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43.

Aktuális

Egy évtized múlva fürdésre
alkalmatlan lehet a Balaton

Szinte biztos, hogy meghaladja a globális
átlaghőmérséklet emelkedése a 1,5 fokot

2050-re kiszáradhat, de már 2035-re fürdésre alkalmatlanná válhat a Balaton – vélekedett Tóth Viktor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa a
Sonline-nak adott interjúban.

Már csaknem 50 százalék az esélye annak, hogy a 2026-ig
tartó öt évben legalább átmenetileg meghaladja a 1,5 Celsius-fokot az iparosodás előtti szinthez képest a globális
átlaghőmérséklet emelkedése.

Ez a nagyon rossz forgatókönyv. Nehéz előrevetíteni a változások
irányát, ezért nem tudhatjuk, mi fog bekövetkezni – fogalmazott a
szakember, aki úgy vélte, hogy nem szabad kizárni annak a lehetőségét, hogy a tó vizét a Rábából pótolják pár évtizeden belül, aminek a
kidolgozását már most elkezdhetnék.
Arról is beszélt, hogy a vízügyi hatóságok nem fogadták el a
limnológiai kutatóintézet tudósainak aggályait, és a vízszint tíz centiméteres megemelése mellett döntöttek. A változó vízszintnek biológiai és ökológiai előnyei vannak, a Balaton vizét azonban a turisztikai és gazdasági érdekek miatt túl magasan és túl stabilan tartják.
A magas vízállás az üledék felett kialakuló oxigénhiányos réteg miatt
algavirágzással és a nádasok visszaszorulásával jár.
Az elöregedés, ami a nádasoknál is előfordul, hozzátartozik az
élethez, így a pusztuló, öreg nádas a hétköznapok szerves része, aminek fontos szerepe van az ökoszisztéma működésében. Egyes élőlényeknek kimondottan erre az élőhelyre van szükségük. A törpeegér
csak a hajlékony, öreg nádból tud fészket építeni, és a halaknak is
szükségük van néha hullámmentes, nyugodt helyre az íváshoz. Ha a
vízforgalom természetes lenne, a nádas megújítaná magát. A 2019es algavirágzás komoly figyelmeztetés volt, ami miatt napirendre kerülhetne a tó monitoringrendszerének modernizálása.

A 2015-ös párizsi klímaegyezményben a világ országai célul tűzték
ki, hogy jóval 2 Celsius-fok alatt, lehetőleg 1,5 fokon tartják a globális
átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodás előtti szinthez képest.
Akkor még nulla százalék esélyt adtak a 1,5 fokos küszöbérték öt éven
belüli elérésének, azóta azonban évről évre növekszik ennek az esélye.
A WMO friss klímajelentése szerint 93 százalék a valószínűsége annak, hogy 2022 és 2026 között legalább egy év felváltja 2016-ot mint
az eddigi legmelegebb évet, és ugyanennyi az esélye annak is, hogy
az előttünk álló öt év átlaghőmérséklete meghaladja a megelőző öt
év (2017–2021) átlaghőmérsékletét.
A 2026-ig 50 százalékos eséllyel jósolt 1,5 fokos emelkedés nem
jelent tartós felmelegedést, a küszöbnek számító érték elérése után
jöhetnek még hűvösebb évek.
Az eddigi legmelegebb év 2016 volt, amikor a globális átlaghőmérséklet 1,2 fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet, az 1850 és
1900 közötti évek hőmérsékletét. A WMO ideiglenes adatai szerint a
múlt év átlaghőmérséklete 1,11 fokkal volt magasabb az iparosodás
előttinél.
A következő klíma-világkonferenciát novemberben tartják az
egyiptomi Sarm-el-Sejk vörös-tengeri üdülőhelyen, ahova 30 ezer
résztvevőt, köztük 120 állam- és kormányfőt várnak.

