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Aktuális

Először találtak élő emberek tüdeje Már csak nyolc disznódelfin lehet
a Kaliforniai-öbölben
mélyén műanyag mikroszemcséket
A tudósok szerint a műanyagszennyezés ma már az
egész bolygón jelen van, így az ember is elkerülhetetlenül ki van neki téve.

Műtéten átesett 13 páciens közül 11-ben fedezték fel a részecskéket. A páciensek tüdejében talált mikroszemcsék közül a leggyakoribb a csomagolóanyagokban lévő polipropilén, valamint a
palackgyártáshoz használt PET volt. Két korábbi tanulmány boncoláskor talált tüdőszövetben hasonlóan magas koncentrációjó
mikroműanyagot.
Azt már tudtuk, hogy az emberek belélegzik, az étellel és a vízzel lenyelik az apró szemcséket. Ismeretes az is, hogy megbetegszenek azok a munkások, akik nagy mennyiségű műanyagszen�nyezésnek vannak kitéve.
Emberi vérben az első alkalommal márciusban találtak
mikroműanyagot, ami azt mutatja, hogy a szemcsék a szervezeten belül keringenek, és megtapadhatnak a szervek szöveteiben.
Egyelőre nem tudni, hogyan hatnak az emberi egészségre. A kutatókat azonban aggasztja, hogy a mikroműanyag laboratóriumi
körülmények között károsította az emberi sejteket, a légszennyezés porszemcséiről pedig tudjuk, hogy behatolnak a szervezetbe,
és évente emberek millióinak idő előtti halálát okozzák.
„Nem vártuk, hogy a tüdő alsó régióiban találjuk a mikroszemcsék
legnagyobb számát, de a részecskét mérete is meglepett bennünket,
mivel ebben a tüdőrégióban a légutak szűkebbek, és azt hittük, a
nagyobb szemcsék korábban kiszűrődnek, így nem jutnak ilyen
mélyre” - mondta el Laura Sadofsky, az angol Hull York Orvostudományi Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője.
A kutatók a páciensek műtéti területe melletti egészséges
tüdőszövetből vett mintákat elemezték. Akár 0,003 milliméteres szemcséket is észleltek, a műanyag fajtájának azonosítására
spektroszkópot használtak. A háttérszennyezés kiszűrésére kontrollmintákat is megvizsgáltak.
Egy 1998-as amerikai tanulmány műanyagot és növényi rostokat talált tüdőrákos betegek több mint 100 mintájában. A rákos
szövetek 97 százaléka tartalmazott rostokat, a nem rákos szövetek 83 százaléka volt szennyezett.
Hatalmas mennyiségű műanyaggal károsítja az ember a környezetét, a mikroszemcsék az Everesttől a legmélyebb óceáni
árkokig megtalálhatók. A mikroszemcséket kimutatták várandós
nők méhlepényében is.
MTI
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Szakértői becslések szerint már csak nyolc felnőtt egyed
maradhatott a világ legveszélyeztetettebb cetféléjéből, a kaliforniai disznódelfinből egyetlen élőhelyén, a
Kaliforniai-öbölben.
A Sea Shepherd környezetvédő csoport nermrég közölte, hogy
egyetlen példányt sem láttak még mintegy háromtucat idei kihajózásuk alkalmával.
A Természetvédelmi Világszövetszég (IUCN) tudósai tavaly év
végi felvételeket átvizsgálva úgy vélik, nyolc felnőtt egyed és
talán egy vagy két borjú még lehet az öbölben, melyet Corteztengernek is hívnak.
A vaquiták azokba a hálókba gabalyodva fulladnak meg,
amelyeket a helyi halászok a totoba hal kifogására használnak.
A totoba úszóhólyagja Kínában ínyencségnek számít, kilogrammonként sok ezer dollárt fizetnek érte.
A mexikói kormányt bírálják, amiért részben feladta a halászati
tilalmi övezet létrehozásának tervét azon a területen, amelyet a
vaquita utolsó ismert élőhelyeként tartanak számon.

Pritam Singh, a Sea Shepherd elnöke azonban azt mondta, az
év elején sok volt a kis halászhajó a tilalmi övezetben, szervezetük és a mexikói haditengerészet együttműködése segített, hogy
számukat jelentősen csökkentsék.
Tavaly a mexikói kormány szakított a zéró tolerancia politikájával a Kaliforniai-öböl felső részében, majd büntetések fokozatos
skáláját vezette be a halászhajók ellen.
A mexikói kormány éveken át a Sea Shepherd hajóira hagyta
az illegális halászhálók többségének beszedését, és viszonylag
keveset tett a környezetvédők hajóit megtámadó halászok ellen.
Becsléseik szerint a Sea Shepherd mintegy ezer hosszú, nehéz
hálót távolított el az elmúlt hat évben.
Tavaly januárban azonban a környezetvédőket arra kényszerítették, hogy hagyják el az öblöt, szilveszter éjjel ugyanis halászok
megtámadták és felborították a Sea Shepherd egyik hajóját.
Ezután a hálók felkutatása és eltávolítása a mexikói haditengerészet feladata lett. A Sea Shepherd hajóit egy évvel a támadás
után visszaengedték az öbölbe, jelezhetik, ha illegális hálót találnak, de már nem nyúlhatnak hozzá.
MTI
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Fuss az erdész szemével!

A bőrt megfiatalító technológia
az öregedéssel járó betegségek
kezelésében is segíthet

Az Országos Erdészeti Egyesület „Fuss az erdész szemével” címmel népszerű programsorozatot indított, amelyen a résztvevők mélyebben betekinthetnek az erdő
életébe, jobban megérthetik az erdei ökoszisztéma mű- Brit kutatóknak sikerült úgy megfiatalítaniuk egy 53
ködését. A május végéig teljesíthető tavaszi kihívás Pilis- éves nő bőrsejtjeit, hogy olyanok legyenek, mint egy 23
évesé. A tudósok ezzel a technológiával az öregedéssel
borosjenőről indul és ide is tér vissza.
összefüggő betegségek, például a cukorbetegség, a szívA programsorozat résztvevői az erdész szemével járhatják és
betegségek és az idegrendszeri rendellenességek kezeláthatják az erdőt, így alaposabban megismerhetik életét. Egy-egy
kihíváshoz számos érdekességet rejtő, mintegy 10 km-es útvonal lésére szolgáló kezeléseket akarnak kifejleszteni.
tartozik, amelyen az aktuális feladatokat mutató, QR-kódokkal ellátott, ideiglenes turistajelzések kalauzolják a sportolókat.
A 2022. május végéig teljesíthető tavaszi kihívás ismét a Pilisbe
várja az erdőjárókat. A Pilisborosjenőről induló – és oda visszatérő – kör teljesítése közben a kihívás az, hogy a résztvevők olyan
erdei élőlényről – ez lehet virág, fakadó levél, rovar, madár, emlős
– készítsenek képet és küldjék el az erdeisportok@oee.hu címre,
amely számukra a leginkább szimbolizálja a tavaszt.

A Pilisiborosjenőről, a Föld utca és Határ út sarkáról – és ide
visszaérkező –, 10,7 kilométer hosszú útvonal szintemelkedése
közel 327 méter. Az indulástól az első látnivaló a Kevélyhegyi
tanösvény Kálváriája, majd a messziről is feltűnő, Teve-sziklának
nevezett kettős ágú szirt következik, amely az egykori kőfejtő területén áll, s a közelből élvezhetjük a kilátást a Szénások és a Kutya-hegy csoportja felé. Tovább haladva, immár lefelé, az útvonal
talán legismertebb – bár nem erdei kötődésű – egyik attrakciója
az egri vár, pontosabban annak a híres film elkészítéséhez készült
makettje. Ezután igazi természeti érték várja a túrázókat, futókat: az útvonal olyan erdőrészletben halad, amely egy ritka és
védett, úgynevezett reliktum növényfajnak, a hegyi tarsókának
ad otthont. A túra útvonala részben Pilisborosjenő lakóövezetének határán vezet, ahol a Pilisi Parkerdő – az önkormányzattal,
illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal kötött megállapodás értelmében – 25 hektár, cser és kocsánytalan tölgy
főfafajú, kísérleti örökerdőt hoz létre, amelyben az erdő társadalmi szerepe, a klímaváltozás lassítása és a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából is fontos kísérleteket, kutatást,
beavatkozásokat végez.
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A kutatócsoport vezetője, Wolf Reik, a cambridge-i Babraham Intézet
tudósa szerint ez a módszer végül lehetővé teheti
majd, hogy az emberek
hosszabb ideig egészségesek
maradhassanak
öregedésük közben.
A kutatás még nagyon
korai stádiumban van, számos tudományos problémát kell még megoldani, mielőtt ez az eljárás klinikai vizsgálat tárgya lehet. Ugyanakkor kiemelte, hogy a sikeres sejtfiatalítás fontos
előrelépést jelent.
A technológia az 1990-es évekre nyúlik vissza, amikor az Edinburgh melletti Roslin Intézet kutatói kifejlesztettek egy módszert,
amellyel egy juhból vett felnőtt emlőmirigysejtet embrióvá alakítottak. Ez vezetett Dolly, a klónozott bárány létrehozásához.
A Roslin-csoport célja emberi embrionális őssejtek létrehozása
volt, hogy ezekből speciális szöveteket, például izmot, porcot és
idegsejteket növesszenek. Ezt a technikát 2006-ban egyszerűsítette
le a Kiotói Egyetemen dolgozó Jamanaka Sinja professzor. Az IPSnek nevezett módszer lényege, hogy a felnőtt sejtekhez mintegy 50
napon keresztül vegyi anyagokat adtak, ami genetikai változásokat
idézett elő, és a felnőtt sejteket őssejtekké változtatta.
Reik professzor csapata az IPS-technikát 53 éves bőrsejteken alkalmazta. A kémiai fürdőt azonban 50 napról körülbelül 12 napra rövidítették le. A sejtek nem váltak embrionális őssejtekké, hanem megfiatalodtak: úgy néztek ki és olyan tulajdonságokkal bírtak, mintha a
23 évesek lennének.
A technika nem ültethető át azonnal a klinikai szakaszba, mivel az
IPS-módszer növeli a rákos megbetegedés kockázatát. Reik profes�szor azonban bízik abban, hogy csoportjával találhat egy alternatív,
biztonságosabb módszert.
Reik szerint az a cél, hogy az emberek egészségesebb módon öregedhessenek meg. A professzor úgy véli, először olyan gyógyszerek
kifejlesztése várható, amelyek az idősebb emberek bőrét meg tudja
fiatalítani azokon a testrészeken, ahol megsérültek, mert így felgyorsulhat a gyógyulás. A kutatók bebizonyították, hogy ez elvileg lehetséges, a megfiatalított bőrsejtek ugyanis gyorsabban mozognak a
sebet szimuláló kísérletekben.
A következő lépés az, hogy kiderüljön, a technológia más szövetekben, például az izom-, a máj- és a vérsejtek esetében is működik-e.

Gondolkodó

Az elsődleges tudás - Géczy Gábor gondolatai
- Én egész életemben arra törekedtem, s büszke is vagyok rá,
hogy hittem abban, van az emberben eredendően egy józan paraszti ész. Egy gyermeki gondolkodás. Nem véletlenül mondja
Jézus, hogy váljatok újra gyermekké. Enélkül nem megy. Tehát
ha én állandóan mindent szétszedek egyre kisebb darabokra, akkor a teremtésnek csak egy szegletét látom. Lehet a bolha lábáról szakdoktorit írni, de mit ért az ember akkor a többihez? Meg
tud-e fejni egy tehenet? Szerintem ezek nem elsődleges tudások. Az elsődleges tudás az, amit egy ember már gyerekkorában
meg tud szerezni. Amikor hajdan a gyerekek saraztak, gyakorlatilag azt próbálgatták, hogy kell házat építeni, amikor faragtak,
a szerszámkészítéshez kerültek közel. Minden gyerekjátékban a
munka köszönt vissza, mert a gyerek szereti utánozni a felnőttet.
A felnőtt meg Istent utánozná a teremtésben, ha hagynák.

Félelmek nélkül

- Ki kellene kapcsolnunk a félelmet az életünkből. Száz éve még
úgy ittak áldomást az emberek, hogy Isten, Isten. Tehát a másik
emberben mindegyik az Istent látta. Hogy ilyenné válhassunk,
ahhoz ki kellene kapcsolnunk a félelmeket. Nem kellene félnünk
attól, hogy nem lesz mit enni, nem lesz hol lakni, és így tovább.
S ha rájövünk arra, hogy szinte egy hét alatt megépíthetünk egy
házat magunknak, akkor csak-csak elgondolkodunk, hogy miért
is venném föl én azt a hitelt? Miért adósítom el magamat harminc évre? Az élelmiszert sem nehéz megtermelnünk magunknak, s ha erre is rádöbbenünk, akkor megint csak megkérdezzük
magunktól, miért is halnánk éhen, ha elveszítjük a munkánkat?
S ami a legfontosabb, eközben – mivel az ember a teljességben
mozog – egészséges marad. Nem tud megbetegedni. Magyarán,
ha az ember rájön arra, hogy mi mindent képes maga megteremteni, akkor egyszerűen nem fog rajta a félelem. S újra emberi
módon élhet.

Hagyaték

- Wass Albert gyönyörűen leírja a Hagyaték c művében, hogy
éppen egy csomó katonát visznek a szovjetek hadifogságba,
és közben leszáll a köd. Ott lenne mindenkinek a lehetősége a
menekülésre, de az emberek zöme egyszerűen félelemből nem
tud elmenekülni. Még akkor sem, ha tudja, sejti, hogy a biztos
halálba megy. Mert azt legalább biztosan tudja, és beletörődik.
Ma már nem olyan rabszolgaság van, mint régen, hanem sokkal finomabb. Ma már nem vasláncok vannak, hanem mondjuk
a rádió, a televízió, a pénz tartja rabságban az embereket. Úgy
leszünk rabszolgák, hogy amerikai típusú önéletrajzokkal mi
kuncsorgunk a multiknál, hogy ugyan már, hadd legyek a rabszolgád. Ezért mondom, hogy ezen csak önként, saját maga tud
változtatni az ember.

Jövőkép

- Borulni fog körülöttünk sok minden. Úgy látom, hogy a Földünk beteg. S minden beteg élőlény védekezik. És a Föld élőlény.
Ezt az őseink nagyon jól tudták. Egy élőlénynek pedig, ha megtámadja egy kórokozó, az első védekező reakciója, hogy megemeli a testhőmérsékletét. Ez a láz. Tehát a globális felmelegedés
semmi mást nem jelent, mint hogy lázas a Föld. Ez ahhoz kell,
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hogy felgyorsuljanak bizonyos folyamatok, védekező mechanizmusok. Ezek már láthatók. Például az ilyen Golf-típusú áramlatok
már hűtik vissza a Földet azzal, hogy szétosztják a hőt. Ugyanezek megvannak a légkörben is. Mindenki azt hiszi, hogy sivatagosodás lesz a globális felmelegedés miatt, de érdekes módon
éppen a fordítottja lesz. ... Én biztos vagyok benne, hogy ahelyett,
amit várunk, a valóságban az fog történni, hogy nagy területeket
hó fog borítani a Földön, és ezek amolyan billenésszerűen fognak elolvadni. Árvizek lesznek, és nem az, amire mi készülünk.
Mindezt meg lehetne gátolni, semmi mást nem kellene csinálni,
mint használni a józan paraszti eszünket. Ha ezer esztendőn keresztül úgy működött a Kárpát-medence vízgazdálkodása, hogy
ösztönösen tudták az emberek, a víz maga az élet, tehát minden
csepp vizet meg kell fogni, akkor ma is ezt kellene cselekednünk.
A megfogott víz elpárolog, visszahull reggel harmat formájában
a növényekre, és nem kell öntözni. Nevetséges, hogy óriási pénzekért levezetik a vizet, majd ha vége az árvíznek, egy hét múlva
már öntözni kell, mert repedezik a föld, olyan száraz. Lényegében kis dolgokon múlna ez az egész, csak éppen nem merünk
asztalra csapni, hogy márpedig ez így lenne jó. Ráadásul minden
azt sugallja, hogy kicsi vagy, porszem vagy, vacak vagy és egyedül vagy, ne fogj össze. Mint tudjuk, a politikusok némelyike is
sugallta ezt. Régen az emberek azt választották meg mondjuk
falubírónak, aki a legtöbbet tette a közösségért. Manapság olyanokat is látunk fontos poszton, aki a legtöbbet lopta el a közösségtől. Mi ez, ha nem eltorzult világ?
Géczy Gábor (1963-2021) - tanár, fizikus Magfalva alapítója, Természetes Gyógymódok Egyetem tanszékvezetője

Gondolkodó

Útépítés az információs dzsungelben
Nemrég egy ismerősöm társalgás
közben felpattant, és pityegő
okostelefonjához szaladt. Visszatérve megosztotta velünk a friss
hírt: „Meghalt Mubarak elnök!”
Tudtam, hogy fogalma sincs róla
ki volt Mubarak elnök, mikor élt,
mit tett, de szemlátomást néhány
percig boldoggá tette, hogy egy
hasznavehetetlen információval
gazdagodott.

Gyakran emlegetett elvitathatatlan
tény, hogy információözönben élünk.
Erre a modern kori jelenségre sokan úgy
reagálnak, hogy falakat építenek maguk
köré, s az azok által nyújtott hamis biztonságban élik életüket. Mások, ezzel ellentétesen, minden hírt magukhoz engednek,
amelyek közül a tartósabban rögzülők
egy rendezetlen halmazt alkotnak az elméjükben. Van ezeknél célravezetőbb,
követésre méltóbb út is!

A halálközeli élményt átélt milliók azzal
a tudással térnek vissza, hogy küldetéssel,
feladattal jöttünk ide a földre, s legfőbb
teendőnk itt-tartózkodásunk ideje alatt,
hogy azt betöltsük, véghez vigyük.
Ez a tudás nagy segítséget nyújt ahhoz,
hogy utat vágjunk az információs dzsungelben, s csak a lényeges, előrehaladásunkhoz szükséges információkat engedjük magunkhoz: az úgynevezett celebek
botrányai, hálószobatitkai -például- nagy
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valószínűséggel nem tartoznak ezek közé.
Amennyiben az írott vagy mondott szöveg gyenge minőségű: helytelenül megfogalmazott, rosszul felépített, a helyesírás szabályait sok helyen megsértő, akkor
rendszerint nem érdemes sok figyelmet
szentelni rá. Hasonló a helyzet a durva,
gyűlölködő tartalmak esetén is.
Komoly vizsgálat alá kell vetni a hírforrást is: Mennyire hiteles? Mennyire megbízható? Érdekében állt-e, hogy az adott
információ abban a formában jusson el
hozzánk, ahogyan megkaptuk?
Nem lényegtelen, hogy az adott információ első kézből származik-e, vagy több
közvetítőn át került hozzánk: az információs lánc hosszának növekedése rendszerint a megbízhatóság rovására megy,
mint ahogy az is, ha „gyenge láncszem”
kerül a sorba.
Fontos, hogy a rostán fönnakadt új információkat ütköztessük mindazzal, amit
addig a világról megtudtunk, és helytállónak gondoltunk. Abban az esetben, ha
ellentmondás mutatkozik, ha az új információ nem illik addig felépített ismeretrendszerünkbe, akkor se dobjuk ki, csak
tegyük félre, mert lehet, hogy a későbbiekben alapja, fontos eleme lesz világról
szerzett tudásunk kisebb-nagyobb mértékű korrekciójának.
Zámbó Zoltán

Gondolkodó

Az életben mindenki
halogat, csak mindenki
mást. A fő időgazdálkodók
éppúgy halogatnak,
mint akik rosszul osztják
be az idejüket. Ám a
leghatékonyabban dolgozók
mindig a legalacsonyabb
értékű dolgokat halogatják,
amelyek a feladatlista alsó
80 százalékát képviselik, és
az eredmények maximum 20
százalékát adják.
Az átlagember ezzel
szemben éppen azt a 20
százalékot halogatja, ami
az eredmények, az elvégzett
munka értékének 80
százalékát adja.

Mindenki halogat,
de nem mindegy, hogyan
Gyakorold a kreatív halogatást!
Tudatosan döntsd el, hogy mindaddig
nem végzed el az alacsony értéket képviselő tevékenységeket, amíg be nem fejezed a magasabb értékű feladatokat.

Mi az, ami hátráltat?
Ha úrrá akarsz lenni a halogatáson,
először be kell azonosítanod azokat a
tényezőket, amelyek a mai halogatáshoz
vezettek, és végig kell gondolnod, melyik
az igazán jellemző rád:
1. A tisztánlátás hiánya. Ha nem teljesen tiszta előtted, bizonytalan vagy

abban, hogy mi most a legfontosabb teendő, akkor gyakran kapod azon magad,
hogy inkább az alacsonyabb értékű dolgokat végzed el – vagy semmit. A siker 95
százaléka az életben abból fakad, hogy
teljesen tisztán látod a leglényegesebb
céljaidat és azokat a fontos lépéseket,
amelyeket már most, bármelyik percben
megtehetsz az elérésük érdekében.
2. Az ambíció hiánya. Vajon mennyire akarod a céljaidat? Ha nincs benned
erős, égő vágy vagy elegendően komoly
ok arra, hogy nekivágj egy feladatnak, és
be is fejezd, akkor sosem kezdesz hozzá.
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Inkább jön a heveny kifogás, és folyamatosan bizonygatod magadnak és másoknak, hogy most már mindjárt nekikezdesz
a nagy feladatnak.
3. A fontossági sorrend hiánya. Mivel
nem tervezted meg a feladatokat, és nem
rendezted fontosság és időrend szerint, általában bizonytalankodsz, hogy most melyikkel is kellene kezdeni. Ennek eredménye, hogy a végén nem csinálsz semmit.
4. Túlterheltség. Gyakran túl sok feladatot vagy tevékenységet próbálsz beszorítani a rendelkezésre álló, behatárolt
időbe. Ennek eredménye, hogy inkább

Gondolkodó
felteszed a kezed, és azt mondod magadban: „Majd holnap megcsinálom.”
5. Az előkészítés hiánya. Nincs minden szükséges dolog előkészítve a kezed
ügyében, hogy belevágj és befejezd a
munkát. Gyakran már az, hogy minden
szükséges dolgot előkészítesz, ami kelleni
fog, segíthet, hogy nekifogj a feladatnak.
6. Energiahiány. Nyolc-kilenc óra alvásra minden éjszaka szükséged van, egészséges, tápláló ételekre is, hogy meglegyen
a kellő energiád a legjobb munkához. Vince Lombardi szerint: „A fáradtság mindenkiből gyáva nyulat csinál.”
7. Tudáshiány. Ha nem tanultál meg
mindent, ami tudnod kell a munkádról,
akkor nem fogod tudni, mit és hogyan csinálj – ilyenkor nagyon gyakori a halogatás,
amíg össze nem gyűlik a kellő információ.
8. Az önfegyelem hiánya. Ez talán a
legrosszabb gyengeség mind közül. Nincs
meg benned a kellő akaraterő, hogy belevágj, és kitarts amellett, amit csinálsz.
Vajon rád hány tény jellemző? Az előbbi
tényezők egyike-másika mindenkire igaz
időnként. Ahhoz, hogy a saját szakmádban a csúcsra juss, ellenségnek kell tekintened ezeket a tényezőket – olyan akadályoknak, amelyek meggátolnak, hogy a
valódi lehetőségeid szerint teljesíts.

