerek, illetve rovarok
irtására, riasztására alkalmas készítmények.
Gyors hatásuk vitathatatlan, az eredmény
azonnal látható, azonban kevesen tudják,
hogy ezek leginkább a tünetet kezelik, az okot
nem szüntetik meg. Nem beszélve arról, hogy
hosszú távon nagyon rossz hatással vannak
az élővilágra” – hangsúlyozta Molnár Gábor
Éva kertészmérnök, a kertfuvesites.hu és
az evakert.hu weboldalak üzemeltetője.

Természetes tápanyagokkal
a betegségek ellen

A vegyszerek használatával beavatkozunk a talaj életműködésébe is, ami által
nem lesz képes betölteni eredendő funkcióját, hogy életerőt adjon és tápláljon.
Emellett kertünket sem használhatjuk
szabadon, teljes nyugalomban, gyermekeinkre, háziállatainkra folyamatos veszélyforrást jelentenek a frissen kipermetezett
vegyi anyagok.
A kertünkben életmódváltást akkor
tudunk megvalósítani, ha a talajt és a
növényeket tudatosan ápoljuk szerves anyagokkal, talajkondicionálókkal,
biostimulátorokkal, annak érdekében,
hogy egyáltalán ne, vagy csak nagyon ritka
esetben kelljen vegyszerhez nyúlnunk. A

tápanyagok ugyanis olyan jó kondícióhoz
segítenek hozzá, hogy a különböző betegségek leküzdése nem jelent problémát.
„Ki kell alakítanunk egy természetes
védekezőrendszert, amihez elengedhetetlen az élő talaj, valamint a rovarok és állatok populációjának egészséges egyensúlya.
Mindez úgy tud létrejönni, ha nem akarunk
mindenáron beavatkozni a természetbe,
hagyjuk, hogy annak minden eleme elvégezhesse a saját maga feladatát” – avatott be
Molnár Gábor Éva.

Tudatosság lépésről lépésre

Egy kert kialakításánál, átépítésénél az
egyik legfontosabb teendő a csapadékvíz
összegyűjtésének biztosítása, akár vízgyűjtő tartály telepítésével, akár más megoldás
útján.
„Egyfelől nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy olyan értékes kincset, mint a
víz, elpazaroljunk, másfelől viszont növényeink is hálásak, ha természetes csapadékvízzel
locsoljuk őket az ásványi és egyéb anyagokkal teli vezetékes víz helyett” – jegyezte meg
a Füvesasszony néven is ismert szakember.
Vitathatatlan, hogy szükség van a kertünkben az ásványi anyagok pótlására,
azonban csakis mértékkel. A felesleges
mennyiség ugyanis elillan a talajból, egy
része a levegőbe párolog, más része viszont a talajvízbe jut, onnan pedig abba a
vezetékes vízbe, amit megiszunk.
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„Az emberek hajlamosak a fákat kiszorítani a kertjükből, mert bár az árnyékát szeretik, de az ősszel lehulló falevelekkel nem
kívánnak bajlódni. Ezen a hozzáálláson is
változtatni kellene, hiszen a fa tisztítja a
környezetünkben a levegőt, oxigént termel
és megköti a port” – hívta fel a figyelmet a
kertészmérnök.

Tanácsok és termékek
egy forrásból

Kertünk egészséges működésének
alapja a jó talaj. Ennek megteremtéséhez
az kell, hogy tisztában legyünk vele, mit
tettünk tönkre az elmúlt évtizedekben és
igyekezzünk azt helyreállítani.
„Ezt tanítom az evakert.hu honlapomon, és ehhez kínálok megfelelő anyagokat a kertfuvesites.hu címen található
webáruházamban. Az Éva Kert egy szakmai
oldal, ahol kertápolási tanácsok mellett különböző témákban mentorprogramokat is
ajánlok az érdeklődőknek.”
A Kertfüvesítés webáruház elsősorban
bio megoldásokat kínál, termékeik összeállítása során nagy hangsúlyt fektetnek a
talaj életerejének támogatására. Legújabb
termékcsaládjuk a humin kiválóan alkalmas a humusz pótlására és hasonló varázslatokra képes a gilisztahumusz is, amely
nagy dózisban tartalmaz mikroorganizmusokat, amelyek hozzájárulnak a megfelelő
talajélet kialakításához.
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