Madarak nélkül szegényebbek leszünk!
A madárfajok majdnem felének csökken az egyedszáma, és csak hat százalékuké növekszik egy globális elemzés szerint.
A világon mintegy 11
ezer madárfaj él, röptük és
énekük a sok más állathoz
képest könnyebbé teszi a
kutatásukat, így a nagy állatcsoportok közül őket tanulmányozzák a legtöbbet. A
tudósok szerint a madarak a
globális változások legjobb
jelzői, mivel populációjukra
hatással vannak az emberi
tevékenység okozta károk
az élőhelyek elpusztításától
a klímaválságon, a kártevőirtókon és más szennyező anyagokon át a
túlvadászatig, az invazív fajokig és a betegségekig.
Az Annual Review of Environment and Resources című tudományos lapban közölt kutatást szerint a madárfajok 48 százalékáról
tudják vagy gyanítják, hogy populációjuk csökken, 39 százalékuké nem mutat változást, 6 százalékuk növekszik és 7 százalékuk tendenciája nem ismeretes.
A legtöbb hosszú távú adatsor Európából, Észak-Amerikából, Indiából és Afrika egyes területeiről származik, de Latin-Amerika és Ázsia
frissebb adatai is hasonló eredményeket mutatnak. Észak-Amerika
madarai 1970 óta hárommilliárddal lettek kevesebben, Európából
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1980 óta 600 millió egyed tűnt el.
Az elemzés kitért a madárvilág rendkívüli változatosságára a Délisarkvidék belsejében, a partoktól 200 kilométerre fészkelő antarktiszi
hojszától az Atacama-sivatagban lakó örvös viharfecskéig. A karvalykeselyű 11 300 méteres magasságig is felszáll, míg a császárpingvin
akár 500 méterre is a tengerfelszín alá ereszkedik.
Az emberi tevékenység minden hatása sújtja a madarakat. Becslések szerint egyedül Kanadában évente 2,7 millió madár pusztul el azért, mert kártevőirtót evett, az Egyesült Államokban a
házimacskák minden évben mintegy 2,4 milliárd madarat ölnek
meg. A legnagyobb veszélyben a nagyobb testűek, a papagájok,
albatroszok, darvak, valamint a zömökebbek, például az ausztrál
talegalla tyúkok vannak, mert szaporodásuk több időt vesz igénybe.
- Meredeken zuhan a szántóföldi fajok egyedszáma, Európában 57
százalékkal lettek kevesebben 1980 óta. Ennek oka az olcsó élelmiszert
biztosító intenzív mezőgazdasági művelés – mondta Alexander Lees, a
Manchesteri Metropolitan Egyetem tudósa, a kutatás vezetője. - Ha
azt akarjuk, hogy a gazdák kíméljék a vadon élő állatokat, nekünk, a társadalomnak meg kell fizetnünk az árát.
Egyes fajokat sikerült megmenteni. Egyikük a mauritiusi vércse,
amelyből a mélyponton egyetlen tojó maradt, ma azonban már több
száz egyedből álló populációja van. Egy másik példa a brazíliai csupaszfülű mitu, amely a természetben kihalt, de magángyűjtők újraszaporították.

Aktuális

A napraforgók megfigyelése alapján módosulhat a napelemtáblák tájolása
A napelemek teljesítménye leginkább attól függ, milyen szögben éri őket a napfény. Eddig úgy vélték, hogy a legtöbb energiát a
földrajzi dél felé fordítva termelik, mivel a napfény ereje délben a legnagyobb. Az ELTE kutatói azonban arra jutottak, hogy Magyarországon a napelemtáblákat nem délre, hanem a dőlésszögüktől függően „többé-kevésbé” kelet felé kell tájolni, ami függőleges táblák esetén akár 5 százalékos energiatöbbletet is eredményezhet. E felismerésre a napraforgók vezették a kutatókat.
Már régóta ismert, hogy a napraforgók érett virágai kelet felé néznek. A jelenséget sokan sokféleképpen magyarázták az idők során,
de egyik feltételezés sem nyert kísérleti bizonyítást. 2020-ban az ELTE
kutatói elsőként vetették fel, hogy a virágzat keleti irányát a növény
tenyészhelyének fényviszonyai okozhatják.
Horváth Gábor és munkatársai csillagászati, meteorológiai és növényfiziológiai adatok felhasználásával meghatározták az érett napraforgófej virágzata és hátoldala által elnyelt fényenergiát a virágképzés
kezdete és a magok teljes érése között, és megállapították, ha a tenyészidőben a délutánok átlagban felhősebbek a délelőttöknél, akkor
a keletre néző napraforgóvirágzat nyeli el a legtöbb fényenergiát.
Az energiatöbblet előnyökkel jár a napraforgó számára: serkenti a
magok fejlődését, gyorsítja a virágzatra lecsapódott harmat reggeli elpárolgását, ami csökkenti a gombásodás veszélyét, és magához vonzza a délelőtt aktív beporzókat.
A kutatók következő kérdése az volt, vajon a napraforgóvirágok
a földrajzi kelet felé, vagy a napkelte folyamatosan változó aktuális
azimut irányába (a földrajzi északtól mért irányba) néznek. Azt találták,
hogy a virágzatok átlagos azimutszöge megegyezik a földrajzi keleti
iránnyal, és jelentősen eltér a helyi napkelte azimutszögétől.
A drónos vizsgálat azt is megmutatta, hogy a kutatók jó irányba indultak el, amikor környezetoptikai magyarázatot kerestek a jelenségre. A 14 vizsgált napraforgótábla közül ugyanis kettőben azt találták,
hogy a virágzatok azimutiránya többé-kevésbé eltért a síkvidéki
virágzatok keletre nézésétől. Ezek a táblák domboldalon feküdtek,
a dombos helyek fényviszonyai pedig eltérnek a síkvidékiekéitől, mi-