Légy cselekvésorientált!
Többféle trükkel segíthetsz magadnak
úrrá lenni a halogatáson, és elindulni a
legfontosabb feladat felé:
1. Készíts ellenőrzőlistát. Talán már
hallottad, azt a mondást, hogy ha elbuksz
a tervezésnél, valójában a bukást tervezed. Mindig készíts rendezett listát egy nagyobb munka minden egyes feladatáról,
és rakd őket időrendi sorrendbe az elsőtől
az utolsóig. Már az, hogy van egy kipipálandó lista, amin végig kell menj, drámai
módon csökkenti a halogatás esélyét.
2. Szalámitechinka: darabold fel a feladatot. Senki sem akarna egy egész rúd
szalámit egyszerre megenni. Ehelyett mindig csak egy szeletet eszel. Ugyanez igaz
minden nagyobb feladatra: vágj le egy kis
darabot a nagy feladatból, és fejezd be
azt. Nem kell mindent megcsinálnod; elég
csak egy apróbb dolgot. Ez rendszerint
elég ahhoz, hogy elindulj.
3. Lyukassajt-technika. Fúrj egy ementálisajt-szerű lyukat a feladatba, és fogadd
meg, hogy 5-10 percig dolgozni fogsz keményen, és csak aztán állsz le, és kezdesz

valami másba. Amikor a nagy feladatra
nézel, ragadd ki egy darabját, és jelentsd
ki határozottan: „Ezt most megcsinálom!”
4. Használd a 20/80-as szabályt. Az
általad elvégzett munka 20 százaléka
fogja hozni az eredmények 80 százalékát.
Azonosítsd be azt a 20 százaléknyi feladatot, ami várhatóan a projekt sikerének 80
százalékát hozza majd. Néha az elsőként
elvégzett feladatok 20 százaléka – például
a tervezés és a munkaszervezés – jelenti
az egész feladat 80 százalékát.
5. Jutalmazd meg magad. Állíts fel
magadnak valamiféle jutalmazási rendszert azért, hogy nekivágsz, csinálod és
be is fejezed az adott munkát. Ajándékozz
magadnak egy csésze kávét például azért,
hogy valamit megtettél a listádról. Ajándékozd meg magad egy kis nyújtózkodási szünettel, ha sikerült újabb tíz vevőt
felhívnod. Ajándékozd meg magad egy
jó kis éttermi vacsorával, ha sikerült elérni
valamilyen számszerű vagy pénzügyi célt.
6. Tégy ígéretet másoknak. Mondd el
másoknak, hogy egy bizonyos időhatáron
belül szeretnél befejezni egy bizonyos feladatot. Amikor tudjuk, hogy mások figyelnek, és időben is elköteleztük magunkat
az adott munka mellett, sokkal motiváltabbak leszünk elindulni, végigvinni és
befejezni a munkát.
7. Azonnal kezdd el. Minden reggel
azonnal láss hozzá egy fontos feladathoz,
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még mielőtt végignéznéd az e-maileket,
rápillantanál a mobilodra vagy az üzeneteidre.
8. Koncentrálj minden egyes feladatra. Válaszd ki a legfontosabb feladatot,
és először ennek állj neki, majd folytasd
a munkát, amíg 100 százalékban kész
nem lesz. Ezt hívják „egyszerre csak egyet”
módszernek – ez az egyik legerőteljesebb
időgazdálkodási technika.

Győztesnek érzed magad.
Ha sikerült befejezned egy feladatot,
akár a legapróbbat is, tapasztalni fogod
az endorfinok beáramlását: boldognak és
motiváltnak érzed magad. Mindjárt nagyobb kedvvel látsz neki a következőnek,
hogy még egyszer átélhesd a feladat teljesítéséhez kapcsolódó jó érzéseket.
Végső soron akkor lesz a legjobb a hírneved, ha a munkádat gyorsnak és megbízhatónak ismerik. Ha a hozzád fordulók
biztosan lehetnek abban, hogy amikor
neked adják a munkát, nyugodtan csinálhatnak valami mást, és nem kell a feladatra gondolniuk, mert te befejezed.
Így mágnesként vonzod majd az egyre
nagyobb és fontosabb feladatokat. Ha
az emberek tudják rólad, hogy bármilyen
célról legyen is szó, te belevágsz, kitartasz,
és addig csinálod, amíg kész nincs, akkor
a jövőd biztosítva van.

Forgácsok

„Mert egy dolog tesz minket emberré, és mutatja meg az Igazi lényünket, a KÉPESSÉG A JÓRA.
Ez az, amitől a lényed,
s az egész világ jobbá lehet!”

Kedves Olvasó! A rovásírás tanulmányozásánál, az egyenesből, a félreérthetetlen
útmutatás jeléből kiindulva építettük fel
gondolatsorunkat.
Az „eSz” hang jele: SZ, melynek fogalmi
értéke a „szer” és a „szár”, erre kiválóan alkalmas. Hiszen a „szár”, mint tartó elem,
szinte erre van kitalálva!
Az itt sorra vett jelek szimmetrikus alakjának jelentésével is foglalkoztunk, pl. A
„J” hang jele, ahogy azt a rovásírásban ejtjük, „eJ”, ez egy fél nyílvesszőre hasonlít:
j. Ha ezt szimmetrikusan kiegészítjük, akkor a „C” hangot, azaz az „eC”-t kapjuk: c,
aminek fogalmi értéke a CÉL. A gondolatsor teljesen világos és logikus: adott volt a
„jóság” fogalma és a szimmetrikus kiegészítéssel megkapta irányát, a „cél”-t is, miközben tartó eleme, a „szár” megmaradt.
Megteremtettük a „homokozót” is, ahol
az események zajlanak: ez az „eM” hang.
Alakja: m, fogalmi értéke pedig a Mag, a
Minden, a Mindenség. Ennek formai kialakítása az „A” hangnak alapján történik,
aminek van rövid és hosszú alakja, A = A,
és Á= a. (Az előző cikkben szereplő táblázatban az A és Á betű felcserélendő.)
Az Á hang jelalakjának a vízszintes
tükrözése az „eM” jelalakot adja. Ha eltekintünk a rövid és hosszú alak minimális
hangzási eltérésétől, akkor nyugodtan
állíthatjuk, hogy a mindenség alapja az
Anya!
De tovább megyek és felhívom a Kedves Olvasó figyelmét arra, hogy az eM jelben, m , melynek jelentése a Magon, kívül
a Mindenség is, megtalálhatja az eSz (SZ),
az eJ (J), és az eT(t) alakját is!
Egyetlen eltérést vizsgáltunk meg, az
„eN” hangot: n, a tagadás fogalmi értékét, amit nem a szár tart, hanem az útmutatás meghajlított alakját veszi fel, azaz
egy meghajlított egyenes. Mintha „görbe
úton” járna az ember.

Forgácsok...
nemes fából...
Művelődéstörténeti gyöngyszemünk:
a rovásírás III.
Most itt tartunk:

akasztva, felül balról-jobbra ferde vonal,
mint egy stilizált kereszt: i. Fogalmi értéke: Isten.
Ha ezt a ferde vonalat megkettőzzük,
akkor az „eGy” hangot kapjuk: G. Ennek
fogalmi értéke pedig az Egy. Elgondolkodhatunk további jelentésein, és azok
fontosságán.
Megint egy fontos hármas egységhez
értünk, ha egymás mellé tesszük jeleinket:

G

i

S

Jelentése: A Szeretet és az Isten, Egy!

Most tovább haladunk az „egyenes”
úton, és a szár tartó vonalát fogjuk tovább
cifrázni.
A fogalmi értékek alaposabb kifejtése
helyett inkább a formai alakokra fordítjuk a figyelmet, teret adva az Olvasónak,
hogy alaposabban elmélyüljön a fogalmi
értékek lenyűgöző rendszere között.
Az I hang alakja, az „SZ” jelre, mint szárra
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Tovább haladva a jelek képzésében, ha
az I ferde jelét középtájra lecsúsztatjuk, az
eD hang jelalakját kapjuk: d. Fogalmi jelentése, Del, Dél, Dúl.
Következő vizsgált hangunk a „P”, azaz
az „eP”, jele: p. Fogalmi jelentése a Pihe,
Puha, Pihenés, de a Próba, Próbálkozás,
és a Pusztulás is. A három ferde vonalnak
jelentést is tulajdoníthatunk: addig, amíg
nem fogjuk fel, hogy minden egy, addig
Próbálkozunk, megfáradunk, Pihenünk,
amit majd a Pusztulás követ. S kezdődik
minden elölről.

Forgácsok

Nemzeti írásunk mai használatra javasolt betűsora
Még egy jelünk maradt, amit a Szár
tart, és ez az „Ő”. Alakja: Q, olyan mint egy
nagy K betű a latin abc-ből. Fogalmi jelentése: öl, össze, összeg.
Az egyedül álló száron levő jelentés
bővítő jeleiből kifogytunk. A kettős tartó szárra építve haladunk tovább, ahol is
alapvetően 5 hang jelét és fogalmi értékét
találjuk meg. Ezek eV, eR, eCs, eZ, és az U.

A „V” hang alakja, azaz az „eV”, a latin
nagy M betűnek felel meg: v. Formailag,
két tartó oszlop között egy „elnyelő” mélyedés. A fogalmi értéke: vágy, vagy, vas,
vesz, vész, válasz, stb. Érdekes módon
származtathatjuk. Induljunk ki az eJ jeléből, J, tükrözzük és toljuk egymás mellé,
úgy, hogy a lefele menő ferde vonalkák
vége összeérjen. S íme, kész az eM.
Amíg hajt a vágy, eszünkbe se jut az,
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hogy miért is vagyunk itt. Elmúlik a Vágy,
keressük a Választ, „mi végre vagyok itt”?
A Választás pedig lehetőséget kínál! Lehet
az út jó és rossz! Ahogy a Tao-Te-Kingben
Lao-Ce írja: „Az úton járok, s csak attól félek, hogy letérek!”
Az „eR” r fogalmi jelentése az erő
szimbólumához köti, két szárat köt össze!
Jelentése: Rend, Ér, és ebből képezhető
az érdeklődés, az értelem, az érzelem, az
erő. Mind-mind nagy hatalmasságok! De
folytathatjuk a képzést: értünk, érzünk, de
ide kapcsolható a megérteni és az átérezni szavak is. S akkor még nem beszéltünk
az „ér”-ről, ami egész testünket behálózza,
és jelképesen a szívünkben fut össze!
Ha az eR két szárát összekötő szálat
megkettőzzük, akkor az „eCs” jellel, a Cs
hang alakjához jutunk: C. Fogalmi értéke igen izgalmas: Csel, Csal, Csap, Csat,
Csűr, Csavar, de a Csend, és a Csoda is
ide fér, stb. Hoppá! Ha valamiből „annyi
van, amennyi kell”, akkor rend van/lehet,
de a több csalafintaságra buzdít! Mert
az egyensúlyhoz a Csend Csodájára van
szükség, ami a szívből indul ki!
Növeljük a két szár közötti összeköttetést háromra. A Z hang, azaz az „eZ” jeléhez jutunk: z. Bővítésünk megint izgalmas területre visz. A fogalmi értéke Zeg,
Zug, Zúg, Zaj, Zár, de a Zeng és a zene
is ide tartozik. Csak gondolj bele Kedves
Olvasó, mi zárhat el jobban a természet
éltető csendjétől, mint a zegzugos környezet, a zajos, értelmetlen zörgő-csörgő
környezet, ahol a zaj helyett nincs módod a csendbe és a zenébe menekülnöd!
Gondolod, hogy ez véletlen? Nem, én úgy
gondolom, megtervezett! Gondolkodj el
ezen Te is! Pedig a publikus kórus a szabadságról Zeng!
Nos, tegyünk be a két szár közé még
egy csavart! Az Ú hang alakjához jutunk,
aminek van hosszú és rövid alakja is: u U
Fogalom értéke: Út, Un, stb. De ide belefér még az Unalom jelentés is! Külön kis
tanulmányt lehetne erről írni! Hiszen, a
szerelem, szeretet, jóság vonalát követve,
a vágyon és a zsongáson át, eljutunk a
zegzugos, csalárd világban mindenhova,
ami a világ kettősségét tárja elénk, egyben felkínálja az út választás lehetőségét
is. Egyben felhívja a figyelmet arra is, hogy
minden „EGY”!
Következő írásunkban körbe fogjuk járni a „görbe” vonalakra épített jelek struktúráját és fogalmi jelentéseit!
Barátsággal,
Erdei István

Egészség

Hogyan segíti egészségünket a bélflóránk?
A szervezetünkkel szoros szimbiózisban élő mikroflóra jelentősen meghatározza életminőségünket. Egyre
több a tudományos bizonyíték, hogy
a krónikus betegségek hátterében a
bélflóra rendellenes összetétele áll.
Ha vigyázunk a bélflóránk egészségére vagy vissza tudjuk állítani az
egészséges kolóniát, egészen más
minőségű életet élhetünk. De hogyan lehet megállapítani, hogy milyen ez a kolónia bensőnkben?
Lehet-e segíteni, ha baj van?
Azt régóta tudjuk, hogy születésünk
útvonalán és az anyatejes táplálással teremtjük meg bélegészségünk alapjait és
a táplálkozással formáljuk egyedivé a bélflóránkat.
Az egészséges bélflóra jellemzően
nagyon széles spektrumú és a különböző törzsek számos funkciót töltenek be
szervezetünkben. Egyes törzsek megakadályozzák a betegséget okozó, patogén
kórokozók megtelepedését. A bélrendszer nyirokszerveit önálló immunszervnek is tekinthetjük. Más törzsek végig
viszik a fehérjék emésztését (rothasztó
flóra), mások lebontják a szénhidrát rostokat. Ez utóbbi folyamat azért fontos,
mert a rövid szénláncú zsírsavak (acetát,
propionát, butirát) ezekből a rostokból
képződnek. A zsírsavak táplálják a bélhámsejteket, csökkentik a gyulladást, védenek a bélrák kialakulása ellen. Más fajok
epesavakat, vitaminokat szintetizálnak,
melyek a csontok, érbelhártya egészségét
védik. Bizonyos fajok meghatározóak a
kedélyállapot, az alvásminőség, idegsejtek regenerációja és a vérnyomás szabályozása miatt. Vannak olyan törzsek, amelyek befolyásolják a zsírraktárak, a tartalék
tápanyag képződését és javítják a sejtek
inzulinérzékenységét, azaz az elhízás és
a 2. típusú cukorbetegség ellen védenek.
Minél több szereplője van tehát ennek a
közösségnek, annál egészségesebbek vagyunk.
Amikor a bélflóra összetételében zavar
támad, számos kóros állapot kialakulásával számolhatunk.

Hol rontjuk el?
Számos tudományos bizonyíték van arra,
hogy a krónikus, civilizációs betegségek több, mint 90%-a visszavezethető
a bélflóra egyensúlyának felborulásához. Egyre több gyermek születik ,,tervezett” császármetszéssel és egyre többen
táplálják tápszerrel csecsemőjüket, ami
rögtön életünk első hónapjaiban kimutatható eltérést okoz a természetes úton
született és anyatejjel táplált csecsemő
bélflóramintázatához képest. A gyermekkortól a felnőtt korig számos antibiotikum
kúrán esünk át, ami amennyit segít, annyi
rombolást is végez odabent. Felnőtt korban
tetézzük mindezt az egyoldalú, főleg túl sok
cukrot és állati eredetű fehérjét tartalmazó
és élelmiszeripari adalékanyagokban bővelkedő étkezéssel (ezt táplálkozásnak nem
nevezhetjük). Az eredmény: rossz emésztés,
felfúvódás, hasfájás, hasmenés vagy székrekedés és gyakran ekcéma, bőrkiütés, rossz
közérzet. A sérült bélflóra krónikus bélgyulladáshoz, a bélfal áteresztő képességének fokozódásához, végső soron pedig bélrák kialakulásához vezet. Szoros
összefüggés van a diszbiózis és az elhízás,
a 2. típusú cukorbetegség, a szorongás,
depresszió, az autoimmun betegségek
és hormonális működési zavarok között.
Az elhízás és cukorbetegség a két legsúlyosabb egészségügyi probléma hazánkban is,
sajnos már tinédzser korban!
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Hogyan lehet vizsgálni
bélflóránk összetételét?
A mikrobiom szekvenálásnak nevezett molekuláris genetikai eljárással
pontosan feltérképezhető a bélflóra ös�szetétele. Azokban a már szinte reménytelennek tűnő esetekben, súlyos emésztési zavarban szenvedő egyéneknek lehet
útmutatást adni táplálkozásukhoz, akik
már teljesen lemondtak a gyógyulásukról.
Bárki számára elérhető, fájdalmatlan
vizsgálat, mindössze egy kevés széklet
minta szükséges a vizsgálat elvégzéséhez. A gyermekek vizsgálata is rendkívül
egyszerű. A lelet közlésével együtt egy
konzultáció keretében megtervezzük,
hogy milyen táplálékokra van szüksége
az egyénnek a gyógyuláshoz.
Összeállította:
Dr. József Erika
háziorvostan szakorvos
Jöjjön el a Health & Youth Egészsé
gközpontba, Budapesten a Campona
Bevásárlóközpontba!
Látogasson el honlapunkra, kérje a
mikrobiom vizsgálatot és a személyes
tanácsadást orvosainktól.
Tel:06 30 337 9280
www.healthandyouth.hu

Gondolkodó

Quo vadis, Domine?
„Quo vadis, Domine ?
Hová tűntek álmaink,
hova tűnt az idő ?
Visszafelé jár az óra,
megmozdult az utcakő !
Hová tűntek a mondatok,
gyávák írnak könyveket
A malmok vért őrölnek,
a bátrak táplálnak tüzet!
Hová tűntek az emberek,
kiket jobbra-balra repít a világ?
Ha megtalálod a jó utat,
végül hazatalálsz!
Könnyű lenne menekülni
önmagad elől
Megmaradni mindenáron,
veled az erő!
Quo vadis, Domine
Quo vadis, Domine?”
Ifjúkorom nagy regénye, Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Domine? A Péter apostol
cselekedetei című apokrif iratban fennmaradt hagyomány szerint Péter apostol, menekülni akarván a rá váró vértanúság elől,
kifelé indult Rómából, találkozott Jézussal, és
megkérdezte tőle: Domine, quo vadis? azaz
„Hová mégy, Uram?” Jézus azt válaszolta,
hogy megy Rómába, vállalja a megfeszíttetést Péter helyett. Ekkor Péter visszatért a városba, ahol a kereszthalál várt rá.”
Annak idején az 1900-as évek elején, ez a
mű szélsőséges indulatokat váltott ki. Igaz, a
regény óriási sikert aratott, és nagyon rövid
idő alatt a legtöbb európai nyelvre le is fordították. Mindenki mást látott benne. A franciák a piacaikat féltették az idegen műtől. Kapott hideget, meleget! A keresztényeknek túl

közönségesnek találták, a szkeptikusok túl
kereszténynek és így tovább. A könyv 1901es magyar megjelenését követően Ady szép,
nagy, csodás könyvnek nevezte. Míg Babits
Mihály tudatosan hagyta ki „Az európai irodalom története” c. munkájából, mondván,
csak divatosan felkapott mű. Értékelése legyen az irodalomtörténet feladata.
Nyugodtan felteheti a Kedves Olvasó
kérdését, hogy most több mint 100 évvel a
könyv megjelenése után, hogyan és miért
került ez az „asztalra”? A válasz egyszerű: a
kérdést sorsfordító esetekben szokták feltenni! Quo vadis, Domine? S folytathatod: Hová
mégy? Ki vagy? Mit akarsz? Tudod-e egyáltalán, hogy mit akarsz? A jövőt feszegető
kérdések ezek! De nemcsak egy ember, vagy
egy család jövőjét, hanem egy nagyobb közösség, akár egy nemzet jövőjét is!
Itt vagyunk a 21. században, és mindan�nyiunk számára világos, hogy a vallásellenesség és a technikai, technológiai fejlődés
nem hozta meg azokat az eredményeket,
melyeket oly hangosan meghirdettek! Sem
itt Európában, sem a világ más távoli tájékán.
Elkerülhetetlen, hogy őszinte válaszokat adjunk ezekre a kérdésekre, melyek nemzeti
szinten, és különösen egy olyan kis nép számára, mint a magyar, a jövőbe mutatnak, és
akár létére is kihathatnak!
Szembe kell néznünk a kegyetlen valósággal, hogy a technikai civilizáció semmilyen
lényeges kérdést nem oldott meg, sőt, a digitális éra feljövetelével az emberiség egyre
kiszolgáltatottabbá vált, mind egyéni, mind
közösségi szinten. Ez a technológia a profit
termelő cégek markába hajtja az embereket,
külön-külön, miközben egyidejűleg igyek-
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szik leválasztani a családjukról is. Azaz, növeli
az egyén kiszolgáltatottságát! Az éles döntések korszakát éljük!
Minden pillanatban légy résen, és ne engedd, hogy hamis marketing fogásokkal,
esetleg olyan mélyre csússz, ahonnan már
nincs visszaút! Kapcsold be és tartsd bekapcsolva a Józan Észt!
Kedves Olvasó! Ezért szólítalak meg: Quo
vadis, Domine?
„Hová tűntek fényeink,
sötét árnyak falakon
Hamis mosoly, hamis képek,
hitemet el nem adom !
Hová tűnt, aki érkezett,
kezén csörren a lánc
Terjed a sötét éjben
egy ismeretlen láz !
Hová tűntek a könyveink,
szavainkat már nem vetik
Álmunk nem lesz áru, már
ablakainkat elfedik !
Várj reám, én ott leszek,
akkor is, ha nem lehet
Templom lesz a két kezem,
bűnhődik, ki vétkezett !
Quo vadis, Domine
Quo vadis, Domine ?”