vel egy domboldalt más szögekben ér a közvetlen napsugárzás, mint
egy vízszintes területet. Emellett a kutatók azt találták, hogy a környező fák árnyéka is befolyásolja a virágzatok irányát.
Miután a kutatók számára bizonyítást nyert a napraforgók fénymaximalizáló viselkedése, azt kezdték el vizsgálni, vajon igaz lehet-e a
napraforgókon tett megfigyelésük a napelemekre is.
„Az északi féltekén a rögzített (tehát állandó dőlésű és azimutirányú)
napelemtáblák hagyományosan dél felé néznek, mert az uralkodó vélemény szerint a déli irány biztosít maximális napenergiát. Azonban a napraforgókhoz hasonlóan a napelemek fénymaximalizálását is meghatározza a felhőzöttség délelőtt-délutáni eltérése” - fejtik ki.
A beszámoló szerint a napjárás csillagászati ismereteinek és az elmúlt évtizedre átlagolt meteorológiai fénysugárzásmérési adatoknak
a felhasználásával az ELTE kutatói meghatározták, hogy egy rögzített
napelem egységnyi felülete mennyi fényenergiát nyel el egy év alatt.
A vizsgálatot három amerikai területre (a kentuckyi Boone megyére,
Tennessee-re és Georgiára), valamint három európai régióra (KözépOlaszországra, Közép-Magyarországra és Dél-Svédországra) terjesztették ki. Azt találták, hogy a napelemtáblák ideális iránya egyedül DélSvédországban a hagyományos földrajzi dél, mégpedig azért, mert ott
a délelőttök és délutánok évi átlagban egyformán felhősek. A többi területen viszont megfelelőbb a napelemtáblákat kissé a földrajzi kelet
felé fordítani, mivel ezekben a régiókban a délutánok éves átlagban
felhősebbek a délelőttöknél. Ebből az is következik, hogy azokon a
területeken, ahol éves átlagban a délelőttök felhősebbek a délutánoknál, a napelemek ideális iránya kicsit nyugat felé fordul.

Brutális méretűvé vált az esőerdők irtása
Kiugróan sok, több mint 1000 négyzetkilométernyi esőerdőt vágtak ki áprilisban a brazíliai Amazonas-medencében –
közölte a brazil űrkutatási intézet, az INPE.
tíz év átlagában.
Az elnök 2019. januári kormányra
kerülése óta a környezet védelmére
hivatott
állami
szervek a jelzett
illegális erdőirtásoknak mindös�sze 2,17 százaléka
esetében léptek
közbe.
Leonardo di Caprio hollywoodi filmsztár felszólította a brazil fiatalokat, hogy nagy számban vegyenek részt az októberi
elnökválasztáson, mert Brazília a klímaváltozás szempontjából
kulcsfontosságú ökológiai rendszereknek, köztük az amazóniai
esőerdőnek ad otthont, és – mint mondta – a fiatalok szavazata
elengedhetetlen ahhoz, hogy az országban „a bolygó egészségének javára változzanak a dolgok”.