Barátsággal,
Erdei István

Novella

Séta Dorisz nénivel
- Aztán a falhoz állíttatta, és
durr bele! Agyonlőtték! – pislogott rám Dorisz néni, huncut, cinkos mosollyal a szemüvege fölül. A kékkockás
takarót, amivel a lábát akartam betakarni a tolókocsiban, egy előkelő mozdulattal elhárította, miközben a
karjáról fellebbent a lengére szabott szürke kabátkája,
szabadjára engedve csirkelábnyira soványodott, összeaszott karját.
- Aztán mi történt? – kérdeztem elhűlve.
- Semmi. A madarak felrebbentek, mert megijedtek.
Az a dezertőr meg azt sem
mondta, hogy nyikk! Összerogyott.

Bizonyára elhűlve, furcsán nézhettem
Dorisz nénire, mire ő csak a vállát vonogatva magyarázta.
- Most min csodálkozik fiatalember?
Háború volt. Az orosz az ajtó előtt állt.
A férjem, Gráf Kahlenberg - isten nyugosztalja - hadbíró volt, s az volt a kötelessége hogy példát statuáljon. Meg én
is odahaza voltam a három gyerekkel. A
legkisebb, a Konrádka még pólyában.
Mit is tehetett? Nem igaz? - nézett rám,
s kegyesen nyugtázta az „úgy bizony”- t.
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Novella
Dorisz néni most már engedte a lábát
betakarni a pléddel, mert az előbb is fázósan megborzongott. Összébb húzta
magát a fészkében és lehunyta szemét.
Talán gondolatban éppen most ringott
keresztül a gondolán a Ponte de Rialto
alatt a snájdig gróffal, mint háromnapos
boldog ifiasszony.
A Majna parti korzón, szótlan gurítottam a kocsit, csak néha kellett levennem
a néni kezét a kerékről mikor rálógatta,
mert időközben elszunyókált.
A szárazra rozsdúlt platánlevelek csak
kelletlen moccantak arrébb, ha az erőtlen őszi szél a folyó felé akarta terelgetni őket.
Mikor már majdnem elértünk az
„Eiserner Steg” hídig, megpihentünk,
a felületes sétáló előtt ismeretlen régi
kolostor romos kerengőjében. A hajdani barátok helyett, most a közeli Szent
Miklós templomból idáig szűrődő halk
orgonaszó bóklászott az elhagyott falak
között.
Elnéztem Dorisz nénit. A ráncok az
arcán nem tűntek el, de békét és boldogságot sugárzott, mint ha az Úr előtt
hálát zsolozmázna az angyalok karában.
Igaz is, - kunststück. Így könnyű neki
angyalokkal nótázni.
A pár nap alatt, mióta itt dolgozom, a
szeretetotthonban, megismertem Dorisz néni életét. Igaz, csak hézagosan
mesélt magáról, mert gyanakvó természetű lélek volt. De mióta engemet,
mint fiatal gyakornokot egy kissé megkedvelt, közlékenyebbé vált.
Elmondta, hogy ő egész életében
nem dolgozott, csakhogy a gyerekeit
elláthassa, gondozza, nevelje. Mára már
mind a három sikeres, családos gazdag
ember. Kettő Floridában él s a legfiatalabb, a Konrád, világhírű orvos Montrealban.
A jövő héten újra megkapja az ötezer
Euró zsebpénzt, amit Berger doktor újra
felold a zár alól, a fia kérésére.
- Mert nálam könnyen megy a pénz.
– tette még hozzá derűsen. Lerítt róla,
hogy soha sem voltak anyagi gondjai.
Pláne, jár neki még a férje után is a magas nyugdíj. Persze a hadbírónak még a
háborús éveit is beszámították.
Amikor ezt hallgattam, elszorult a szívem. Én meg itt -, mint fiatal szociális
gyakornok - alig tengődök abból, amit
a katolikus, idősek otthonától kapok,

de azért egye meg a fene! Gyönyörű a
világ!
Végre meghívhatom Veronika szívszerelmemet, aki megígérte, hogy egyszer eljön velem vacsorázni. Direkt erre
spóroltam a pénzt. Eddig úgyis a szokásos esti szórakozásom, a könyvtár olvasóterme volt. Az ugyanis ingyenes…
Ihaj, csuhaj! Ma este elviszem a stégnél lehorgonyzott hajóra, ahol a magyar étterem ringatózik a cigányzenekarral, igazi magyarosch, paprikássch
ételekkel, és borsos árakkal.
De sebaj!
Hirtelen elhalkult az orgonaszó a
Szent Miklós templomban.
A három holló, akik a romok közt
ütöttek tanyát, mintha csak erre vártak
volna, újra károgásba kezdtek; mintha
az elhangzott muzsika minőségéről
kezdenének akadémikus vitát.
Dorisz néni kabátom ujjával engem is
visszarángatott ábrándozásomból.
- Menjünk kávét inni. Toljon a
Römerhez, kérem.
Amikor kiértünk a Városházhoz, átlavíroztunk a millió turista között, akik a
Justicia bekötött szemű szobrát a fotózták.
- Most hová?- kérdeztem, mert az öt
Euró, amit elszámolhatok az otthonban, épphogy elég lesz egy szerényebb
helyre.
- Tudja, hol van a Cafe Bonaparte?
- Bárcsak ne tudnám. - De ezt csak
magamban mondtam. Egyszer betévedtem és a kétcentes Remi Martin konyakért elkértek négy Eurót. Ráadásul
előkelően vissza akartam küldeni az
italt, mert nem volt elég hideg, ahogy
én szeretem, mire a főúr lesújtóan végigmért és fagyosan közölte, hogy a konyakot tenyérhőmérsékleten fogyasztják az értők. Erről ennyit.
- Tudom Tante.
- Na akkor odamegyünk. Van magánál pénz? Na, nem azért kérdem, mert
fizetem, de hátha nem lenne elegendő,
s ne jöjjünk zavarba.
- Van ötven Euróm. Ugyanis este vacsorázni akarok menni Veronikával.
Arra spóroltam.
Dorisz néni helyeslően bólintott,
majd miután megérkeztünk, rögtön rendelt két szelet Schwarzwālder
kirsch-tortát habbal, kávét, egy gyűszűnyi konyakot is hozzá, már csak az aroma kedvéért is, - mondta.
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Én csapvizet parancsoltam.
Majd még elfogyott három Johny
von Rigó, egy Linzer kíséretével.
Te magas Isten! Még jó, hogy nálam
volt a vacsorapénz. De biztos, hogy volt
a néninél is, hiszen engem csak a nyugalma kedvéért kérdezett meg. Különben nem mert volna olyan bátran rendelni, hiszen tudta, hogy mennyit keres
egy gyakornok.
Közben az asztalra kerültek az unokák fényképei. Mind jólétben fürödtek
a floridai tengerparton, vagy a torontói
Konrád doktor márványmedencéjében.
Igazán aranyosak voltak, de valahogy
nekem már mehetnékem volt. Egy óra
múlva, végre a néninek is. Azért becsomagoltatott még két habos rolót vacsora utánra.
Hazafelé egy áldás volt, hogy toltam
a kocsit, mert így megkapaszkodva,
egyenesben tudtam magam tartani.
Még mindig rogyadoztak a lépteim,
és még közel sem tértem magamhoz.
Nem szabadultam a jelenettől, amikor a
frakkos főrabló úr mefisztói mosollyal –
nekem legalább is úgy tűnt -, kis tálcácskán prezentálja a számlát. Még jó, hogy
Dorisz néni kihangsúlyozta, hogy magas
borravalót adjak, mert őt itt jól ismerik.
Igazán megható a figyelmessége.
- Na, nem baj – gondoltam, Veronikát
jövő héten viszem vacsorázni, mikor
Berger doktor kifizeti a nénit.
Mikor visszaérkeztünk az otthonba,
elbúcsúztam Dorisz nénitől, aki jóindulatú mosollyal pá-pát intve behajtott az
ebédlőbe.
Közben, ahogy még eltűnt a lengőajtó mögött, még rám csillogtak a huncut
örömtől ragyogó búzakék szemei.
A délutános váltótársam látta rajtam,
hogy nincs jó kedvem, mert a vacsorát
jövő hétre kell halasztanom, egyenesen
rámkérdezett.
- Téged is átvert a néni?
- Hogyhogy átvert? Legfeljebb a jövő
héten megyek vacsorázni Veronikával.
A fia akkor utasítja Bergert a pénz miatt.
- Dorisz néninek sose volt fia. És sose
volt férjnél! Egyáltalán nincsenek gyerekei. Kegydíjon él itt a templom jóvoltából.
Egyetlen, ami van neki. A piszok jó
fantáziája.
Kisslaki László

Életmód

Segítő és ártó illatok
Az aromaterápia sok évszázados
múltra tekint vissza. A különféle
gyógynövényekből és virágokból
készült olajoknak az egyszerű belélegzése is terápiás hatással bír.

Orgona - amit mindenki szeret
Az aromaterápiában az orgonából készült
olajat is előszeretettel használják elsősorban
nyugtató és szorongásoldó hatása miatt.
De gyenge immunrendszer, parazitafertőzések, napégés, idő előtti öregedés, vágások és zúzódások kezelésére is alkalmas
lehet.
Az orgonaolajban lévő antioxidánsok és
összehúzó vegyületek együttesen a bőrrel
szinte csodát tesznek.
Párologtatóban is használhatjuk az
orgonaolajat, ami amellett, hogy kellemes
illatot biztosít, még antibakteriális hatással
is rendelkezik. Amíg tehetjük, tegyünk frissen vágott orgonát a vázákba, és élvezzük a
mindent belengő kellemes illatot!

Óvatosan az autóillatosítókkal
Manapság alig látni olyan autót, ahol ne
fityegne valamilyen légfrissítő. Van aki sportot űz belőle, és tucatnyit rak egymásra. Ám
ez nemcsak kellemetlenül erős szagot eredményezhet, hanem kifejezetten káros lehet
az egészségre.
Az autóillatosítók zöme illékony szerves
vegyületeket tartalmaz, ami gyakran fejfájást, nyálkahártya-irritációt vagy akár
allergiát is okozhat.
Egy tanulmány szerint az autó belső terében a kamilla, a jázmin és a levendula
illata kifejezetten veszélyes, mert túlságosan ellazíthatja a vezetőt. Sőt: a népszerű
„frissen vágott fű”-illat sem ajánlott, mert a
szabadság érzetét kelti, aminek következtében jobban ráléphetünk a gázpedálra.
De vannak koncentrációt fokozó illatok:
• a citrom és a kávé, ébren tartják a figyelmet.
• a fahéj erősíti az összpontosító képességet,
• a borsmenta illata nyugtató hatású

Több mint divat: füstölők
Amikor az emberek még nem tudtak
desztilláció útján illateszenciákat nyerni,
addig füstön át jutottak hozzá. Fafaágakat,
gyantát és gyógynövényeket tettek forró kövekre vagy a parázsba. A füstölés liturgikus
szereppel is bírt. Segítségével kívánságokat
és imákat küldtek az égieknek.
A füstölés tehát kicsit misztikus, azaz tudományosan nem bizonyítható, de érezhető változásokat tapasztalhatunk, ha meggyújtunk egy füstölőt. Nem lehet véletlen az
sem, hogy minden vallás és kultúra előszeretettel alkalmazta szertartásaik során.
Milyen hatása van a füstölők égetésének?
• Megtisztítja a környezetet és a test auráját
• Növeli az életenergiát a testben
• Segíthet leküzdeni a negatív érzelmeket és a zavaros gondolatokat
• Békés hangulatot teremt.
Egy tanulmány szerint a füstölő égetése
ugyanolyan hatékony, mint a gőzzel való
sterilizálás. Így megelőzhető a füstölőkkel a
fertőzések terjedése is. Erre a célra legalkalmasabb a mirha és a tömjén égetése.
Az ájurvédikus és a kínai gyógyításban a
fertőtlenítő hatáson kívül más szerepe is van
a füstölőknek. A három testi energiát (dósát)
egyensúlyban tartják, így növelik a beteg
vitalitását és szervezetének öngyógyító
erejét.
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A füstölőégetés fenti előnyei általánosságban igazak minden természetes alapanyagokból készült füstölőpálcikára. Az
illat megválasztásánál legyünk körültekintőek, és válasszunk természetes illatokkal
átitatott füstölőpálcákat.
• Meditációhoz: szantál, jázmin, agarfa,
tömjén, lótusz, vanília, magnólia, mirha.
Cél a nyugalom és a tiszta gondolatok
elérése.
• Szellemi munkához, tanuláshoz:
szantál, bergamott, agarfa, fahéj, tömjén,
vetiver, zsálya.
Cél a koncentráció elérése.
• Romantikus pillanatokhoz: ilangilang, frangipani, jázmin, magnólia, pacsuli, pézsma, szantál, vanília, rózsa.
Cél az ellazulás és a szeretetteljes gondolatok.
• Felfrissüléshez: rozmaring, bergamott, citronella, eukaliptusz, boróka,
kámfor, zsálya, mirha, vetiver.
Cél a tompaság legyőzése.
• Tértisztításra: tömjén, mirha, cédrus,
fenyő, boróka, tömjén, vetiver, pacsuli,
lótusz.
Cél a tér és a tárgyak tisztítása, megszentelése.
• Stressz ellen: bergamott, csampa, rózsa, levendula, kókusz, vanília, vetiver.
Cél az ártó gondolatok elűzése.
• Gyógyuláshoz: levendula, agarfa,
szantál, mirha, tömjén.
Cél a nyugtatás, vitalizálás.

Érdekes

Ez a kis apróság okozza
legtöbbször a rossz szájszagot
Vajon mitől kellemetlen szagú az emberi száj, annak
ellenére, hogy rendszeresen mos fogat az illető? Az
esetek bizonyos százalékában a nyitott gyomorszáj
okozza, de 90%-ban ez a kis apróság a bűnös, amely
a szájban található, és szinte mindenkinek van ilyen,
csak nem tudja hol van, mert a mandulája mögött
helyezkedik el általában.

A mandulakő gyakori jelenség: a mandulák apró hasadékaiban
felgyűlő, összetapadó sejt- és kórokozó-maradványok általában
nem okoznak semmilyen problémát, sokan észre sem veszik,
hogy mandulakő alakult ki náluk.
A szervezetünkben az úgynevezett kalcifikáció során (leegyszerűsítve) a kalcium különböző sói összegyűlhetnek, összetapadhatnak, és a lágy szövetekben kőszerű, megkeményedett
képződményeket hozhatnak létre. Ilyen módon jöhetnek létre az
epe- vagy vesekövek, de hasonló folyamatok állnak a fogkőképződés hátterében is.
A mandulák felülete nem sima, apró „hasadékok” találhatóak
rajta. Ezekben a hasadékokban összegyűlhetnek és megkeményedhetnek az elhalt sejtek és baktériumok maradványai, vagy
éppen a váladékmaradványok. A mandulakövek a mandulákon
kívül a torok hátsó részén vagy a szájpadláson is megjelenhetnek.

A mandulakövek – bár köveknek nevezzük őket – nem túlságosan kemények, inkább gumiszerűek. A méretük rendkívül változatos lehet, néhány mm-estől egészen a szőlőszem nagyságúig
terjedhet. A mandulákban lehet egy-egy kő, de több is egyszerre.
A mandulakő nagyon gyakori, de a legtöbb ember észre sem
veszi. Csak a különösen nagy méretű kövek okozhatnak kellemetlenségeket, például nyelési nehézségeket, de ekkora méretűre ritkán nőnek meg a mandulakövek. A kövek összetételéből
következően azonban kellemetlen leheletet okozhatnak (maguk
a kövek is igen bűzösek), esetenként fémes szájízzel járhatnak
együtt. A nagyobb kövek tünete lehet az állandó köhögési és torokköszörülési inger, az idegentest-érzés, a fülfájás.
A mandulakő tulajdonképpen bárkinél kialakulhat, de a fiatalabbak hajlamosabbak lehetnek rá, illetve azok, akiknek gyakran
gyullad be a mandulája. Szintén növelheti a mandulakő rizikóját
a szokásosnál nagyobb mandula, a krónikus felső légúti betegségek, valamint a szájhigiénia elhanyagolása.
Mivel a legtöbb esetben a mandulakő nem okoz panaszokat,
ezért nem is nagyon kell foglalkozni velük. A gyakori sós vizes öblögetés nemcsak a kellemetlenségeket, pl. a rossz szájszagot enyhítheti, de esetenként segíthet „kimozdítani” a követ a helyéről.
Ritkábban, de szükség lehet a mandulakő eltávolítására. Érdemes ezzel a művelettel szakorvoshoz fordulni, mert az otthoni
próbálkozások vérzéshez, sérülésekhez és felülfertőződésekhez
is vezethetnek. A mandulakő eltávolítása általában csak néhány
percet vesz igénybe, a beavatkozást helyi érzéstelenítésben végzik. Ha több mandulakő is kialakult valaki szervezetében, gyakran
gyullad be a mandulája (és a kövek kiújulására lehet számítani),
akkor érdemes a mandula eltávolítását is fontolóra venni.
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Van remény az autoimmun betegségek
és allergiák kezelésére?! II.rész
Mivel ez a téma nagyon összetett, ezért több fejezetben, néhány hónapon át foglalkozom vele.

A tejtermék és az ételallergiák összefüggése
A kutatások kimutatták, hogy a tejben gazdag étrend károkat okozhat a mikrobiomban. Ha a tejterméket érzékenyek vagy
allergiások fogyasztják, testük károsnak ismeri fel a lebontott
tejfehérjéket, a kazeint és a tejsavót és támadásra indítja az immunrendszert. Azok akik laktóz-intoleránsak, nem képesek megemészteni a tejtermékekben a cukorkomponenseket. Ez a reakció
némileg eltér az immunrendszer reakciójától: hasmenést, puffadást és hasi görcsöket eredményezhet.
A tejallergia a leggyakoribbak közé tartozik, különösen a gyermekeknél.
Mivel ennyi ember allergiás a tejtermékekre, meg kell vizsgálnunk, hogy miért történt ekkora növekedés a számukban
az elmúlt évtizedek alatt. Az egyik elmélet szerint a tej az évek
során megváltozott. A mai tejben jóval nagyobb mennyiségű
antimikrobiális szer lehet. A fejős teheneket kezelik a fertőzésekkel szemben. Ezek bejuthatnak az általunk fogyasztott tejbe.
Bár az ezek mennyisége alacsonynak tekinthető, más utakon keresztül is nap mint nap kapcsolatba kerülünk ilyen anyagokkal.
Ez az állandó expozíció jelentős kárt okozhat a mikrobiomban.
Az ilyen szerek a bélben lévő összes baktériumot elpusztítják, és
nem képesek megkülönböztetni a jót és a rosszat. Egy súlyosabb
betegség során egy hétig szedett penicillin 2 évre megbéníthatja
a mikrobiomot, a sokféleséget szinte véglegesen megszünteti és
ezzel hatalmas károkat okoz, mely az egész szervezetünkre kihat.
A sült ételek a rossz baktériumok táplálásával károsíthatják a
mikrobiomot. A kutatók azt is felfedezték, hogy ha néhány napig
sült ételeket fogyaszt, akkor a bélben lévő bacilusok sokfélesége
egyharmaddal csökkenhet. A mikrobiom sokfélesége nagyon
fontos az egészséges immunrendszer számára. A sült ételek
ugyanúgy károsítják a mikrobiomban található hasznos organizmusokat, mint a feldolgozott ételek.
A vörös hús ugyanazokat a kockázatokat jelentheti, mint a tejtermékek, amikor a mikrobiomról van szó.
A szóját már említettem magas fitoösztrogén-tartalma miatt.
Sok ember téves feltételezése szerint a szója jó. Ez azonban nagyon messze áll az igazságtól. A szója rengeteg fitoösztrogén
forrása. Ezek növényi eredetű ösztrogének, amelyek utánozzák
az emberi ösztrogént. Az ösztrogén fontos szerepet játszik az immunrendszerben, így, ha az ösztrogéntermelést megváltoztató
anyagok kerülnek a szervezetbe, az immunrendszer károsodást
szenvedhet.

Élelmiszerek, amelyek támogatják a mikrobiomot
Ahogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek károsíthatják a
mikrobiomot, vannak olyan élelmiszerek is, amelyek támogatják
az egészséges bélrendszert, valamint segítenek csökkenteni a
gyulladásokat, amelyek az autoimmun problémákat okozhatják.
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Az egészségünket támogató élelmiszerek fogyasztása támogatni
fogja immunrendszerünk egészségét is.
A prebiotikus élelmiszerek olyan élelmiszerek, amelyek a jó
baktériumok táplálásával segítik az egészséges mikrobiom fenntartását. A probiotikus ételek pedig olyan élelmiszerek, amelyek
hasznos bacikat tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak a bél
egészséges sokféleségének fenntartásához. A prebiotikus ételek
különféle gyümölcsökből, zöldségekből és hüvelyesekből és nano
rostokból állnak. Az olyan ételek, mint a pitypanglevél, az articsóka, a banán, a spárga, a bab, a fokhagyma, a hagyma és a
póréhagyma, mind természetes anyagokat tartalmaznak, amelyek hasznos mikroorganizmusokat táplálnak. De ilyen a frissen
őrölt lenmag, az Aloe vera gél, az almapektin (alma héj porítva)
és még sok egyéb.
Érdemes erjesztett ételeket választani, mivel ezek nagy mennyiségben tartalmaznak hasznos baktériumokat. A probiotikus ételek
közé tartoznak az olyan ételek, mint a nem pasztőrözött savanyú káposzta, az alacsony cukortartalmú joghurtok, a pasztörizálatlan savanyúságok, a zöldségek, az olajbogyó, az erjesztett italok, mint a kefir.