A műholdas megfigyelések előzetes kiértékelése szerint
1012,5 négyzetkilométernyi esőerdőt irtottak ki a múlt hónapban, csaknem kétszer annyit, mint a múlt év azonos havában.
Az esős évszak utolsó hónapjának számító áprilisban általában
még szerény méreteket ölt az erdőirtás Amazóniában, az idei áprilisi érték azonban megközelíti a száraz évszak első hónapjának
tartott június eddigi legmagasabb értékét, a tavaly mért 1061
négyzetkilométert.
Tavaly áprilisban 580 négyzetkilométernyi esőerdőt irtottak ki
Brazíliában. Az idei év első négy hónapjában 1954 négyzetkilométernyi amazóniai esőerdő eltűnését jelezték a műholdas
megfigyelések, csaknem a dupláját a tavalyinak.
Az eddigi adatok azt jelzik, hogy idén rendkívül erős nyomás
nehezedik az amazóniai esőerdőkre – mondta Maria Napolitano,
a WWF Brazília tudományos szakértője. Marcio Astrini, a Klímaobszervatórium nevű zöldszervezet szakértője „szörnyűnek,
ijesztőnek és felháborítónak” nevezte az idei április adatokat.
A Jair Bolsonaro elnök hatalomra kerülése óta eltelt három évben évente 75 százalékkal több esőerdőt irtottak ki, mint az előző
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Forgácsok
„Mert bármit gondolsz, itt a földön
csak két út van. A szív vagy az önzés
útja: a lélek vagy a lélektelenség. Ki
hogy él, annyit ér, rajtad múlik, mit
teszel. S mind a két út konkrét helyre visz, Oda, ahol épen most vagy!”
Kedves Olvasó! Rovásírás cikksorozatunk befejező részéhez érkeztünk. Sok új
ismeretanyaggal találkoztunk, de a téma
kimeríthetetlen. Eddigi megközelítésünk
alapja az első jel, az „eSZ” hangjele volt,
melynek fogalmi értéke a szer és a szár,
mint tartó elem. Erre, mint tartó elemre
raktuk rá a jelek további, strukturális elemeit. Emlékezzünk a második cikkben a
tagadás fogalmának bevezetésére. Ez egy
„szelíd” hajlítás az útmutató a tartóoszlopon. Lásd a fogalmi értékeit is, tagadás és
nem, nemzetség, nemzet. Most tovább
kanyarítjuk kis görbénket. Nézzük meg
rendre az „eN” után az „eNy”, és „O” hangok, majd kis cifrázással, az „eLy”, „eF”, és
végül az „eK” jeleket.
Az eNy, amely egy latin „D” betűre emlékeztet: N, fogalmi értékei: nyíl-, nyug-,
nyűg-, mint nyílnak, nyugalom, de nyűglődés is.
A rovás „O”, melynek jele: o, és fogalmi
értéke az oldal, ok, okozat. Az ok-okozat
pár a fejlődés alapja, mert meg kell tapasztalni az ellenoldalt is! Ahogy a mondás kifejezi: „Aki dudás akar lenni, pokolra
kell annak menni!” Az „O” jel végein a kis
vissza irányuló vonal azt jelzi, hogy a tapasztalatok megszerzése után vissza kell
jönni a valóságba.
A rovás „eLy”, alakja: L, fogalom értéke a lyó, lyuk, mint a forrás. Ez a lyuk a
teremtés szempontjából egy kifelé áramlást biztosító forrás, minden az anyagi lét
felé mutató hatás forrása. Emlékezzünk
az „eJ”-re, ami a szeretet után, mint jóság, utat mutat az anyagi világ felé. Elgondolkodhatunk két jelalak hangzásán,
hangalakjuknak egyre inkább egymás
felé mozdulásán és a fogalmi értékeiken.
Amikor az „eLY”-t írjuk, ne feledkezzünk el
a jóság forrásairól sem!
A rovás „eF” jele: L, fogalom értéke a
Föld, Föld-Anya. Az ívelt záróvonalak
belsejében a ferde kereszt alakja vízszintes-függőleges formában is megjelenhet,
sőt egy szabályos kör belsejében is lehet.
Mindegyik osztja a teret. Az egyes negye-