Életmód
Az erjesztés az a folyamat, amelynek során az élesztő egészséges táplálékká és tartósabbá alakítja az ételeket. Egyes ételeket
cukrokkal, másokat sóval erjesztenek.
Próbáljon meg probiotikus és prebiotikus ételeket bevinni az
étrendjébe minden nap, a bél maximális egészsége érdekében.
A jó mikróbákban gazdag ételek, valamint a hasznos bacillusokat
tápláló anyagok fogyasztása hatékonyabb lehet bármi más módszernél.

A gyulladáscsökkentő színes étrend
Tudta, hogy az étel színe jelezheti, hogy melyik segíthet csökkenteni a gyulladást?
A kutatók azt találták, hogy a színesen pigmentált ételek, például a cseresznye és a málna olyan fitokémiai anyagokat tartalmaznak, amelyekben magas az antioxidáns tartalom.
Kimutatták, hogy ezek az antioxidánsok számos módon segítenek csökkenteni a gyulladást. A különböző színeknek különböző
előnyös tulajdonságaik vannak.
A lila és vörös ételek, mint a szeder, padlizsán és áfonya, hasznos antocianin nevű flavonoidokat tartalmaznak, gyulladáscsökkentőek, valamint megakadályozzák a tumor növekedését. Egyes
antocianinok akár antibakteriális tulajdonságokkal is bírnak.
Piros ételek, mint a görögdinnye és a papaya, a likopin nevű
összetevőt tartalmazzák, amely gátolhatja a tumor növekedését
és javíthatja a sejtek közötti kommunikációt. Ez az erős antioxi-

dáns segíthet megszabadítani a testet a szabad gyököktől, amelyek sejtkárosodáshoz vagy rákhoz vezethetnek.
A sárga és narancssárga ételek, például a sárgarépa, az édesburgonya és a sütőtök béta-karotint tartalmaznak. Ez a csodálatos antioxidáns a szervezetben A-vitaminná alakul. Az A-vitamin
elengedhetetlen az egészséges immunrendszer és a szív számára.
A sötétzöld ételek különösen jót tesznek testünknek. Az olyan
ételek, mint a kelkáposzta, a pitypanglevél és a spenót, antioxidánsokat és folátot tartalmaznak.
Ha organikus, feldolgozatlan ételeket választunk szivárvány
színű színekkel, biztos lehet benne, hogy gyulladást csökkentő antioxidánsokat kapunk,
amelyek megakadályozzák a sok autoimmun
kórképben oly gyakran előforduló gyulladást.
Ha ezeket az ételeket választja, miközben elkerüli a mikrobiomra káros ételeket, nagy előnyt
biztosít a testének az autoimmun kórképek elleni küzdelemben.
Folytatása következik!

Dr. Várnagy Emese
aromaterapeuta

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

19

Egészség

Aki gyakran böjtöl, az hosszabb, egészségesebb
élettartamra számíthat!
Hippokratész minden orvos atyja hitt a test öngyógyító képességében és ebben fontos eszköznek tekintette a böjtöt. Hasonlóképpen gondolkodott erről Paracelsus is. Az Ayurvéda a gyógyítás egyik alappillérének tekinti a böjtöt.
A mentális, a szellemi tisztulás útját látják benne a mohamedán és a buddhista hitben egyaránt. A keresztények 40
napos böjttel, hitük elmélyítésével készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására.
Böjt idején nem veszünk magunkhoz
szilárd ételt, ekkor szervezetünk egyik
legnagyobb energiát igénylő folyamatát,
az emésztést szakítjuk meg. Gyomrunk és
a bélcsatornánk a hozzájuk kapcsolódó
szerveinkkel (máj, hasnyálmirigy) együtt
megpihen. Szervezetünkben felerősödnek a méregtelenítő folyamatok, kiürülnek a toxikus anyagok.

Mi történik a sejtek
belsejében ekkor?

A szervezetben a raktározott energia felszabadul és megkezdődik a salakanyagok, toxikus vegyületek ürítése. A sejtek mélyén elkezdődik egy a
selejtezéshez hasonlító mechanizmus,
amelyet autofágiának hívnak. A sejtek
elkezdik saját hibás, kórosan elváltozott
sejtorganellumaikat, fehérjéiket felemészteni. A folyamat kutatásáért Yoshinori
Ohsumi japán sejtbiológus 2016-ban Nobel díjat kapott.

Milyen fontos változások
következnek be testünkben
a böjt hatására?
A sejtek érzékenyekké válnak az inzulinra, csökken az inzulinrezisztencia, normalizálódik a vércukor, a vérnyomás. Zsírraktáraink mobilizálódnak, a ketontestek
szintje emelkedik, a mitokondriumok zsírt
égetnek és ez testsúlycsökkenést eredményez. Csökken a gyulladás a szervezetben,
beindul a sejtregeneráció, aktivizálódnak
az őssejtek is, az egész szervezet megfiatalodik. Fokozódik a szellemi frissesség.
A böjtöléskor megtisztul a béltraktusunk,
javul az energiaháztartásunk, és az immunrendszerünk is új erőre kap. A 12 - 24
órán át tartó böjt beindítja a sejtekben az
autofágiát, amely nemcsak energiát szolgáltat, hanem segíti a sejtek megújulását,
túlélését, lassítja az öregedést.

Hogyan térjünk vissza
a szokásos étrendünkre?

A böjtöt nem törhetjük meg azonnal
és tömhetjük tele a hasunkat mindenféle
nehéz étellel, a húsvéti sonkával, töltött
káposztával, rengeteg édességgel, s ki ne
hagyjam a felsorolásból házi pálinkával,
borocskával. A vendégeskedés, a locsolkodás vidám perceit könnyen követheti
hasfájás, epegörcs, hasmenés, felfúvódás,
akár hasnyálmirigy gyulladás is. A böjtölést mindig könnyű ételek fokozatos
bevezetésével vezessük át megszokott
étrendünkre. A böjtölés jó alkalom az étrend változtatásra, ha ez szükséges.
Az első napokban a lúgosító hatású
ételek, burgonya, zöldségek, gabonák
javasoltak. A nyers ételek nehezebben
emészthetők, ezért érzékeny gyomrúak
tartózkodjanak tőlük az első napokban.
A gabonafélék közül a kölest, a hajdinát,
a barna rizst, a zabot, a tönkölyt főzve
érdemes fogyasztani. Ha valaki nem vegetáriánus, a negyedik naptól fogva ehet
zöldséges rizst kevés sovány hússal, hallal. A folyadékbevitel legyen továbbra is
bőséges.
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Mivel lehet segíteni
az emésztést?

Érdemes széles spektrumú készítményt
választani, amelyben amiláz, lipáz és
proteáz enzimek támogatják a hasnyálmirigy működését, a táplálékok lebontását.
Hisztaminintolerancia esetén DAO enzim
pótlással, kvercetinnel csökkenthető az
élelmiszerek allergizáló hatása. A máj működését máriatövismaggal segíthetjük.
A gyógygombák közül a süngomba, a
shiitake és a gyapjas tintagomba természetes hatóanyagaikkal támogatják az
egész emésztőrendszer működését.
Látogasson el a www.vitalitasbolt.hu
honlapra és vásárolja meg most a Béky
GastEnzy kapszulát, mely komplex ös�szetételével kiválóan alkalmas a böjt utáni időszakban a hasnyálmirigy, máj- és
epebetegségek, továbbá gyomor- és bélműködési zavarok esetén!
Összeállította: Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász

www.vitaliatasbolt.hu
06 30 927 7089

Ayurvéda

Ayurveda - Ősi indiai gyógymód, ami Európában is működik
Az Ayurveda egyéni alkatra és évszakra szabva tesz javaslatot,
hogy rátaláljunk az alkatunknak megfelelő ételekre, fűszerekre,
ritmusra. Ajánlásai mögött több ezer év tapasztalata, bevált
diagnosztikai módszerek, kezelésmenetek, hatékony gyógynövények állnak.
Már a napi rutin (dincharya, ratricharya) kialakítása alapját képezheti gyógyulásunknak.

A meditáció szokása
Lehet, hogy már most is teremtünk magunkban csendet. Ha eddig nem tettük volna, elkezdhetjük ma.
Már akkor tapasztalni fogjuk a jótékony hatásokat, ha napi 5-10
percre megengedünk magunknak egy kis nyugalmat. Kezdetben
valószínűleg nem lesz könnyű ezt megtenni. A gondolatok folyamatosan záporoznak. De ha minden nap megállunk s törekszünk a
szemlélődő tudatállapotban lenni, előbb-utóbb szokásunkká válik
s ezáltal többnyire könnyeddé. A következmény: derűsebben láthatjuk a világot, együttérzőbbek leszünk s elégedettebbek.

Milyen eljárásokkal segít az Ayurveda
A testbe nem csak bevinni szükséges anyagokat, hanem belőle kivezetni is a felhalmozódott mérgeket (ama). Az Ayurveda szemlélete
szerint mielőtt elkezdenénk feltölteni a szervezetet vitaminokkal, ásványi anyagokkal, mindenképp tisztítással érdemes kezdeni. Ez teszi
majd lehetővé, hogy igazán hatékony legyen a felszívódás.
A kivezetésben segíthetnek bizonyos gyógynövény alapú
ayurvedikus készítmények, illetve az úgynevezett panchakarma kezelések (öt tisztító eljárás).
A kezelés menetét állapotunk határozza meg. A tisztító eljárások
előtt szükségesek bizonyos előkészületek, melyek a lerakódásokat
fellazítják. Így a felgyülemlett méreganyagok valóban kiürülhetnek.
A kezelés során alkalmazható például speciális masszázs, gyógynövényes gőzfürdő. A bőrön keresztül döbbenetesen sok méreganyag távozik. A tisztító eljárás része lehet terápiás hashajtás, gyógynövényes olajos beöntés a belek, hánytatás a gyomor, gyógycseppek
adagolása orron keresztül az arcüreg tisztítására.

Milyen gyógynövények támogathatják
az előkészületet a tiszítókúrára?

azáltal, hogy bekapcsolódik az egészséges emésztés és vértisztítás folyamatába. Segítséget nyújt székrekedés esetén, a bélflórát
nem zavarja.
A Triphala elérhető kapszula és juice formában is. Kapszula
esetén napi kétszer 1-2 kapszula, juice esetén napi egy vagy két
alkalommal 30 ml elfogyasztása javasolt. Ha a napi egyszeri fogyasztás mellett döntünk, annak ideje legyen inkább a délután,
este, az emésztés tüze ugyanis 12.00 és 13.00 óra között a legmagasabb. Ez az ideális időszak az ebéd elfogyasztására. A délutáni
órákban az emésztés hatékonysága csökken, Triphala fogyasztásával növelhetjük.
Emésztésjavító hatásánál fogva a Triphala hatékonyan fiatalítja
a szöveteket, véd a szabadgyökök károsító hatásától. Antioxidánsokban gazdag.

A máj s a bélrendszer működését segíthetjük a Triphala és
Livgood készítmények kombinált, kúraszerű alkalmazásával.
A Garuda Ayurveda Livgood vegetáriánus kapszula védi és
fiatalítja a májat, hogy az jobban ellenálljon a vegyszerek, a rendszertelen étkezési szokások káros hatásainak. Segít a máj egészTovábbi ayurvedikus ajánlásokért látogasson el a Garuda
ségesebb működésében, hatékonyságának növelésében. Ezáltal
segít megőrizni az egészséges bőrt, kontrollálhatja a pattanások Ayurveda blogra: https://garuda.hu/blog
kialakulását és a hajhullást. Az ötféle gyógynövényből készült
Livgood stimulálja a májat, hogy fokozza az emésztést és ezzel
www.garuda.hu www.ayurveda.hu
segítse elő a jó egészség megtartását. Ajánlott adagja naponta
1136 Budapest, Tátra utca 24.
2x1 kapszula, étkezés előtt fogyasztva.
Tel.: 06-30-506-3474,
A Triphala három gyümölcs kombinációja, klasszikus bélműE-mail: garuda@garuda.hu
ködést támogató formula. Elősegíti a jobb kiválasztást. Nagyon
Facebook, YouTube: : Garuda Ayurveda
hatékony vékony– és vastagbél tisztító. Javítja az epefunkciót
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Tavaszi májméregtelenítés 5 lépésben
Egészségünk és jólétünk jelentős mértékben függ attól, hogy testünk hogyan képes eltávolítani a
méreganyagokat. A környezetünk tele van toxikus anyagokkal, gondoljunk csak a tisztálkodószerek összetevőire
vagy a rengeteg feldolgozott élelmiszerre. Kevés olyan ember van, akinek nincs szüksége időnként egy komoly
méregtelenítésre. Legjobb módja ennek májunk méregtelenítése.
A szervezetünk szüntelenül dolgozik azon, hogy megőrizze egészségét. A
méreganyagok eltávolításában a májunk
rendkívül fontos szerepet játszik. Szinte
fáradhatatlanul dolgozik vérünk méregtelenítésén, a zsír emésztéséhez szükséges
epe előállításán, a hormonok lebontásán,
valamint az alapvető vitaminok, ásványi
anyagok, köztük a vas raktározásán.

Milyen veszélyek
leselkednek májunkra?
Mindennapjaink során, akár otthoni,
akár munkahelyi vagy egyéb környezetünkben, rengeteg méreganyaggal találkozunk, amelyek mind károsak lehetnek.
A májunk egészségét veszélyeztető kockázati tényezők közé tartozik például az
alacsony káliumszint, a túlzott alkoholfo-

gyasztás, a vegyszereknek és környezeti
mérgeknek való kitettség, az elhízás és a
telített zsírokban gazdag étrend, valamint
a sok feldolgozott élelmiszer fogyasztása.
A kockázati tényezők közé sorolhatjuk
még a különböző vírusos fertőzéseket és
az autoimmun betegséget is.

Honnan vehetjük észre, hogy májunk nem működik megfelelően?
Van néhány jellemző tünet, amelynek
megjelenésekor gyanakodhatunk arra,
hogy májunk működésében zavar keletkezett. Ilyenek a puffadás és a túlzott
gázképződés, a reflux és a gyomorégés,
a székrekedés, a sárgás bőrszín, a magas
vérnyomás, a depresszió, a sötét vizelet, a
rosacea, a krónikus fáradtság vagy akár a
túlzott izzadás.
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Szerencsére van mód arra, hogy májunk működését támogassuk. Egy alapos
májméregtelenítéssel akár már néhány
héten belül jobban érezhetjük magunkat.

Máj méregtelenítése 5 lépésben
1. Távolítsuk el étrendünkből a káros összetevőket tartalmazó élelmiszereket!
A hidrogénezett olajok, a finomított
cukor és a félkész, feldolgozott húskészítmények köztudottan negatív hatással
lehetnek egészségünkre. Válasszunk helyettük egészséges ételeket, mint például
sovány csirke- vagy pulykamellet, illetve
friss gyümölcsöket és nyers zöldségeket.
2. Fogyasszunk nyers zöldségleveket!
Sajnos sokan nem képesek annyi nyers
zöldséget megenni, amennyire a máj mé-

Életmód
regtelenítéséhez szükség lenne. A frissen
készült zöldséglevek viszont segíthetnek
megoldani ezt a problémát, ugyanis ezeket kedvünkre variálhatjuk, ízesíthetjük,
így a számunkra kevésbé ízletes zöldségeket is könnyebben elfogyaszthatjuk. A
zöldséglevek további előnye, hogy kön�nyebben felszívódnak és könnyebben
emészthetők ilyen formában. Az ízesítésnél figyeljünk oda, hogy ne használjunk
cukrot vagy más káros adalékanyagot, helyettük hívjuk segítségül a zöldfűszereket!
3. Válasszunk káliumban gazdag ételeket!
A káliumban gazdag élelmiszerek csökkentik a szisztolés vérnyomást, a koleszterinszintet és támogatják a szív- és érrendszer működését. Nem utolsó sorban
pedig hozzájárulnak a máj tisztításához.
Kiváló választás lehet az étrendbe illeszteni az édesburgonyát, a paradicsomot, a
spenótot, a babféléket és a banánt.
4. Legyen étrendünk része a máj!
A fiatal, egészséges fűvel táplált szarvasmarhák vagy csirkék mája gazdag
A- és B-vitaminban, folsavban, kolinban,
vasban, rézben, cinkben, krómban és

Q10-ben. Nem túlzunk, ha azt mondjuk,
hogy a máj az egyik legtápanyagdúsabb
élelmiszer, amit fogyaszthatunk.
5. Hívjuk segítségül a természet erejét!
A természet rengeteg kincset rejt magában, csak fel kell őket fedezni. A máj
méregtelenítéséhez választhatjuk például a máriatövist, amelyet a méregtelenítő gyógynövények királyának is szoktak
nevezni, ugyanis segít megszüntetni a
nehézfémek, a gyógyszerek, a környezetszennyező anyagok és az alkohol felhalmozódását a májban.
Természetes segítség lehet továbbá a
pitypang gyökere, ami tele van értékes
vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Természetes vizelethajtó hatásának köszönhetően a máj gyorsabban képes eltávolítani a méreganyagokat.
Ne hagyjuk ki a sorból a kurkumát és a
csalánt se. A kurkuma jótékonyan hat az
emésztésre, segít helyreállítani az egészséges vércukoregyensúlyt, valamint támogatja a máj anyagcseréjét. A csalán
pedig máj-, epe- és gyomorbántalmak
esetén fejti ki jótékony hatását.
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Fűben-fában

Ha az emberek tudnák, mennyi gyógyhatása van,
csak csalánt termesztenének – mondta Maria Treben
Híres osztrák botanikus és írónő, Maria Treben, a gyógynövény
gyógyászat, és az alternatív kezelési gyógymódok specialistája szerint, ha valaki jobban megismeri a
csalánt, többé nem tud lemondani róla, egészen biztosan beiktatja
hétköznapjaiba.
A csalán minden része gyógyító hatású:
gyökerétől kezdve a szárán és a levelein keresztül a virágjáig.

A csalántea-kúra az alábbi
betegségek esetén is hatásos:

• máj-, vese-, és lépbetegségek;
• lépdaganat esetén;
• légzőszervi megbetegedések, vagy gyomorproblémák;
• gyomorgörcsök;
• gyomorfekély;
• leukémia;
• vérbetegségek;
Ha csak a betegségek megelőzésere fogyasztjuk a csalánteát, akkor naponta egy
csészével, egész évben lehet inni. Megelőzhetjük a megfázást, erősödik az immunrendszer, csökkennek az allergiás tünetek,
és gyulladások is.
A csalán a legjobb vértisztító és vérképző
gyógynövényünk. De kedvező hatással van
a hasnyálmirigyre is, és a csalánteával a vércukorszintet is csökkenthetjük. Gyógyítja a
húgyutak megbetegedéseit és gyulladásait
éppúgy, mint a vizeletpangást. A székletürítést is könnyíti.

Négyhetes tavaszi
csalántea-kúra

Amikor a friss hajtások megjelennek,
érdemes elkezdeni. Mindig cukor nélkül
igyuk! Reggel éhgyomorra, úgy félórával a
reggeli előtt egy csészével igyunk belőle,
napközben pedig 1-2 csészével kortyonként. A reggeli előtti adagot ugyancsak
kortyonként kell fogyasztani, hogy hatását
növeljük.
A teát csak forrázzuk, nehogy az értékes
hatóanyag elillanjon belőle. Már a csalánkúra alatt jobban érzi magát az ember testileg,

visszatér energiája és alkotókedve, és szemmel láthatólag külsőleg is rendbe jön.
„A családom és én évek óta nem szedünk
semmiféle gyógyszert és rugalmasnak és fiatalosnak érzem magam.”
A népi orvoslásban a csalántea hetekig
tartó ivókúra formájában máj- és epebántalmak, lépmegbetegedések, még a tumort
is ideértve, a gyomor és a légzőszervek hurutos megbetegedései, gyomorgörcsök és
-fekélyek, bélfekélyek és tüdő-megbetegedések ellen javallt. Megelőzés céljából akár
egész éven át ihatunk csalánteát, de csak
egy csészével naponta. Vírusos megbetegedésektől és baktériummal fertőzött váladékoktól ugyancsak hatásosan véd.

Tökéletes vaspótlásra!

Bizonyos életszakaszokban erősen csökkenhet a szervezet vastartalma. Fáradékonyság és kimerültség tünetei lépnek fel
ilyenkor, az ember úgy érzi, hogy megöregedett és a teljesítőképessége sem a régi.
Ilyen esetben a legjobb eredménnyel alkalmazhatjuk vastartalma miatt a friss csalánt.

Maria Treben így
írt tapasztalatairól:
„Nemrégen megismerkedtem egy 50 év körüli hölggyel, aki ritkás hajzata miatt kénytelen volt parókát viselni. Emiatt azonban még
a maradék haja is kihullott. Azt tanácsoltam
neki, hogy mossa meg a fejét friss csalán főzetével, majd pótlólagosan csalángyökérből ké-
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szült főzettel is. Megfogadta a tanácsomat, és
hétről hétre látni lehetett, hogyan nőtt ki újra
a haja, és lett egyre dúsabb.”
„Óriási segítséget nyújt a csalán érszűkület
esetén is. Nem egy ember, aki érszűkületben
szenved, elkerülheti a lábamputációt, ha
idejében csalángyökérből készült lábfürdőt
vesz. Minden görcs, akárhol jelentkezik is,
vérkeringési zavarra utal. Ilyenkor ajánlatos a
csalánfőzettel történő lemosás és a fürdő. Ez
vonatkozik a koszorúér-szűkület speciális esetére is. Hajoljunk a fürdőkád fölé, és langyos
csalánfőzettel mossuk le a szívtájékot, egyúttal finoman masszírozzuk is.”
„Egy asszony arról írt nekem, hogy a csalán
évekig tartó, kínzó ekcémától szabadította
meg. Életem reménysugarai az ilyen levelek. Arról tanúskodnak, hogy megbízhatunk
gyógynövényeink segítségében, bárhol is
használjuk őket.”
„Egy idősebb férfi állított be hozzám kön�nyekkel küszködve. Arra panaszkodott, hogy
vizelete sötétbarna, és elviselhetetlen fejfájás
gyötri. Nem segítettek sem a tabletták, amiket
felírtak neki, sem az injekciók, amiket végül
már a fejébe kapott. Ellenkezőleg, fejfájása
csak egyre erősebb lett, úgyhogy már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. Lelket
öntöttem belé és friss csalánt rendeltem neki.
Két és fél liter csalánteát kellett meginnia naponta. Négy nap múlva telefonon közölte velem, hogy fejfájása teljesen megszűnt.”

Természetesen

Májusban köszöntjük az Édesanyákat
Az Anyák napja alighanem az egyik legszeretetteljesebb
ünnep. Világszerte megtartják, egy egész napot szentelve az anyák és az anyaság ünneplésének. Az időpontja
minden kultúrában más, nálunk Magyarországon, minden évben május első vasárnapján tartják.
Az Anyák napja az ókori görögtől eredeztethető, akik Istennőik
iránti tiszteletüket kifejezve tartottak örömünnepet. Az ünnep
vallási színezete hosszú évszázadokon át megmaradt, mígnem a
XIX. században munkásmozgalmi irányt vett.
Az első, vallási és a munkásmozgalmi jelleget nélkülöző Anyák
napját, a XX. század elején Amerikában tartották meg. Hamarosan a világ számos országában átvették az anyák ünneplésének
szokását.
Magyarországon 1925-ben rendezték meg az első ilyen ünnepséget. Három évvel később a kormány hivatalos nyilatkozata
minden oktatási intézményben kötelező ünneppé tette az Anyák
napját. Azóta is minden hazai óvóda és iskola, évről-évre megrendezi a saját Anyák napi ünnepségét. A gyerekek ilyenkor friss
tavaszi virágokkal díszítik fel a termeket, ünneplő ruhába öltöznek és versszavalás, éneklés kíséretében adják át saját készítésű
ajándékaikat édesanyjuknak.
Magyarországon az Anyák napi ünnepségek elképzelhetetlenek a május virága, az orgona nélkül. A botanikusok szerint az
orgona az áhítatot jelképezi páratlan szépségével, friss és üde
illatával, ezért az évek során méltó díszévé vált az ünnepnek. Az
anyák napi köszöntő dalokban és versekben is sokszor megénekelték az orgonát, mint az Anyák napja virágát.

Mit ajándékozzunk Anyák napján?

Míg kisebb korban saját kezűleg készített rajzokkal, emléklapokkal, vagy papírból hajtogatott virággal ajándékoztuk meg
anyukánkat, nagymamánkat, dédinket, felnőttként sokkal inkább
virágcsokrokkal és készen kapható ajándékokkal köszöntjtük
őket. A választás szempontja többnyire az, hogy olyasmit adjunk,
ami nem csak örömöt, de egyfajta kényeztetést is nyújt a számunkra legkedvesebbnek: édesanyánknak. Hiszen egész évben
értünk és miattunk fárad, gyakran háttérbe szorítva saját magát.
Megérdemli hát, hogy wellness belépőt, masszázs kupont, vagy
valami különleges kényeztető kozmetikumot ajándékozzunk
neki.
A Maria Treben natúrkészítmények között minden édesanyának, nagymamának és dédnagymamának találhatunk kiváló
minőségű kozmetikumot, ajándékcsomagot vagy egészségvédő
terméket.
Ha Anyunak nincs ideje fodrászhoz járni, a Maria Treben Hajszépítő szettel a tökéletes hajápolás élményét ajándékozhatjuk
neki. Az összeállítás mindent tartalmaz, amire a hajnak és a fejbőrnek szüksége lehet: bojtorjángyökér-csalán kivonatot és kétféle növényi sampont, melyek használata erős, fényes hajszálakat
és egészséges fejbőrt eredményeznek.
A svéd gyógyfüves tusfürdővel és testápolóval egy igazán
kellemes élménnyé varázsolhatjuk számára a mindennapi test-
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ápolást. Ezek a bőrápolók egyesítik a svéd gyógyfüvek valamen�nyi előnyét, kiegészítve értékes bőrápoló olajokkal és finoman
lágy, nőies illattal. Érzékeny, ekcémás és kipirosodásra hajlamos
bőrre is ajánlott.
A Svédkeserűs natúr szappanokkal a különleges bőrápolást ajándékozhatjuk neki. Az kizárólag természetes összetevőkből álló szappanok egyedisége abban áll, hogy az eredeti Maria
Treben svédkeserű kivonatát tartalmazzák, különféle gyógynövény kivonatokkal kombinálva. Így a zsíros, problémás bőrtől, az
ekcémás, allergiára hajlamos bőrön át, a száraz, érzékeny bőrig
minden típusra találunk természetes megoldást.
Nagymamánknak, dédinknek választhatunk kézzel készített,
gyógynövénnyel töltött natúr párnát, melyek segíthetnek a
pihentetőbb alvásban, mozgásszervi- és légzőszervi panaszok
esetén, szív- és keringési problémáknál. Többféle színű és mintájú
huzattal választhatók, különféle gyógynövény töltetekkel. Megjelenésükkel szép és értékes díszei lehetnek bármely otthonnak.

A Maria Treben gyógynövényes termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu/
csipke-es-herba/

Ajánló
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Egészség

Lassan népbetegséggé válik
a térdfájás
A térdfájás és különböző térdsérülések rendkívül gyakoriak, ezen
fájdalmak okai sokfélék lehetnek.
A térdben jelentkező fájdalom nagyon sokféle lehet, azonban legtöbbször reumatológus szakorvos
segít a tünetek enyhítésében. Ha
műtétre kerül sor, akkor ortopéd
sebészt is be kell vonni.

Ezek az okok húzódnak meg a kellemetlen tünetek mögött:
Ha a térdfájás oka szalagsérülés, porctörés, porckopás vagy egyéb olyan sérülés,
amely mindenképpen orvosi kezelést igényel, a kezelés elhanyagolása tartós mozgáskárosodással járhat. A legtöbb esetben
azonban megfelelő kezeléssel a térdfájás
teljesen elmúlik.

A térdfájás leggyakoribb okai:
• lágyrészi eredetű - pl. ínszalag húzódás, izomhúzódás
• csontos eredetű - pl. térdízületi gyulladás
• biomechanikus eredetű - pl. futótérd.
• a térdfájásnak még akár isiász is lehet
az oka.

Nagyon jellemző, hogy
a térdfájás mikor jelentkezik:
• belső oldalon
• hajlításkor
• futás közben
• guggoláskor
• lépcsőn lefelé

Ezt azért is érdemes tisztázni, mert az
orvos is ezt kérdezi először! A hajlításkor
jelentkező térdfájás az egyik leggyakoribb tünet.
Szinte minden térdfájdalom a hajlításkor lesz rosszabb. Hogy mi húzódik meg
a háttérben, arra csak szakorvosi vizsgálat
tud biztos választ adni.

Otthoni kezelési lehetőségek
A fájdalom megjelenésekor nem kell
egyből a legrosszabbra gondolni. Érdemes kipróbálni olyan dolgokat, amivel mi
magunk megszüntethetjük a kellemetlenséget. Az a tapasztalat, hogy az enyhébb sérülések két-három napos otthoni
kezeléssel könnyen gyógyíthatóak.

4 dolog, amit megtehetünk:
Néhány napig pihentessük a térdet! Ha lehet, töltsünk minél több időt ülve és
fekve, ne hajolgassunk, ne gyalogoljunk
sokat.
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Jegeljük a fájó testrészt - A fagyasztott borsó például nagyon jó választás, hiszen teljesen rásimul a térdünkre. Fontos,
hogy tegyük törülközőbe a jégakkut vagy
a fagyasztott zöldséget, és maximum 20
percig jegeljük vele a fájó testrészt.
Használjunk fáslit! - A fáslizás azért
hasznos, mert segít elkerülni a folyadék
felhalmozódását a sérült szövetekben és
stabilan tartja a térdet.
Polcoljuk fel a lábat! - Amikor csak tehetjük, emeljük meg a fájó testrészt. Akár
egész éjszakára, de egy félórás napközbeni pihenés során is.

A térdfájás lelki okai:
A lelki okok közül a legfontosabb lehet
a rugalmatlanság. Mivel térdünk biztosítja a járás közbeni ruganyosságot, ezért a
térdfájdalom jó szimbóluma a lelki rugalmatlanságnak.
A rugalmatlanság sokféleképpen
megnyilvánulhat, lehet például önfejűség, makacsság, merevség is.

Zöld megoldások

Hulladékmentességre törekedsz?
Kezdd a kozmetikumaiddal!
Április 22-e a Föld napja. Ilyenkor még inkább fókuszba kerül a környezetvédelem és a zero waste
életmód, amely arról a törekvésről szól, hogy minél
kevesebb hulladékot termeljük mindennapi életünk
során. De azt tudtad, hogy a műanyagok a szervezetedbe is bekerülnek, ráadásul a kozmetikumok által?
Ezzel a módszerrel száműzheted őket, a környezetedért is sokat tehetsz és még csak szemét sem keletkezik közben!
A zero waste, vagyis a hulladékmentességre törekvés nagyon
gyorsan népszerűvé vált, azonban be kell látnunk, hogy bizonyos
szituációkban a teljesen hulladékmentes életvitel nem megvalósítható. Ilyen a mostani időszak is, mikor jóval több műanyag
csomagolóanyagot használunk annak érdekében, hogy nagyobb
legyen az élelmiszerbiztonság. Szerencsére az az emberek jó része – amennyire csak lehet – próbál egyre kevesebb szemetet
termelni, ezzel is óvva a környezetét. Sokan azonban nem is sejtik, hogy a bőrápoló és kozmetikai szereik is tele vannak káros és
felesleges anyagokkal.

A drogériákban kapható szépségápolási termékek egy részében mikroműanyagok vannak

Szépíthetnénk a dolgot, de igen, ez a helyzet. Egyes termékek
szilárd, mások folyékony mikroműanyagokat tartalmaznak. Bár
már 2019-ben felvetődött, hogy az Európai Unióban betiltják ezeket az adalékokat, de ez még nem valósult meg. Nemrég készült
egy felmérés, amely igazolta, hogy rengeteg kozmetikai termék
tartalmaz a mai napig olyan műanyagdarabkákat, amelyek a lefolyón keresztül a tengerekben landolnak és a táplálékláncon keresztül eljutnak a tengeri élőlények szervezetébe. Idővel pedig az
emberekbe is bekerülnek. Ha polipropilén, polietilén, vagy ezek
vegyületei szerepelnek az összetevők listájában, biztosak lehetünk abban, hogy műanyag adalékokról van szó.

Miért használják ezeket a kozmetikumokban?

Kétféle mikroműanyagot alkalmaz a kozmetikai ipar. Az egyik
a szilárd változat, mely apró részecskék formájában jelenik meg főleg bőrradírokban, fogkrémekben - és eltávolítják az adott felületről a szennyeződéseket. A másik fajtába tartoznak a folyékony
vagy félszilárd polimerek, melyeket krémekbe, sminkszerekbe
tesznek. Ezek hámlasztó hatásúak is lehetnek, így ragyogóbbá
teszik a bőrt, de a szemsminkek könnyebb eldolgozhatóságát is
segítik. Sőt, még egyes samponokban is megtalálhatóak, ezek képeznek a hajszálakon védőréteget.

Te tudod, mit kensz az arcodra?

Közismert tény, hogy ha egy nő rúzst, ajakszínezőt használ, abból evés és ivás közben egy kevés mennyiség a szájüregébe jut és
lenyeli azt. Azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy ezek
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a kozmetikumok – a szemfestékek és egyéb sminkszerek mellett
– a legtöbb műanyagot tartalmazzák a kozmetikumok között,
így ezek használata során közvetlenül kerülnek a káros anyagok
a légutakba, gyomorba.

Natúrkozmetikumokkal elkerülhetőek
a mikroműanyagok és a védjük a környezetet is!

A mikroműanyagok felhasználása mellett ott van a csomagolás kérdése is, hiszen a drogériában és gyógyszertárban kapható
kozmetikumok jó része még mindig műanyag tégelyekben és
flakonokban üldögél a polcon. Ezek a csomagolóanyagok többnyire nem környezetkímélő formátumúak és BPA is található
bennük, amely kioldódik a termékekbe a dobozokból. A frissen
készülő natúrkozmetikumok azonban a belbecs és a külcsín esetében is mentesek minden káros anyagtól.
A Mix Your Nature E-keverdéjében nemcsak olyan alapanyagokból állíthatóak össze azok a személyre szóló szépségápolá-

Zöld megoldások

si termékek, amelyek garantáltan mikroműanyag-mentesek,
de a csomagolással is egy lépéssel közelebb kerülhetünk a zero
waste életmódhoz. A felhasznált kartonpapír ugyanis lebomlik,
de a festék is természetes alapanyagú. Sőt, akár virág- vagy zöldségmagot is elültethetünk a vidám kis papírdobozkákba, hiszen
ebben könnyen kicsíráznak! Ráadásul akár a hengerekkel együtt
kiültethetjük őket a szabadba, így aztán tényleg mindent megtehetünk a környezetünkért!

Miért érnéd be azzal, ami „mindenkinek jó?”

A Mix Your Nature natúrkozmetikumok másik ismérve az, hogy
az E-keverdében összetételük alap- és hatóanyag szinten is megváltoztatható, függően attól, hogy milyen problémára keresünk
megoldást, de akár illatmentes formátum is kérhető belőlük, ha
érzékeny felnőtt- vagy bababőrt ápolnánk velük.

www.mixyornature.com
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Szüksége van a gyermekeknek
immunrendszer-támogatásra?
Van olyan gyerek, aki szinte minden héten, minden hónapban hiányzik egy két napot az óvodából, iskolából,
és van, aki szinte soha. Mi lehet az oka?
Szent-Györgyi Albert gondolata jól leírja ezt:
„Nem lehet általában azt mondani, hogy jó és rossz környezet,
mert ha egy halat kiveszek a vízből és kiteszem a legszebb fűre, az
annak nem jó környezet. De ha egy nyulat beteszek a tengerbe, az
neki nem lesz jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak az
a jó, amihez hozzá vagyunk „szabva”.”
Vannak gyerekek, akik jobban viselik a csoport kihívásait, vannak, akik kevésbé. Ettől függetlenül előbb-utóbb minden gyermeknek integrálódnia kell valamilyen közösségbe. Így előbb
vagy utóbb hozzá kell “szabni” őt is olyan környezethez, ahol nem
csak az otthoni ingerek érik a szervezetét. Vannak, akiknek az immunrendszere könnyebben alkalmazkodik a nagyobb igénybevételhez, vannak, akiké kevésbé. Az immunrendszer a szervezet
védekező mechanizmusa az esetleges fertőző betegségek ellen.
Létezik veleszületett immunitás, és szerzett.
A kiegyensúlyozott táplálkozás, elegendő alvás és a kevés
stressz segít az immunrendszernek jól működni. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a gyermek nem fogyaszt annyi zöldséget és
gyümölcsöt, ami megfelelően biztosítaná a kiegyensúlyozott táplálkozást, ezáltal a szükséges vitaminok mennyiségét, minőségét.
Manapság a felgyorsult életből adódóan az gyakori, hogy egy
gyermek nem alszik eleget.
Szent-Györgyi Albert szerint: „A vitamin olyan anyag, ami akkor okoz betegséget, ha nem esszük meg.” Nyilván nem állíthatjuk,
hogy egy vitamin, vagy táplálék-kiegészítő gyógyít, vagy akár
egészségesen tart, de el kell ismerni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a szervezetnek szüksége lehet külső segítségre az
optimális működéshez. Ilyen esetekben érdemes vitaminokat,
táplálék-kiegészítőket adni a gyermekeknek is.
Szülőként pontosan tudom, hogy mennyire nehéz elfogadtatni
egy-egy új ízt a gyermekekkel. Ennél már csak egy-egy vitamint
nehezebb megszerettetni velük. Több édesanyától hallottam már
ezt. Magam is sokáig kerestem a megfelelő megoldást, de a folyékony vitaminok, táplálék-kiegészítők között találhatunk alkoholt tartalmazókat is, amit érthető okokból nem szívesen adnék a
kisgyermekemnek. Nemrég viszont ráleltem a megfelelőre, amit
könnyen be tudok illeszteni a kislányom étrendjébe.
A Vitaking egy magyar cég, amely tudja, hogy mekkora igény
van folyékony, alkoholmentes táplálék-kiegészítőkre, így kifejlesztett egy méz alapú termékcsaládot, ami könnyíti a gyerekek
vitaminfogyasztását.
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3 termék van a palettán:

Propolisz Szirup Méhpempővel 100ml-es kiszerelésben. Ez
a termék kasvirág kivonatot, méhpempőt, propoliszt, C-vitamint
és cinket tartalmazó folyékony étrend-kiegészítő mézzel édesítve. Kifejezetten segíti a szervezet működését a tavaszi, vagy őszi,
megfázásosabb időszakban.
Multivitamin Szirup Méhpempővel 100ml. Ez a szirup A, B, C,
D és E vitaminokat tartalmaz, valamint cinket, és méhpempőt. Jó
megoldás, ha táplálék-kiegészítőt keres gyermekének.
Lándzsás Útifű Szirup 150ml. Ez a készítmény egy különleges,
gyógynövénykivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő lándzsás
útifűvel, kamillával, és kakukkfűvel. Támogatja a légzőszervek
egészségét, nyugtató a torok és a mellkas számára, hozzájárul a
mellkas és a torok jólétéhez, hozzájárul a friss lehelethez is, és jó a
légzőrendszer a torok számára is.
Otthon személyesen teszteltük már a propolisz és multivitamin
szirupot, és sikerrel átment az ízlés teszten. Jó szívvel ajánlom
gyermekeknek, és felnőtteknek egyaránt.
A termékek elérhetőek az egeszsegmindenkinek.com
weboldalon. Kérdésekre szívesen válaszolok az info@
egeszsegmindenkinek.com email címen.

egeszsegmindenkinek.com Tel.: +36 70 423 1539
E-mail: info@egeszsegmindenkinek.com
facebook.com/egeszsegmindenkinekshop
instagram.com/egeszseg_mindenkinek/
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Új márka születik?

MI A DR. PATKÓS
GYÓGYESSZENCIA?

Egy tanár „Isten patikájában”

A Szellemi Találmányok Nemzeti Hivatala 2019-ben DR. PATKÓS
GYÓGYESSZENCIA néven helyezte védjegyoltalom alá Patkós
József magas gyógynövénytartalmú likőrjeit. A márkanév levédésére azt követően került sor, hogy a gyógynövények alkoholos
kivonatolásával negyed évszázada kísérletező iskolaigazgató, neveléstörténész, a pedagógia bölcsészettudományi doktora, 2017ben, élete első pálinkaversenyén, négy fajtával benevezve öt elismerést – négy érmet és egy különdíjat - nyert egy nemzetközi
pálinkaversenyen. Ezt követően pálinkafőző mesterek, bírálóbizottsági tagok, természetgyógyászat iránt érdeklődők, valamint
családtagjai biztatásával vágott új vállalkozásának megalapozásába. A gyártást – az általa biztosított gyógynövények felhasználásával, receptjei és személyes művezetői tevékenysége mellett
– két országos hírnévnek örvendő pálinkaháza végzi, ezek intézik
a termékek laboratóriumba küldését, palackozását, zárjeggyel
történő ellátását.
A limitált mennyiségben készülő, ám kiváló élettani hatásokkal
bíró, és egyre több pozitív referenciával rendelkező, tíz fajtát felvonultató manufakturális termékcsalád három éve van jelen a hazai kiskereskedelemben, és napjainkban már külföldi érdeklődés
is mutatkozik irányukban.
A 100 ml-es és 250 ml-es palackozású, exkluzív külsejű, szeszzárjeggyel ellátott gyógynedűk alapját nem az úgynevezett tiszta
szesz képezi, mint megannyi gyógynövényes likőrét, hanem prémium minőségű, hazai kisüsti gyümölcspálinka.
A névadó Patkós József kizárólag a Kárpát-medencében őshonos, vadon termő, illetve a birtokán termesztett gyógynövényeket használ tinktúráinak elkészítéséhez. 34-42%-os alkoholtartalmú ágyas pálinkáinak egyik fontos gyártási kritériuma a
hosszas áztatás, érlelés. Az általa gyűjtött vagy termelt gyógynövények szesszel történő elárasztásától a kész termékek palackozásáig egy-másfél év is eltelik.
A DR. PATKÓS GYÓGYESSZENCIA egyes fajtái a következők:
csalán, csipkebogyó, galagonya, galaj, körömvirág, máriatövis,
menta, pitypang, vörös áfonya és az egyetlen több összetevőből
álló 12 füves/dió.
Az első sikeres versenyeredményeket továbbiak követték, és
megindult a tinktúrák lassú kereskedelmi felvezetése. 2020 nyarán Gyógynövények alkoholos kivonatolása címmel a feltalálóval
riportot készített a Viva Natura Televízió, amelynek nézettsége
szinte órák alatt haladta meg a tízezret. Megismerkedett a termékkel a világhírű szívsebész, Papp Lajos professzor is, aki meleg
szavú és elismerő biztatással illette a feltaláló törekvéseit, mondván, hogy „Ami az életéből még hátravan, csak ezzel foglalkozzon,
mert ez az út a jövő!”.
Az ember évezredek óta tudja: „fűben-fában van az orvosság”
– még ha a gyógyszergyárak igyekeztek elfelejtetni velünk a természet e gyógyító csodáit. A tinktúrakészítés is több évszázados
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múltra tekint vissza. Mennyiben és miben újak akkor Patkós gyógyító cseppjei? A likőr kritériumának való megfeleléssel, nádcukros ízesítéssel, a díjnyertes kisüsti pálinka jelentette hordozóanyaggal jelentős élvezeti érték is kerül a palackokba, amely jó
lehetőséget kíván vásárlók számára, hogy az egészség megóvása,
a betegségek megelőzése, kezelése mellett vendégvárásra, ajándékba is vásárolhassanak a készítményeiből.
A DR. PATKÓS GYÓGYESSZENCIA kipróbálói között találunk
fiatalokat és időseket, hölgyeket és urakat, egészségeseket és betegeket, laikusokat és gyógyszerészeket, orvosokat, kétkezi munkásokat, művészeket és tudósokat egyaránt.
Talán meglehet, hogy a világhírnév útjára tér egy épp’, hogy
megszületett magyar márka! Patkós József sokoldalú személyiség: elméleti és gyakorló pedagógus, nyugalmazott iskolaigazgató, újságíró, akvarelleket és olajképeket festő alkotó rajztanár,
színházteremtő amatőr rendező, díszlettervező - és a természetgyógyászat tisztelője.
Azt reméli, hogy az egészségügyben tevékenykedő, gyógytornász és gyógyszerész lányai folytatják, kiteljesítik apjuk „Isten
patikájában” tett látogatásait…

Ajánló
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A kollagén 7 legfontosabb jótékony hatása
A kollagén a legnagyobb mennyiségben előforduló nagy teherbírású, rostos fehérje, amelyet a szervezetünk aminosavak segítségével állít elő. Ez legfőbb összetevője a kötőszöveteknek, szerveknek, inaknak, bőrnek és az izmoknak. Lényeges szerepe van abban, hogy a bőr és a szövetek rugalmasak, feszesek legyenek, valamint táplálja a hajat, a bőrt és a körmöket.

A kollagén jótékony hatásai
Bőr, haj és körmök - A kollagén képes serkenteni a haj és a körmök növekedését, továbbá utóbbiakat sokkal erősebbé és rugalmasabbá varázsolja, aminek köszönhetően azok ritkábban törnek
le. Segíthet megakadályozni a hajhullást is, és dúsabbá teheti a
hajunkat. A bőrünkre is jótékony hatással van, hiszen feszesebbé
varázsolja azt, aminek következtében elhalványulnak a ráncok.
Ízületek és csontok - A kollagén azáltal, hogy növeli a csontok,
a porcok, az inak és az ízületek rugalmasságát, egyben erősíti is
azokat, hiszen sokkal stabilabbak lesznek. A rendszeres kollagén
fogyasztással enyhíteni lehet a sportolás következtében kialakuló
ízületi fájdalmakat, valamint csökkenthető a sérülések esélye.
Izomépítés és regeneráció - A kollagén bevitelével segíthetjük az izmok regenerációját, aminek köszönhetően könnyebben
tudunk izmokat építeni, hiszen támogatja az izomsejtek képAz alvás és a kollagéntermelés
ződését. A kollagén fogyasztása edzés során azért is szükséges,
hogy az izmok erősek legyenek és megfelelően működjenek.
Az alvás első szakaszában felkészül a test a regenerálódásra:
Egyes kutatások szerint, a szedése elősegítheti az izomfehérjék, a szervezetünk megkeresi a rendelkezésére álló kollagén állopéldául a kreatin szintézisét, valamint stimulálhatja az izomnöve- mányt, átalakítja olyan anyagokká, amelyeket felhasznál a regekedést edzés után.
neráláshoz. A bőr sejtjei a mélyalvás szakaszaiban éjjel kétszer
olyan gyorsan regenerálódnak, mint nappal, köszönhetően az alBélrendszer és emésztés - A kollagén képes enyhíteni az vás közbeni fokozott kollagén termelődésnek, de csakis alacsony
emésztési problémákon, mivel gyulladáscsökkentő hatása is van, kortizol (stresszhormon) szint esetén termel a szervezet megfesegíthet az irritábilis bél szindróma tünetein. Ezeken kívül segíti lelő mennyiséget. Ez az oka annak, hogy a kollagént tartalmazó
az egészséges bélfal fenntartását, aminek köszönhetően sokkal étrend-kiegészítők fogyasztását az esti időszakban javasoljuk,
könnyebben tudja felvenni a szervezetünk a tápanyagokat, a vi- hiszen minél többet juttatunk a szervezetünkbe, annál több terzet és az ásványi anyagokat.
melődik majd az alvás első szakaszában.
Fellép az ízületi fájdalom ellen - Ahogy csökken a szervezetben a kollagén mennyisége, úgy nő a ízületi rendellenességek,
például az osteoarthritis vagyis az ízületi porckopás kialakulásának kockázata. A kollagén-kiegészítők szedése javíthatja az ízületi
porckopás tüneteit és csökkentheti az ízületek fájdalmát.

Tudatos táplálkozással tudjuk növelni a szervezetünk kollagén
ellátottságát, viszont a táplálékkal bevitt kollagén nagy molekulákból épül fel, így szervezetünk nehezen tudja feldolgozni, így
csupán töredékük tud hasznosulni. A Diamond Family Kollagén
folyadék halból 10000mg és a Diamond Family Joint support
ízületvédő keverék a kollagént peptidek formájában tartalVédheti a szív egészségét - Megfelelő mennyiségű kollagén mazza, amelyek molekulatömege jóval kisebb, folyékony kiszenélkül az artériák fala gyengévé és törékennyé válhat, ami az ar- relésének köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban hasznotériák szűkületével jár. Az érszűkület szívrohamhoz és szélütéshez sul, valamint könnyen emészthető.
vezethet.
Megakadályozhatja a csontritkulást - A csontok kollagénrostokból épülnek fel, ezért a kollagénes táplálék-kiegészítők
segíthetnek megakadályozni a csontritkulást. Ahogy az életkor
előrehaladtával csökken a szervezet kollagénszintje, úgy a
csonttömeg is, ez csontritkuláshoz vezethet.
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További információkért kérjük, érdeklődjenek a következő
telefonszámon: +36 30 014 6325, email címen:
info@diamondfamily.hu, illetve látogassanak
el honlapunkra, ahol még több érdekes információ található:

www.diamondfamily.hu
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A CBD olaj idegrendszerre gyakorolt
hatása lenyűgöző!
A CBD olajnak többek között antipszichotikus, tumorellenes, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatást tulajdonítanak. A szervezetre gyakorolt hatását az endokannabinoid rendszeren keresztül fejti ki, hiszen a CDB képes kötődni azokhoz a receptorokhoz, amelyekhez a test által termelt kannabinoid molekulákat is érzékelik és megkötik.
Ennek köszönhetően hasonlóan előnyös hatást válthat ki, mint
a szervezetben termelődő endokannabinoidok. Elsősorban az
idegrendszerben és az immunrendszerben találhatóak olyan
„érzékelők”, amelyek érzékenyek erre az anyagra. A kannabidiol
(CBD) nem okoz bódult állapotot, sőt képes elnyomni a THC
ezen hatását is. Így nem kívánt mellékhatások nélkül fejthet ki
egészségügyi hatást. Ezen a tulajdonsága az orvosi kutatások lefolytatását is egyszerűbbé teszi.

Milyen panaszokra lehet pozitív hatással a CBD?
Az orvosi kutatások több esetben vizsgálták a CBD egészségügyi hatásait. A kannabidiolt érdemes személyre szabottan alkalmaznod, lehetőség van cseppek vagy párologtatott oldatok formájában adagolni, a terápiás céltól függően. Érdemes konzultálni
megfelelően tájékozott szakemberrel a CBD alkalmazása előtt.
Az Egészségügyi Világszervezet által közzétett áttekintés szerint
a CBD többek között terápiás hatással lehet az Alzheimer-kórra, a
Parkinson-kórra, mivel serkenti a neurogenezist, azaz idegsejtek
A szorongás enyhítésére irányuló vizsgálat során kimutatták,
képződést. Emellett a szorongást, a depressziót és különböző
pszichózisokat is lehet kezelni a CBD-vel. A vizsgálatok szerint az hogy azoknak a betegeknek, akik CDB készítményeket kaptak
emésztő- és a keringési rendszerre is jótékony hatást gyakorolhat csökkentek a tünetei, miközben a kognitív képességeikre, éberségükre és közérzetükre nem volt negatív hatással.
a CBD és lehet tumorellenes hatása is.
A pánikbetegség kezelésében is eredményes lehet a CBD olaA CBD alkalmazása idegrendszeri tünetek esetén jok alkalmazása, ugyanis olyan módon befolyásolja az agyműködést, hogy csökkentheti a félelemérzet mellett a szorongást és a
A CDB egyik leginkább vizsgált és kutatott hatása az epilepszia különböző hatások által kiváltott stressz reakciókat is.
A CBD befolyásolhatja más gyógyszerek hatását, ezért ha
kezelésében ismeretes. Olyan esetekben értek el biztató eredményt, amikor már semmilyen egyéb készítményre nem reagált a valamilyen készítményt szedünk, akkor előtte feltétlenül
páciens. A szinte teljesen tiszta minőségű CBD olaj alkalmazásával konzultáljon szakorvossal.
A kutatási eredmények tehát arra engednek következtetni,
a felére csökkentette az epilepsziás tüneteket.
Az alvászavar esetében a dozírozásnak van jelentősége, hiszen hogy a jövőben számos betegség kezelésében kaphat szerepet a
alacsonyabb dózisban élénkítő, míg nagyobb koncentrációban a THC mellett a CBD is. Ehhez azonban szükséges, hogy az ígéretes
állatkísérleteken túl, önkéntesek bevonásával még több humán
nyugtató hatása érvényesülhet a CBD-nek.
A kannabidiolt neuroprotektív hatással rendelkező vegyület, vizsgálat is alátámassza a CBD terápiás lehetőségeit.
ami azt jelenti, hogy képes megvédeni az idegrendszert a káAmennyiben felkeltettük érdeklődését és szeretne többet
ros hatásoktól. Ennek a tulajdonságának köszönhető, hogy az
Alzheimer-kór és a Parkinson-kór kezelésében is fontos szerepet megtudni, látogasson el webshopunkban! Ahol a CBD-s termékek mellett számos más hasznos információt is talál!
kaphat.
Tanulmányok arra engednek következtetni, hogy a CBD a depresszió és a stressz tüneteit is képes mérsékelni. A skizofrénia
esetében tapasztalható pszichotikus tünetek mérséklésére is
https://cbdnatural.hu
ígéretes eredmények állnak a szakemberek rendelkezésére.
2890 Tata Piactér 4.
A különböző függőségek kezelésében történő alkalmazás lehetőségeit is vizsgálják. CDB inhalátor használata mellett jelentőKender Shop
sen csökkentheti a nikotinfüggőséget. THC-val megfelelően kom+36 30 515 6585
binálva pedig a kannabisz elvonási tünetek kezelésére is sikeres
alkalmazható.
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Természetesen

Újdonságok a Napvirág Manufaktúránál
A tavasz egyenlő a megújulással. A Napvirág Manufaktúra kis családi vállalkozásnál pedig mindig új ötletek öltenek testet. Amire most a legbüszkébbek, azok a szilárd szépségápolási termékek: a szilárd tusfürdők, a szilárd samponok és a fürdőtejek. Mi ezekben a jó? Az alábbi írás erről szól.
A legtöbb tisztálkodó és szépségápoló szer általában folyékony állagú, így a
tusfürdők, hidratálók és az arclemosók
is. A Napvirág Manufaktúra a kezdetektől
szem előtt tartotta a praktikumot, a tiszta alapanyagokat és nem utolsó sorban
a környezettudatosságot. Éppen ezért
egy igen régóta dédelgetett álom válhatott most valóra. Nevezetesen egy új termékcsalád, azaz a szilárd tisztálkodó és
szépségápolási család látott napvilágot.
A szilárd ez esetben azt jelenti, hogy a
megszokottól eltérő módon a tusfürdő, a
samponszappan, a fürdőtej vagy az arclemosó is szilárd halmazállapotú. Így kön�nyen lehet tárolni, még kényelmesebb
utazásnál, hiszen biztosan nem ömlik
vagy folyik ki, és ami talán még ennél is
lényegesebb, hogy egy kitűnő alternatíva
azok számára, akik tudatosan gondolkodnak a jövőt illetően.
A műanyag flakonok helyett újrahasznosítható üvegekben vagy lebomló
papír csomagolásban kínálják ezeket a
termékeket a környezettudatos vásárlók számára, akiknek fontos a bolygónk
megóvása, az ökológiai lábnyomunk
csökkentése.

Szilárd tusfürdő kétféle illattal

Képzeljünk el egy tenyérben könnyen
elférő kis korongot, melynek frissítő narancsos, vagy gyógynövényes lehet az
illata. Nem szappan, hanem szilárd tusfürdő. Gazdag puha habja gyengéden és
hatékonyan ápolja és tisztítja a bőrt, nem
csípi a szemet. A benne található ricinusolajnak köszönhetően pedig hidratál és
regenerál. Üde érzetet biztosít, illata markáns és körbeölelő, a zuhanyzás, tusolás
alkalmával energiával, életerővel tölti fel a
szellemet, a testet és a lelket is. Használata után a kád vagy zuhanyfülke egyszerűen, és könnyen tisztítható.

Rózsás, szilárd arclemosó

A Napvirág Manufaktúra legújabb szilárd arclemosója minden bőrtípusra alkalmas. Gyengéden, ugyanakkor hatékonyan tisztítja a bőrt, és távolítja el róla a
napközben rárakódott szennyeződéseket.
Ricinusolaj tartalmának hála nem szárítja
a bőrt, nem csípi a szemet, finoman ápolja, hidratálja azt. Akár sminklemosásra is
lehet használni. Rózsás illata elvarázsol,
feledteti a napi gondokat, messzire űzi a
stresszt.

Kecsketejes fürdőtej:
egyszerűen nagyszerű

Miért ne érezhetnénk magunkat királynőnek, hiszen mi is fürödhetünk illatos
habok között, kecsketejjel ápolva bőrünk,
mint a híres egyiptomi királynő, Kleopátra.
Ma pedig ez már nem csupán elérhető luxus, hanem egyszerű és környezettudatos
választás is egyben. Hiszen az üvegtégelyben kínált narancs-fahéj vagy vanília-kókusz illatú kecsketejporból csak hozzá kell
adni a forró fürdőhöz 1-2 evőkanálnyit, és
nincs is más dolgunk, mint megmártózni
benne. A Napvirág Manufaktúra kecsketejes fürdőtejeinek tiszta összetevői
bársonyos tapintásúvá, puhává varázsolják, és intenzíven hidratálják a bőrt. A kecsketejpor nedvességmegkötő hatása miatt
használatával a bőr rugalmassá, fiatalossá
válik. A problémás, ekcémás bőr kezelésében is hatékony tud lenni, hiszen a kecsketej természetes összetevői között találunk
számos vitamint (A, B, B2, B6, B12, C, D),
proteint, ásványi-anyagot (kalcium, magnézium és kálium), mindemellett pedig
kitűnő gyulladáscsökkentő hatással is bír.
Válaszd a Napvirág Manufaktúra
környezettudatos, szilárd tisztálkodószereit,
tegyél Te is a bolygónkért!

Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 176. rész

K

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

A Kasvirág gyógyító hatásai

Váradi Tibor

Az Echinacea (kasvirág) fajok ÉszakAmerikából származnak, ahol az indiánok
hagyományos gyógynövényként használták, különféle betegségek kezelésére.
Később az európai telepesek átvették a
növény gyógyászati felhasználását, amely
az egész világon elterjedt.

állításához szükséges alapanyagokat. A
legtöbb hatóanyagot a tavaszi, kora nyári időszakban gyűjtött növény gyökere
tartalmazza. A növény poliszacharidokat
(arabinogalaktánokat),
kávésav-származékokat
(cikóriasavat),
illóolajat,
alkamidokat és poliineket tartalmaz.

Botanikai jellemzők

A kasvirág alkalmazási területei

A kasvirág szerteágazó gyökerű, évelő növény. 60-150 cm magasságú, erős,
enyhén érdes szőrű, elágazó szárral rendelkezik. A sötétzöld színű alaplevelek a
tojásdadtól a lándzsás formáig terjednek,
hegyesek és durván fogazottak, míg a valamivel kisebb szárlevelek egészben fűrészes szélűek és mindkét oldalon érdesek,
szinte a szárhoz tapadnak.
Az Echinacea a fészkesvirágzatúak
rendjébe tartozik, a család kilenc faja
közül a következő három alkalmazható
gyógyászati célokra: a bíbor kasvirág
(Echinacea purpurea), a keskenylevelű kasvirág (Echinacea angustifolia) és a
halvány kasvirág (Echinacea pallida). Fő
gyógyhatásuk az immunrendszer hatékony támogatása, de kisebb eltérések is
megfigyelhetők köztük az alábbiak szerint:
• A bíbor kasvirág (Echinacea purpurea)
– immunstimuláns hatású, megfázások
esetén javasolt, torok szájnyálkahártya és
mandulagyulladás gyógyítására ajánlott,
de segíti a húgyutak védelmét is,
• a keskenylevelű kasvirág (Echinacea
angustifolia) – amellett, hogy hatékony segítség az influenzajárvány idején, kiemelten támogatja a szájhigiéniát is.
• a halvány kasvirág (Echinacea pallida)
– kórokozó-ellenes hatása mellett antioxidánsként jelentős szerepet játszik a szabadgyökök elleni védelemben.
Az Echinacea fajok gyökereiből és föld
feletti részeiből nyerik a készítmények elő-

Az Echinacea három említett faja természetes módon véd a baktériumok, vírusok, gombák és egyéb kórokozók ellen
azáltal, hogy erősíti az immunrendszert. Az
Echinacea fajok immunstimuláló hatásáért
a bennük nagy mennyiségben fellelhető
poliszacharidok és fitoszterolok felelősek,
amelyek az immunsejteket aktivizálják.
Pontosan emiatt minden fertőzéses megbetegedés kezelésénél ajánlható, mint például a megfázás, influenza, légúti-, és húgyúti fertőzés, hüvelyi candidiasis stb. Számos
vizsgálat bizonyította, hogy a kasvirág
kivonata jelentősen lerövidíti a gyógyulás
idejét, a betegség lefolyásának súlyosságát
és csökkenti a szövődmények kialakulását.
A daganatos betegségeknél szintén
használják a kivonatokat, mivel fokozzák a
ráksejtek pusztulásáért felelős nagy falósejtek aktivitását, és emellett csökkentik a
kemoterápia vagy a sugárterápiás kezelés
mellékhatásait. Természetesen ilyen esetekben használata fokozott elővigyázatosságot és szakértelmet igényel.
A gyógynövény idült fáradékonyság
kezelésére is alkalmas. Külsőleg a nehezen
gyógyuló sebek, gyulladásos bőrbetegségek esetén is hatékonyan alkalmazható.
Használják középfülgyulladás megjelenésekor, friss nedvét fülbe cseppentve gyulladáscsökkentőként.
Kötőhártyagyulladás esetén a gyulladt
szemeket a virágszirom vizes kivonatával
ajánlott borogatni.
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A kasvirág belsőleg (szájon át) kúraszerűen szedhető, amely 2-4 hetes időtartamot jelent, utána legalább ugyanannyi
ideig szünetet érdemes tartani.
Alkalmazása nem javasolt várandósoknak, továbbá autoimmun betegségben
szenvedőknek, kisgyermekeknek pedig
csak homeopátiás szer formájában.
Elvétve allergiás reakciók léphetnek fel,
különösen azoknál a személyeknél, akik
a fészkesvirágzatú növényekre (napraforgóra, kamilla, őszi margitvirág, körömvirág stb.) érzékenyek. Ilyenkor használat
előtt egyéni érzékenységi vizsgálatot érdemes végeztetni. A növényből készült
szerek befolyásolják egyes gyógyszerek
hatásait, ezért kezelés alatt álló betegeknél fontos a fokozott elővigyázatosság, és
az orvosi felügyelet.

A kasvirág felhasználásának
lehetőségei
A gyógynövénykivonatból szirupot,
tinktúrát, tablettát, kenőcsöt, teát, kapszulát, virágesszenciát, homeopátiás szert
és krémet készítenek. Az adagolási javaslatok többnyire tapasztalati megfigyeléseken alapulnak. Az Echinacea néven
elérhető termékek összetétele attól függően változik, hogy melyik fajt, vagy mely
növényi részeket tartalmazza, és a hatóanyagok kinyerésére milyen módszereket alkalmaztak. A készítmények szabványosítása, az állandó hatóanyag tartalom
biztosítása nehézségekbe ütközik, emiatt
a különböző termékek hatékonyságában
lehetnek eltérések.
Tea
A bíbor kasvirágból készült tea íze nem
túl kellemes, a nyelven bizsergő érzést
kelt. Elkészítése: 2dl vízzel forrázzunk le 1
teáskanál teafüvet, és hagyjuk 10 percig

Öngyógyítás abc-je
állni. Napi 3x1 csésze fogyasztása javasolt.
A kasvirág szárított formában sokat veszít
a hatékonyságából, ezért csak akkor érdemes teaként használni, ha az alkoholos,
kapszulás és egyéb készítmények valamilyen oknál fogva nem alkalmazhatók.
Tinktúra
A kasvirág tinktúrát fertőtlenítő, vírusés baktériumölő hatása miatt érdemes
öblögetésre használni, különösen a torokgyulladás tüneteként jelentkező nyelési
fájdalmak, kaparó érzések esetén.
Ezek a készítmények az immunrendszer támogatásán túl, sokszor az egészséges kiválasztást is segítik, és még az
epehólyag tisztításában is részt vehetnek.
Alkalmazásuk: megelőzésre 3x20 csepp
javasolt, heveny fertőzés esetén az első
napon akár 50-60 csepp is szedhető, majd
1-2 napon át 2-3 óránként 10-20 csepp
adagolása ajánlott.
Krém
A bőr ápolására, gyulladások kezelésére, felfekvések megelőzésére is használják, az esetek súlyosságától függően
naponta többször is ajánlott.

ségben, napi 3x5 golyó formájában. Kisgyermekek esetében ajánlott az őszi-téli
időszakban a megelőzést segíti.
Vincetoxicummal heti váltásban adható: az egyik héten Echinacea D4 napi 2x5
golyó, míg a másik héten Vincetoxicum
D30 heti két nap (pl. kedd és péntek) 1x5
golyó.
Virágesszencia
Az Echinacea virágesszenciája előnyösen fejti ki a hatását, ha lelki folyamatok,
átalakulások valamiért megakadnak.
Eloszlat mindent, ami a változást gátolhatja, segíti az előrehaladást, a régi, már
szükségtelenné vált sémák elengedését.
Akkor is bevethető, ha nem érezzük jól
magunkat, ha betegség kerülget. Adagolása általánosan napi 2-3x 5csepp.
Homeopátia
Az Echinacea közkedvelt szer a homeopátiában is, különféle fertőző megbetegedések kiegészítő kezelésére használják,
mint például nátha, torokfájás, köhögés,
hólyaghurut. A szer bevétele mindig alacsony hígításban, vagyis D4 vagy D6 erős-
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Mindezekből látható, hogy a kasvirág
méltó helyet foglal el a gyógynövények
körében, érdemes tehát a házi patika részévé tenni és problémák esetén bátran
alkalmazni..
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Környezetünk

Okoz-e problémát az elektroszmog?
Mit tud tenni Önmagáért?

Szerencsére egyre több cég kezd el
foglalkozni ezzel a jelenséggel és ismertetik meg az emberekkel. Ebből
is látszik, hogy érdemes odafigyelni ezekre a változásokra. De miért is
fontos a hatásainak a csökkentése?

Mert egyre több és több elektromos
sugárzást kibocsátó eszköz kerül a mindennapjaink használati tárgyai közé. Ebbe
beletartoznak a különböző akkumulátorokkal működő készülékek egyaránt.
Még egy elektromos fogkefe is! Ezek az
eszközök vannak a legnagyobb romboló
hatással az agyra. Minél magasabb egy
frekvencia, annál jobban veszélyezteti az
agyunkat. Ahogyan haladunk a telekommunikációs hálózatokkal egyre „feljebb”
(3G-4G-5G…), úgy egyre csökkenő hullámhosszal, a testünkben időző frekvenciák növekednek, ezáltal a terhelésük is
veszélyesebb lehet. Egyre közelebb kell
hozni az átjátszó állomásokat is egymáshoz az 5G esetében, ezért egyre növekvő
elektroszmog sűrűséggel kell számolnunk a mindennapjainkban! A kapacitás
jelentős növekedése további elektronikusan vezérelt eszközök használatát hozza
magával.
A folyamatosan mobiltelefont használók gyakran panaszkodnak fejfájásra,
szédülésre, látás és hallás romlására,
bőrirritációra, fülmelegedésre, fejmelegedésre és magas vérnyomásra.
Leggyakrabban és legsúlyosabban az
agysejtjeink vannak kitéve ennek, mert
amikor mobiltelefonon beszélünk, akkor
az agysejtek elkezdenek melegedni és
másképpen „rezegni” mint az egészséges
állapotban. A rezgések és az emberi tudat
hatásait a vízre Dr. Masaru Emoto 2004ben megjelent bestseller könyvében
szemlélteti.
Ön mit gondol? Az elektroszmog, mint
információhordozó, kvantum- és biofizikai, valamint bioenergetikai „eszköz”,
hatással lehet az Ön szervezetében lévő
vízre és sejtek működésére is?

A gyermekek koponyacsontja sokkal
vékonyabb, ráadásul a sejtjeik még sokkal érzékenyebbek és gyorsabban szaporodnak, mint a felnőttek stabil sejtjei.
Ezért is vehetjük jobban észre rajtuk már
a rövidtávú hatásokat is: a feszültséget,
hiperaktivitást, koncentrációs zavarokat, nyugtalanságot... A megnyugtató
kütyük helyett, inkább vigyük ki őket a
szabadba vagy ne „okos eszközzel” akarjuk rövidtávon megoldani a problémát.
Minden szervezet másképpen reagál
az őt érő hatásokra, így a személyes érzékenység és az immunrendszer állapota
is nagyon meghatározó. Mindenkire
hat, de vannak olyanok, akiknek jobban
tolerálja a szervezete az elektromágneses
sugárzásokat.
2004-ben új betegséget deklaráltak emiatt: Ez az elektromágneses
hiperszenzibilitás, rövidítve: EHS. A dokumentum határozottan megfogalmazza:
ezt a fajta túlérzékenységet is betegségnek kell minősíteni és kezelni kell, elsősorban a környezeti ártalommal kapcsolatos
védekezésekkel.
Ne menjen el csak úgy emellett az
egyre fontosabb téma mellett, szerezzen
további információkat, menjen többet a
természetbe és próbálja ki: földön vagy
füves területen: mezítláb nehezedjen
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maga előtt mind a 10 ujjbegyére néhány
percre, hogy levezesse az agyból és magáról a fölös feszültségeket!

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. Az eszközre írt energiainformációk által 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. Próbálja ki és tapasztalja
meg áldásos hatását!
Egy otthon is könnyen elvégezhető kineziológiai tesztet küldünk mellé, azonkívül többféle diagnosztikai eljárással is
teszteltetheti (vércsepp analízis, Dr. Voll
féle diagnosztika, stb.)
Fontos továbbá, hogy a korong használatakor az indukciós töltők nem működnek!

www.esteni.hu
+36-70 365-0014

Környezetünk

Mindennapi életünk és a stressz - és a megoldás!
A XXI. század egyre több és intenzívebb kihívás elé
állítja az embert. Észre sem vesszük, de a folyamatosan fejlődő technikák miatt egyre több feladatot
tudunk elvégezni minden nap, ami jóval nagyobb
energiabefektetést igényel részünkről.
Ez eleve megterheli a szervezetet, de az igazán komoly problémák akkor kezdődnek, amikor a pihenésben is zavar áll be és a
folyamatos intenzív energiafelhasználás mellé nem párosul megfelelő fizikai és mentális regeneráció. Ilyenkor kerül fókuszba az
alvás, mely köztudottan kiemelt fontosságú az élettani és pszichés folyamatok szempontjából.
Ha nem jutunk megfelelő mennyiségű és minőségű alváshoz, akkor kialakulhatnak olyan krónikus folyamatok, amelyek
először csak folyamatos fáradékonysággal, levertséggel járnak,
de később komoly megbetegedésekhez vezethetnek. Az alvást
számos dolog zavarhatja: a stressz, a zajos környezet, nem megfelelő fekhely, elalvás előtt túlzott képernyőhasználat, stb. Ezeket
az okokat fel tudjuk mérni, észre tudjuk venni és tudunk tenni
ellene.
Azonban gyakran előfordul az, hogy látszólag minden rendben van, és mégis minden reggel fáradtan ébredünk.
Az ilyen jellegű alvásproblémák mögött legtöbbször a
geopatikus sugárzások állhatnak. Fekhelyünk jó eséllyel olyan
helyen van a lakóhelyünkön belül, amely alatt átmegy valamely
erővonal: Hartmann-háló, Szent György vonalak, stb. Ezek a sugárzások jelentős hatással lehetnek a szervezetre, amennyiben
huzamosabb ideig tartózkodunk bennük, és mi lehetne huzamosabb, ha rendszeresen, minden nap ezekben az erőterekben
alszunk?
A probléma kiküszöbölésére számos megoldás létezik, ezeket
a vonalakat ki lehet méretni, és át lehet helyezni az ágyat a megfelelő helyre, de ez nem minden esetben kivitelezhető.
Van azonban egy forradalmian új eszköz, amely egy nagyon
egyszerű megoldást kínál! Ez pedig nem más, mint a Hungrál. Ez a
kicsi kerámia eszköz a hatósugarán belül képes harmonizálni, azaz

az emberi test számára ártalmatlan rezgésszintre hozni ezeket a sugárzásokat és nagyon fontos, hogy nem megszünteti őket, hiszen a
Földből áramló energiákra alapvetően szükségünk van!
Hubert István, a Hungrál megálmodója jurtákat épített és gyakorló radiesztéta lévén felfigyelt arra, hogy a jurtákban nem mérhető káros földsugárzás. Igen ám, de a mai világban nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy nomád módon éljenek.
Innen jött a gondolat, hogy a jurta-hatást valahogy be kellene
vinni a házba! Számos kísérlet után jutott el ahhoz a formához
és anyagösszetételhez, amely a Hungrál képében öltött formát.
A három részből álló szettet a padlóra lehelyezve azonnal elkezdődik a geopatikus sugárzások harmonizációja. Nagyon sokan már
az első éjszaka jelentős mértékű javulásról számolnak be mind az
alvás minőségében és mennyiségében! Átalusszák az éjszakát, kipihentebbek, nyugodtabbak már a következő reggelen! Az egyéni
állapot függvényében valakinél ez hosszabb időt is igénybe vehet,
jellemzően 1-2 hét, de van akinek 1-2 hónap is kell, mire a szervezet
hozzászokik a megváltozott körülményekhez.
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezik a használatával kapcsolatban, segítségével sokak életminősége javult! Az alvás minőségének javításán kívül a geopatikus sugárzások okozta blokkok
feloldásának hatására hosszabb távon egyéb krónikus panaszok
elmúlásáról vagy enyhüléséről is beszámoltak a használók.
A Hungrál folyamatosan fejlődik. A mögötte levő csapat kutatásokat folytat rendületlenül, melynek köszönhetően számos új
kísérleti eszközt hoztak létre. Ugyanis kristályok és fény segítségével a hatás fokozható, sőt képes a használója rezgésszintjét
megemelni, de étel és ital harmonizálására is nagyszerűen használható, melyekről a következő alkalommal számolunk be.

www.hungral.hu
facebook.hu/hungral
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Tudatos gazdi

Tavaszi fáradtság kutyáknál
Süt a nap, melegszik az idő, csiripelnek a madarak, hívogat a természet. Jó lenne egy nagyot sétálni a szabadban
a kutyával. Mégis olyan nehéz elindulni… a kedvencünk
is fáradtnak, kedvetlennek tűnik.
Mi ez? Csak nem tavaszi fáradtság?
De bizony az. Nagyon is ismerős érzés és bármily hihetetlennek tűnik, négylábú barátainknál is jelentkezhet.
Télen, az év kevésbé napsütéses, sötétebb hónapjaiban a kutya
melatonin - alváshormon szintje megemelkedik, tehát fáradtabb,
aluszékonyabb lesz. Lelassul az anyagcseréje és az energiatermelése is csökken.
A vedlés is kimerítheti. Igen, ez lehet viccesen hangzik, pedig,
ha belegondolunk, logikus. A kutya tavasszal a vastag aljszőrzettől meg kell szabaduljon, mert ami télen hasznos volt és melegen
tartotta, az a nyáron megterhelő számára. Ha a kutyus vedlése
lassan zajlik /több hétig is eltarthat/, az időjárás viszont hirtelen
melegszik, akkor a kutya teste könnyen túlmelegedhet. Ebben
az esetben is lomhább, aluszékonyabb, kedvetlenebb a megszokottnál.

Vitaminok pótlása

A téli hónapokban a szervezetből kiürülnek a „hajtó anyagok”,
ezért tavasszal nagyon fontos ezeket pótolni, lehetőleg a legtisztább forrásból. A D-vitamin mellett fontos a B-vitamin pótlása is,
ami támogatja az anyagcsere funkciókat és elősegíti az immunrendszer egészséges működését.

Hogyan segítsünk kedvencünknek, ha tavaszi fáradtsággal küzd?

Változatos séták

Nagyobb lendületet kap a kutyus, ha gyakran váltogatjuk a
séta helyszínét. A változatosság kecsegtet, hisz minden új helyszín új élményeket, illatokat, színeket tartogat.

A megfelelő tápanyagbevitel

Mivel tavasszal is vedlik a kutya, az omega-3 források bevitele kiemelten fontossá válik. Az olajok, többek között a lazacolaj,
vagy a lenmagolaj is tartalmaz omega-3-at. Ez a zsírsav segíti a
bőr egészégének megőrzését, valamint a bundát is erősíti.

A My Bulldog Herbs NO ITCH termék kiváló
az immunrendszer tavaszi erősítésére

- ha a kutya immunrendszere gyengélkedik, allergiával küszködik,
- ha mérsékelni szeretnénk a vakarózást, szőrhullást.
Kedvencünk szervezete természetes C-vitaminhoz (csipkebogyó), magnéziumhoz (petrezselyem), káliumhoz (gyermekláncfű), antihisztaminhoz (csalán) és természetes antibiotikumhoz
(kasvirág) jut, ha a NO ITCH két hónapos kúráját végig csinálják
vele.
Minden kutyusnak és gazdinak energikus, egészséges tavaszt kívánok!
Magyari Detti – kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com
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Kertészkedjünk!

Alakítsuk mi magunk kertünk mikroklímáját!
A konyhakert korlátozott területe
jobb kihasználása érdekében a tenyészidőt is a lehető legjobban kell
felhasználni. Ha pár héttel meg tudjuk nyújtani a kertészkedésre alkalmas időszakot, és többet termelünk az adott időszakban, akkor ez
ugyanolyan előnyös, mint ha több
tér lenne: nagyobb termés. Hogyan
érhetjük el ezt? A legegyszerűbb, ha
megfigyeljük a kert mikroklímáját
és változtatunk rajta a problémás
helyeken. A nagyon hideg részeket felmelegíthetjük, míg a száraz,
forró helyeket kellemes hőmérsékletűvé tehetjük a növények számára. Így akár az éghajlati viszonyainkon kívül eső növényeket lehet
termeszteni.

E cikk nagy része a hideg és meleg mikroklímák létrehozásásról, felfedezéséről szól.
Ehhez csak meg kell figyelnünk kiskertünk
éghajlati viszonyait, mikroklímáját, és néhány ügyes trükkel csodákat érhetünk el. Például tovább érik a szamóca, vagy hamarabb
kerül az asztalra zöldborsó, ha gondosan
megválasztjuk a helyüket a kertben.
Időt és energiát takaríthatsz meg, ha
megfigyeled, melyek az árnyékosabb vagy
szélcsendes helyek, amik csökkentik a locsoláshoz szükséges időt és a szükséges víz
mennyiségét.

Növeljük a tenyészidőt!

Az idő a tenyészidő kiterjesztésével is rávehető egy kis hosszabbodásra. Ez a termeszthető növények választékát is bővíti, mert
olyan fajok is ültethetők, amelyek a melegebb vagy hűvösebb éghajlaton honosak. E
két bővítés a növényeknek megfelelő mikroklímák megteremtésével valósítható meg. A
mikroklímák kezelése mellékhaszonnal is jár,
mert a legtöbb növény olyan körülményeket
kedvel, amelynek az a lényege, hogy „nem

túl forró vagy hideg vagy nedves vagy száraz”, és mi is ilyen körülményeket szeretünk.
Ráadásul a kedvező mikroklímák csökkenthetik otthonod fűtési vagy hűtési igényét, és
másképpen is védhetnek a vad időjárástól.
A konyhakertek általában nagyon kicsik,
ezért erőfeszítéseink gyakran az egész kert
klímáját javíthatják – vagyis a „makroklímát”,
ha úgy tetszik. A forró helyeken ez hűvösebb
körülmények teremtését jelenti a kert nagy
részén.
A boldog középút a szélsőségek megnyirbálásával teremthető meg. A kis tereken
egyetlen, látszólag szegény kis terület is generálhat olyan durva hatást, amely az egész
helyet kellemetlenné teszi. Forró, délre néző
fal, aszfaltos út vagy árnyékos és huzatos
sarok gyászos hatása sok méterre kiterjedhet – messzebb annál, hogy a növények és
mi meg tudjuk tőle szabadulni, mert a kert
nem elég nagy hozzá. Ezeket a helyeket kell
először hatástalanítani. Ha már csillapítottuk
az erős hatású pontok kilengéseit, akkor már
megkereshetjük és feljavíthatjuk a kisebb
klímazónákat, és akár egyes növényeken is
segíthetsz. Ezért a megfigyeléssel kezdjük.
A szélsőséges kerti helyek talán nyilvánvalóak, például a hatalmas fekete kocsiút, mely
mindkét oldalán kiégeti a növényeket. De
ha nem tudjuk, hol vannak kertben a szélsőséges klímájú helyek, akkor sétáljunk körbe,
amikor már kezdenek kialakulni a körülmé-
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nyek, amelyeket szeretnénk elkerülni, de
még nem teljesedtek ki. Gyakorlati példával
szemléltetve, ha a hőség az ellenség, akkor
sétáljunk körbe és keressük a kellemetlenül
égető helyeket meleg, derűs napon, de nem
az év legmelegebb napján, amikor a hőség
mindenütt olyan elviselhetetlen, hogy nem
érezzük, hol vannak a melegebb helyek. Ha
a hideggel van baj, akkor enyhén fagyos
reggelen a legjobb megkeresni a problémás
pontokat. Figyeljük meg, hol marad meg legtovább a dér, ahogy az idő melegszik. Ezek
lesznek a lehetséges fagyos zónák, amelyeken szeretnénk változtatni.

Meleg mikroklímák létrehozása

Ahol a tél hosszú és kemény, ott a kiskertben döntő fontosságú meleget gyűjteni és
tárolni. A mikroklímákban a meleg kétféleképpen terjed: hősugárzással és melegebb
helyekről a hidegebbek felé a légkeveredéssel. Ezért úgy lehet felmelegíteni a kertet,
hogy felfogjuk a beérkező meleget, megóvjuk a kisugárzástól, és megakadályozzuk,
hogy a szél elvigye.
Rendszerint a meleg a Napból jön. Ezért
napos, nyílt helyek létrehozásával kezdjük, állandóakkal és szezonálisakkal. Figyeljük meg,
hova esik az árnyék, és ez hogyan változik
az év folyamán. A fák nyílt formára metszése, felnyírása vagy visszavágása több fényt
enged be. A másik stratégia a lombhullató

Kertészkedjünk!
növényeket támogatja, melyek csupasz ágai
beengedik a téli napfényt, hogy felmelegítse
a földet. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell irtani az örökzöldeket, de olyan helyre kell őket
tenni, ahol árnyékuk hűtő hatása nem olyan
nagy baj; például a kert északi részére.
Ezután tárolni kell a beengedett napfényt.
Vegyük észre, hogy valamikor nap közben
vagy az év folyamán a fák alá is besüt a nap
a keleti, a déli és nyugati oldalon. A napfényt
kedvelő fajokat lehet ilyen helyekre tenni,
ahol gyakran melegebb lesz, mintha szabadon állnának. Ez azért van, mert a növények
és a föld körülöttük napközben magukba
gyűjti a nap melegét, és éjjel visszasugározza. Az ágak és a gallyak alatt nem tud a meleg
olyan gyorsan elszökni, mint nyílt terepen,
a fák visszaverik a föld felé vagy magukba
szívják, és azután megint kisugározzák, és
azt melegítik vele, ami a közelben van. Az
objektumok déli és nyugati oldala általában
jobban felmelegszik, mint a keleti oldaluk,
ezért hőtárolás szempontjából ezek a legjobb helyek.
Ha már létrehoztuk vagy feljavítottuk a napos helyeket, akkor a meleget be kell fogni és
tárolni. A megoldás erre a hőtömeg, vagyis
valamilyen sűrű objektum (például szikla, betontömb), mely nem hűl le gyorsan, ha már
egyszer felmelegedett. Mindenki tapasztalhatta már, hogy napsütéses nap után a tégla
vagy a kő késő este tovább marad meleg,
mint a könnyűfém korlát. Ez azért van, mert
a fal sűrűbb és így több hőt tud tárolni. Ezért
a napos helyeken kőteraszok és falak segítségével meleg mikroklímákat lehet létrehozni,
mert tárolják a nappali meleget és lassan en-

gedik ki este.
Miután a hőtömeg segítségével befogtuk és tároltuk a sugárzó hőt, nekigyürkőzhetünk, hogy megbirkózzunk a mikroklíma-teremtés másik tényezőjével, a
légkeveredéssel. Az üvegház felmelegszik,
amikor a napfény energiája hővé alakul a
belsejében, de azért marad meleg, mert
semmilyen szél nem fúj benne, mely elvinné
a hőt. Ezért egy hűvös hely felmelegítésekor
le kell lassítani vagy megállítani a szelet, hogy
ne lopja el a meleget. Erre a legjobbak a kerítések és a falak, a fák és a bokrok, a körbezárt
udvarok és kertek, és általában a meghitt,
körülfogott terek kialakítása, melyek a fényt
beengedik, de a szelet nem. Kisebb méret-
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ben használhatók erre a hidegházak, búrák
(kis üveg vagy műanyag burkolatok), vagy
sortakaró fóliákat húzhatsz ki.
Egyébként az ilyen intenzív kertművelés
talán kimerítő egy nagy telken, de nagyon jól
megvalósítható a meghitt konyhakertben.

Hűvös mikroklímák létrehozása

Ha a meleg mikroklímák kialakításakor a
hő felfogása és tárolása jelenti az elsődleges
szempontot, akkor a forró övezetekben pontosan ennek ellenkezőjét kell csinálni. Itt ne
hagyjuk a meleget felhalmozódni, hanem
a légkeveredés segítségével oszlassuk el, és
nagyon értékeljük és javítsuk a hűvös helyeket és időszakokat. A forró éghajlat alatt az
árnyék és a szél a barátunk. A lugasok, ereszek, a nagy fák és a bokrok lombkoronája
akkora területet takarjon, amennyit célszerű.
Kerítések és magánéletet védő takarítások
szükségesek lehetnek a városban, de a ha
lehet, inkább áthatolhatóak legyenek, mint
tömörek, hogy a szél keresztül tudjon fújni rajtuk. Kerüljük az olyan sűrű anyagokat,
mint a kő, és a sötét színű objektumokat, hacsak nincsenek ezek a nagy nap nagy részében árnyékban. A napnak kitett szerkezetek
legyenek vékonyak és könnyűek – inkább
deszkákból vagy vékony fémlemezből, mint
kövekből legyen az ágyasok szegélye vagy a
kerítés-, mert ezek gyorsan kihűlnek, amikor
a nap lemegy.
Bármilyen fekvésű is a háztáji kertünk,
ezekkel a trükkökkel jelentősen befolyásolhatjuk mikroklímáját. Megteremhetnek azok
a növények is, melyek eddig fáztak, vagy éppen kiégtek az erős naptól.
Jó kertészkedést kívánunk!

Kertészkedjünk!

A fűszernövények is szolgálhatják a kert egészségét!
Táplálkozásunkat már el sem tudjuk képzelni a kertben termeszthető
gyógy- és fűszernövények nélkül. Jó közérzetünket, egészségünk megőrzését, szervezetünk erősítését és ápolását szolgálják, növelik teljesítőképességünket és életkedvünket, végül pedig kiegyenlítik az időnként elkerülhetetlen, megterhelő táplálkozásból eredő bajokat. Noha mindezt már régóta
tudjuk, mostanában újra felfedezzük a gyógy- és fűszernövények nagy kertészeti értékét.
Eddig elsősorban konyhai fűszerként
használtuk őket, de nagy múltjuk van bizonyos betegségek megelőzésében, sőt
gyógyításában is. Most kezdjük csak fokról
fokra felismerni, hogy a gyógy- és fűszernövényeknek magára a kertre is jelentős
hatásuk van a talaj felépítésében és egyensúlyának fenntartásában, a növényzet tápanyag-visszapótlásában és védelmében.
Ha minderre tekintettel vagyunk, a
kerttervbe feltétlenül be kell vennünk, és
telepítésünk bizonyos alkotórészének kell
tekintenünk a gyógy- és fűszernövény féléket. Általában elmondhatjuk róluk, hogy
vitaminban gazdagok, és mindnek van
egy-egy egészen sajátos tulajdonsága,
amit a kertben ki kell használnunk!

Könnyű megtalálni
a helyüket a kertben

A gyógy- és fűszernövények éppúgy, mint
a zöldségfélék, megfelelő helyre ültetve, elő, illetve köztes veteményként a főnövénnyel
együtt vetve a szomszédos növények egészségét erősítik. Ezek a növények képesek arra,
hogy a többi kártevőit elriasszák és betegségeit meggátolják. Erjesztett állapotban leginkább, mint trágya, illetve talajjavító hatásukkal tűnnek ki. Ideális talajtakaró anyagot
szolgáltatnak; a talajtakaró komposzton, de
még a komposztprizmákban is minden kerti
növény számára gyógyulást és egészséget
hoznak.
A gyógy- és fűszernövényekhez soroljuk a
hagymaféléket is, elsősorban a fokhagymást.
A mustár már a Bibliából is ismert gyógynövény, a zsázsa, a vízitorma és nem utolsósorban a körömvirág (Calendula), amelynek
gyógyhatását már a XII. század óta ismerjük.
Szirmaiból gyógykenőcsöt készítenek. A csalán számára, ami valóban vadnövény, nem
kell helyet keresnünk a kertben. Hogy hogy is
helyezzük el mindazokat a gyógy- és konyhanövényeket, amelyeket kertünkben akarunk
telepíteni, jól át kell gondolnunk.

Az egynyári
gyógy- és fűszernövények

Az egynyáriaknak nem kell külön helyet
kiszakítanunk a kertben, nem igényelnek
külön sort. (Az itt következő összes egynyárira vonatkozik, hogy járulékos jelleggel
védő, gyógyító, kísérőveteményként kell
beiktatnunk őket.) Ezekből a növényekből
a konyha igénye rendkívül nagy, és az év
folyamán már nagyon korán rendelkezésre
kell állniuk.
Kapor (Anethum graveolens). A korán vetendő zöldségfélék mellé köztesként a legjobb. Minden sárgarépasorba, azzal együtt
vessük el. A kapor a sárgarépa fejlődését is
elősegíti. A sorok zártan, egyenletesen nőnek, nem dőlnek el. Már a duzzadó, csírázó
magvak hatnak egymásra, kölcsönösen
elősegítik a jobb fejlődést és a növények
tartós egészségét.
Minden gyógy- és fűszernövény – éppúgy, mint a zöldségfélék is- a föld felett, de
a talajban is értékes anyagokat választ ki. A
kapor esetében épp az tűnik fel, hogy minden vele szomszédos növény egészségesen fejlődik. Mindez érvényes a vele együtt
elvetett növényekre is, mint az uborka, a
káposztafélék, cékla és a többi.
A kaprot vitamintartalma miatt még a
petrezselyem és a paprika előtt említik, s
ezért olyan fontos a konyhában, ahol a növény minden része használható, beleértve
gyökerét, szárát és a magokat is. A kertben
is nagyon értékes, mert már korán enyhe
félárnyékot ad, emiatt kedvelik a később
kelő növények is. Ha a kertész megszívleli
tanácsainkat, akkor minden zöldségféle
vetőmagjához kaprot fog keverni, s így
külön fáradtság és költség nélkül mindig
zsenge kaporzölddel látja el a konyhát.
Zamatos
turbolya
(Anthriscus
cerefolium). A nagyon korán vetendő növények közé tartozik. Ez a régóta ismert,
C-vitaminban gazdag gyógynövény tavasszal vértisztítóként használható, mert
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a szervezetet megtisztítja a salakanyagoktól. A kertben köztesként bármelyik fő zöldségféle magjához keverhető,
kezdve az első fejes salátától egészen az
endíviáig, folyamatosan vethetjük. Ez az
utolsó sor turbolya zölden áttelel és tavasszal tovább fejlődik, s így egész évben
folyamatosan használható. De mi is a turbolya haszna a kertben? Tulajdonképpen
az, hogy a salátaféléket megóvja a lisztharmattól, és erősebb szaga elriasztja a
tetveket, csigákat, de még a hangyákat is.
Borsfű (Satureja hortensis). Szintén
azokhoz az egynyáriakhoz tartozik, amelyek nem igényelnek külön helyet, hanem
mindig kísérőveteményként tervezzük be
a vegyes kultúrába. Mivel fagyérzékeny,
legjobb, ha csak május közepén, a babbal
együtt vetjük, így a babot az egyébként
jelentős károkat okozó fekete babtetű
sem károsítja. Szedés után a borsfű gyökerei a talajban maradnak, hatóanyagai a
rothadás után is a talaj hasznára válnak.
Bazsalikom (Ocymum basalicum). Későn kell vetni ezt az utóbbi időben kevésbé ismert növényt, amiről azt is mondták,
hogy a fűszerek királynője. Olyan hosszú
tenyészidejű kultúrák mellett kapjon helyet, mint az uborka, a cukkini vagy az
édeskömény (Foeniculum vulgare). Ezek
fagyérzékenyek. A bazsalikom mellett az
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uborka hosszú ideig egészséges marad,
nem lepi meg korán a lisztharmat, és bőven terem. Ezen felül ez az illatos gyógynövény nagyon jó méhlegelő, s így a
rovarbeporzású uborka megtermékenyülését elősegíti. Így hát nem csodálkozhatunk azon, hogy a bazsalikomot a kertben
is nagy segítségnek tekintjük.
Borágó (Borago officinalis). A kerti
borágó mint idegeket megnyugtató és
vértisztító hatású növény, majdnem minden kertben előfordul, s ott jelentős szerepe van. Kísérő veteményként vessük.
Rendkívüli kártevőriasztó hatása van. Elsősorban a karalábé, valamint a többi káposztaféle az egész tenyészidőszak alatt
a legcsekélyebb fertőzés nélkül fejlődik.
Mivel a borágó levelei szőrösek, a csigák
sem kedvelik. Folyamatosan szedjük róla
a leveleket, és a zöldségesben ne hagyjuk
virágozni, hogy ne szórja el a magját. Ha
van hely a kertben, önállóan is vethetjük.
Gyökereinek rendkívüli áthatolóképességét különösen nehéz, kemény földben
kamatoztassuk, ahol a borágó gyökerei
teljesen átszövik és fellazítják a talajt.
Fehér mustár (Sinapis alba). Rendkívül
alkalmas a szamócatövek közötti csupasz
talajfelületek bevetésére. Mindig tudták,
de az utóbbi időben tudományosan is
bizonyították, hogy elriasztja a fonálférgeket. A szamóca közteseként a mustárt
célszerű a termésérés végén, a sorok
tisztítása, gyomlálása, a fölösleges sarjak leválasztása és a talaj fellazítása után
elvetni. Az apró magvak gyorsan kelnek
és növekszenek, s a kis növények védik a
szamócát. A tél folyamán aztán maguktól

eltűnnek. Ugyanerre a célra a körömvirág
is megfelel. A mustárt és a körömvirágot
is rendesen nem csak gyógynövényként,
hanem a konyhában is hasznosíthatjuk. A
körömvirág sárga szirmait éppúgy, mint
a zsenge mustárnövénykét, az eddiginél
gyakrabban és változatosabban alkalmazhatjuk az ételek készítésekor. Csak fiatalon vágjuk, és csak olyan magasra hagyjuk megnőni, mint a kerti zsázsát szokták.
A mustárnak a zsázsához hasonló értékei
vannak, és ahhoz hasonlóan is hat, de távolról sem olyan erős és intenzív.
Petrezselyem (Petroselinum cripsum).
Meghatározott zöldségfélék mellett jó
kísérőnövény lehet. A konyhában nélkülözhetetlen nagy vitamintartalma és
egyéb hatóanyagai miatt. Rendszeresen, de mértékkel használjuk! A kertben
értékes hárítónövénynek tekintjük, de
egyéb tulajdonságai miatt gyakran nehéz
partner. Legjobb, ha szegélynövényként
használjuk, ahol hárító-védő hatását néhány meghatározott szomszéd növény
élvezheti. Jó partnere a hagymának, de
leginkább a paradicsomnak. Dacára, hogy
a petrezselyem betegségekre nagyon fogékony, a kártevőket mégis egyértelműen elhárítja; még a szomszédokat is védi.
Ezzel szemben a petrezselymet sohase
hozzuk össze gyenge növésű szomszéd
növénnyel, például a fejes salátával.
Körömvirág (Calendula officinalis).
Konyhai felhasználásra is ajánlhatjuk. A
kertben való különös jelentősége azonban leginkább nagy gyökérzetének tudható be. Vessük a kultúrnövények, mint
például a már említett fonálférgektől ve-
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szélyeztetett szamóca közé! A körömvirág
kitűnő a paradicsom között, s nagyon jó,
ha minden fölösleges körömvirágot takaróként a paradicsom alá terítünk! A körömvirág ezeken felül mindenütt értékes
a talaj és a szomszédos növények szempontjából.
Vöröshagyma, fokhagyma, metélőhagyma. Ezek a hagymafélék nemcsak
gyógy- és fűszernövényként, hanem a
kert egészsége szempontjából is nélkülözhetetlenek. Mindegyik a szürkepenésztől védi környezetét. Mindig csak arról
van szó, hogy a megfelelő növény mellé
kerüljenek. A fokhagyma különösen alkalmas az egerek riasztására, például a liliomoknál, rózsáknál stb. A szürkepenész- és
fonálféreg- érzékeny szamóca nagyon
igényli a riasztó-, illetve védőnövények
segítségét. A szamóca sohasem lehet magában, hanem mindig valamelyik hagymafélével együttesen!
Kerti zsázsa (Lepidium sativum). Igen
nagy hatású gyógynövény. A konyhában
leginkább a tavaszi vitaminhiány idején
használjuk. A kertben nagyon eluralkodhat, ezért a zöldségesben nem is ajánljuk.
A gyümölcsösben viszont távol tarja a tetveket, még a nagyon veszélyes vértetűt is.
A gyümölcsfák alá vethetünk még körömvirágot, a kerti sarkantyúkát (Tropaedum
majus), büdöskét (Tagetes patulus) is.
Mindezek sokféle kártevő ellen tényleges
segítséget jelentenek. Az egynyáriakat
más módon is felhasználhatjuk anélkül,
hogy számukra a kertben külön helyet
vennénk igénybe. Az előveteményeket
árnyékolásra, víztárolásra, a talaj előkészítésére és a gyökerekkel való átszövésére
ajánljuk. Itt említhetjük a mustárt. A mustárt sok előnyös tulajdonsága miatt ajánlhatjuk: a vetőmag nem drága, a maradványokkal nincs gond, és tulajdonképpen
csak arra kell ügyelnünk, hogy a növényt
még puha állapotban lesaraboljuk.
Metélőzeller (Apium graveolans var.
Silvestre f. secanilum). Hatékony elővetemény, amely mindenekelőtt a káposztaféléket védi a hernyók és a földibolha
kártételétől. A zellert azokba a sorokba
vessük, ahova a későbbiekben a káposztát fogjuk ültetni. A már fejlettebb zeller a
káposzta közt marad, és távol tartja a káposztalepke hernyóit. Később a káposztát
leszedjük, a zeller még mindig marad, zölden áttelel, és tavasszal ismét alkalmas a
zellerzöld szedésre.
A következő számban az évelő gyógy és
fűszernövényekkel foglalkozunk!
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Az ízletes konyhakerti termények titka
Bizonyára Ön is ismeri azt az undorral vegyes vágyakozást, amikor a hipermarket zöldséges pultja
előtt nézi a csodaszép hibátlan paradicsomokat, uborkákat és közben tudja, hogy a külcsín mögött
nincs belbecs: mert bizony azoknak
a zöldségeknek SEMMI íze nincs.
Nem véletlen ez.

Képzelje el, ha minden ételt csak sóval
ízesítene. Nem használna hozzá borsot, kakukkfüvet, rozmaringot, bazsalikomot, fokhagymát, szerecsendiót… Minden étel íze
szinte ugyanolyan lenne, jószerével csak a
formájuk különbözne, az egyik hússzelet, a
másik sajt, a harmadik pedig tészta…
Épp így működik ez a konyhakertjében
is. A növényei abból gazdálkodnak, amijük van, ami a földben megtalálható.
Ha csak műtrágyát kapnak néhány
nyomelemmel, vagy még azt sem, akkor
bizony nem lesz mitől ízletesnek, tartalmasnak lennie.
Ezzel szemben, ha a talaj gazdag ásványi anyagokban, akkor a növények egyrészt életerősebbek, másrészt ízletesebb
termést tudnak nevelni, mert van, ami
„megfűszerezze” azt.

Mitől lesz a talajban
sokféle nyomelem?
Egyrészt a talajban élő mikroorganizmusok átalakító munkájától (pl. lebontó
baktériumok, vagy a nitrogént megkötő
baktériumok), másrészt a humusztartalomtól.
A humusz a szerves anyagok bomlásával, a humifikáció nevű folyamat során
keletkező anyagok elegye, ami gazdag
huminsavakban (ezek könnyen hasznosuló tápanyagforrások) és kelátképző molekulákban, amelyek a talajban található
szervetlen ásványianyagokat szerves kötésbe tudják vonni. Ezt tudják a növények
is felvenni. Azaz, a humuszalkotókkal nem
csak a nitrogén, a kalcium és a magnézi-

um (mint pl. egy pétisóban) tud bejutni a
növénybe, hanem a foszfor, a mangán, a
réz, a kén, a kálium és még egy sok mikro
és makro elem is bejut.
Azaz sokféle „fűszer” kerül a növénybe,
amivel a termés is ízletesebb, egészségesebb lehet.
Joggal gondolhatja, hogy ez mind
szép, de a humuszban gazdag termőtalaj
beszerzése horror drága. És igaza is van,
ráadásul hatalmas lutri, hogy mit is kap a
pénzéért. Éppen ezért nem javaslom.
Ma már léteznek olyan speciális készítmények, amivel ezeket az értékes tápanyagokat természetes formában tudja
pótolni a kertjében.
Ilyen például a Humin Garden Plus
termékcsalád is. Ez egy hidrolizált humuszkészítmény, ami nagyon könnyen
és nagyon magas hatékonysággal tud
hasznosulni a talajban. Granulált és
koncentrált folyadék formában is elérhető, attól függően kinek, hogy kényelmesebb használnia: permetezve, beöntözve,
vagy kiszórva.
A humusz rendszeres pótlása is óriási
változást fog hozni a kertjében, a növények szebbek, életerősebbek, sőt a kánikulára is kevésbé lesznek érzékenyek, de
az igazi csodát a termények ízében fogja
megtapasztalni.
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A paradicsom sokkal zamatosabb, az
uborka roppanósabb, a paprika vastagabb húsú és karakteresebb ízű lesz tőle,
szemben a műtrágyáktól nagyra fújódott,
vízízű társaikkal.
Amikor valaki elkezdi használni a humuszkészítményeket a konyhakertben,
mindig javaslom, hogy térjen át teljesen a
szerves tápanyag visszapótlásra, és lehetőleg a bio növényvédelemre. Így a talajélet is új erőre tud kapni, és a természetes
tápanyag-, víz-, és levegőháztartás szinte
magától helyreáll. Ez pedig nem csak a
talajéletnek jó, hanem a kertjében élő ös�szes növénynek.
Ha olyan kertet szeretne Ön is, amelyben egészséges, ízletes zöldségek és
gyümölcsök teremnek, akkor használja
a Humin Garden Plus huminsav készítményeket!
Egészséges konyhakertet és ízletes terményeket kíván:
Molnár Gábor Éva
kertészmérnök

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

Mángold - nem csak ínyenceknek
A spenót ínyenc változata. A parajjal, a céklával, a cukorrépával rokon ősi kultúrnövény. Szinte teljesen száműzték
napjainra a szántóföldekről, mert a termesztése kevésbé gazdaságos és a növény a hidegre érzékeny. Pedig már a
rómaiak is ismerték a mángoldot. Ők terjesztették el a mai Észak-Olaszország, Svájc, Franciaország tájain. Német
fajtáját a húsos leveléért, más fajtákat a vaskos levélnyélért termesztik.

Hatóanyagai, gyógyhatásai:

A mángold:
• az agyat és idegrendszert serkenti,
életerőt ad,
• csökkenti az idegességet, fáradékonyságot,
• méregteleníti a beleket stb.,
• csökkenti a vérzsírok szintjét,
• erősíti az immunrendszert, az izmok és
a szív munkáját,
• fokozza a vérképzést, sejtlégzést,
• aktiválja a hormontermelést, növeli a
mentális frissességet.
Minél sötétebb zöld a főzeléknövény,
annál több béta-karotin, A-provitamin van
benne. Ez a biológiai anyag sajátosan járul
hozzá életkedvünkhöz, vidámságunkhoz.
Amíg szinte minden más tápanyag csak a
sejtfelszín közelében lévő receptorokon át
juthat a sejtbe, addig a zsírokban oldódó
A-vitamin akadály nélkül, a védőhártyáján
áthaladva hatol be a sejtbe, sőt a sejtmagokba is. Ott aztán felébreszti az ellankadt
életerőt!
A mángold sok ballasztanyagot tartalmaz,
és ezért a bélnyálkahártya és a bélflóra legjobb barátja. A cellulózból felépülő növényi
rostok megkötik a vizet (és ezáltal bizonyos
zsíranyagokat és mérgeket), felgyorsítják a
belek mozgását, megszüntetik a székrekedést és a különféle emésztési panaszokat.
A régi tanítás így szól: minél rövidebb ideig
marad a táplálék a bélben, annál kevésbé indul meg az erjedés, és megszűnik a bélrenyheség. Nagyon értékes a mángoldban lévő
kalcium (a csontok és a fogak felépítéséhez),
vas (vérképzésben és sejtlégzésben fontos)
és C-vitamin (immunrendszerhez, testi és
lelki frissességhez szükséges) is.
A mángoldot ajánlatos C-vitaminban gazdag citromlével vagy zöldpaprikával együtt
tálalni. Ezáltal meggátolható a rákkeltő
nitrózaminok keletkezése.

A mángold sokoldalú

A mángold sokféleképpen készíthető
el. Vastag szárát a spárgához, leveleit a
spenóthoz hasonlóan használhatjuk fel.
A mángoldból készített főzelék könnyű,
vitaminban és ásványi anyagokban gaz-

dag étel, főként idősebb embereknek.
A mángold összetett szénhidrátjai kitűnő glükózforrást jelentenek, különösen
az agy és az idegsejtek számára. Míg a világos lisztkészítményekből vagy az édességekből gyorsan kioldódik a gyakorlatilag már lebontott szénhidrát: az azonnal
felszívódni képes glükóz hatása tehát
gyorsan lecseng (pláne ha az utolsó falat
pizzát édes kólával öblítjük le), a mángold
hatása sokáig tart. A délben elfogyasztott
250 g mángold még a délután 5 órakor
jelentkező fáradtságot is kivédi.
A mángoldban lévő karotinok, illetve az
A-provitamin a nyálkahártyák pótolhatatlan védőfaktora.

Figyelem: A mángold valószínűleg több
oxálsavat tartalmaz mint a spenót. Ezek a
növényi savak, kalciummal összekapcsolódva, a bélben oldatlan vegyületet alkotnak, és
ezáltal csökkentik a csontok anyagához fontos kalcium felszívódását. Igaz, hogy ez csak
akkor fenyeget, ha nagyon sok mángoldot
fogyasztanánk. Az ideális mángoldadag 150200 g.

Így készítsük elő:

Elkészítése:
A mángold szárait készítsük elő és vágjuk darabokra. Forrósítsunk olajat serpenyőben, tegyük bele a mángoldot, a sót
és a borsot, valamint kevés vizet és tejet.
Lefedve 15 percig pároljuk. Hámozzuk
meg a paradicsomot, készítsünk pürét
belőle, ízesítsük meg a fűszerkeverékkel,
forrósítsuk át. Tegyük hozzá a megpárolt
mángoldot, és parmezánnal a tetején
enyhén süssük át.

A szárakat tisztítsuk meg a levélmaradékoktól és a foltos részektől, vágjuk ki a
fás részeket is. Mossuk meg, majd feldarabolva pároljuk meg, mint a spárgát. Tehetünk a párolóvízbe kevés tejet is. Leveleit
a spenóthoz hasonlóan készítsük el, íze jól
harmonizál a sajt ízével (például megszórhatjuk parmezánnal vagy más reszelt sajttal, vagy rásüthetünk a tetejére ementáli
vagy mozzarella sajtot).
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Hozzávalók 2 személyre
400 g mángoldszár
100 g paradicsom
40 g parmezán, reszelve
só, bors, fűszerkeverékek