Forgácsok...
nemes fából...
Művelődéstörténeti gyöngyszemünk:
a rovásírás IV. befejező rész
dek jelentése több síkon jeleníthető meg,
mert kifejezheti a négy alapvető elemet,
a négy irányt és a négy évszakot is ebben
a régióban, valamint az élet létformáit
is. Így ennek alapján beszélhetünk, vagy
megjeleníthetjük a föld, víz, tűz és levegő, az előre, hátra, balra, jobbra, az észak,
dél, kelet és nyugat égtájakat, valamint a
szervetlen anyagokat, a növényeket, az
állatokat, és az embereket. A megfelelően
érzékeny és képzett ember megtapasztatja, hogy ezek a fogalmak egy mögöttes
rendszer leképezései, a vonatkozó törvényekkel együtt!
Utolsó vizsgált jelünk az „eK” k Fogalmi értéke a „ker” és a „kör”, bár egyáltalán
nem kör alakú! Hang alakja meglágyulhat,
elmehet „G” és „Gy” irányba, és így fogalmi
értéke is megváltozik. pl. „gur” vagy „gyúr”
jelentést vehet fel.
Így egy elég széles jelentés sorozatot
kaphatunk: kering, körforgás, gurul, gyúr,
gyűr. Talán mégis legfontosabb jelentősége a „körforgás” kifejezésnek van, mert a
jel arra hívja fel a figyelmet, hogy ameddig
itt vagyunk a Földön, egy körforgás részei
vagyunk! Ha a „K” a szó lején áll, akkor „eK”
a jele és kezdetet jelent, neked szól, és
figyelmezteti belsődet: a körforgás része
vagy! Minél közelebb tartod meg az igazi
„belsődhöz”, annál harmonikusabb életet
tudsz élni. Minél jobban eltávolodsz a belső középpontodtól, annál nagyobb külső
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erő hat rád, hasonlóan mintha körhintán
ülnél, és annál küzdelmesebb életed lesz!
Ha a „K” a szó végén áll, akkor jele „aK” és
kifelé mutat, üzeneted a külvilágnak szól!
S ahogy fent úgy lent, de ahogy kint, úgy
bent! Az egész élet a körforgás része és
így ez kerek!
Kedves Olvasó! Egy hatalmas tudásanyag végére értünk, amit néhány oldalban nem lehet ismertetni, pusztán ízelítőt
lehet adni belőle! Egyesek számára ez kevés, mások számára sok, míg vannak olyanok, akiknek túl filozofikus, ugyancsak
másoknak pedig elvont, nincs gyakorlati
jelentősége!
Azt tudom üzenni, hogy mindenki maradjon a saját elképzelése mellett, és még
egyszer olvassa el a cikkeket. Akit nem
elégít ki a leírt tudás, tanulmányozza,
akinek soknak tűnik, az maradjon az első
három jelnél, és próbálja élete útvezetőjeként beilleszteni a mindennapjaiba! Ne
feledjük ezt a három jelet (a többit sem),
melynek fogalmi jelentése: szerelem,
szeretet, jóság, tisztaság, tisztesség és
tisztelet! Kedves Olvasó! Ez a három jel
kísérjen életutadon!

t j SZ
Barátsággal,
Erdei István

Fűben-fában

A lapacho fa kérge
megtisztítja az ereinket
A lapacho a lapachofa belső vörös színű kérge,
amely a dél-amerikai Andokban honos. Nevezik még
iperoxónak, pau-d’arcónak, taheebónak és kesuának.
Az andoki indiánok orvosai és sámánjai már több száz évvel
ezelőtt is használták ezt a növényt. Az inkák előszeretettel nevezték „életadónak”. A 700 évig is élő fa megdöbbentő gyógyító erejét a nyugati kutatók csak az utóbbi 20 évben fedezték fel újra. A
lapachotea gyógyítja a gombák és egyéb kórokozók által okozott
fertőzéseket és fájdalomcsillapító hatása is van, főleg az ízületekben. Ezenkívül javítja a vér minőségét, és tisztítja a nyirokfolyadékot, immunrendszerünk „fehér vérét”.
Ha óvatosan és nagy odafigyeléssel végezzük, akkor a kéreg lehántása nem árt a fának, mivel nagyon gyorsan visszanő. Nagyon
hatékony antibiotikumokat és számos ásványi anyagot tartalmaz. Persze ettől sokkal egyszerűbb, ha beszerezzük az előkészített, szárított, aprított kérget a gyógynövényboltokban.

A virágzó lapacho fa szemet gyönyörködtető látvány
lábkörmök, valamint a nemi szervek gombásodása esetén pedig
borogatásként vagy fürdőben is alkalmazható. Ilyenkor azonban
a sikeres gyógyulás érdekében több héten keresztül következetesen kell a teát alkalmazni. Ugyanígy alkalmazható a lapachotea
ekcéma, viszketés, egyéb bőrbetegségek és nehezen gyógyuló
sebek kezelésére. Még neurodermatitis (idegi alapon kifejlődő bőrfolyamat) és psoriasis (pikkelysömör) esetén is sikerült
lapachotea-kezelés hatására enyhülést megfigyelni.
A lapacho tea ásványianyag-tartalma is igen magas, sok nyomelemet is tartalmaz. Többek között kálciumot (a csontok számára elengedhetetlen), cinket, mangánt (immunerősítő anyagok),
magnéziumot (izomgörcsök esetén lazító hatású), vasat (vérszegénység esetén javallott), jódot (pajzsmirigy működés stabilizációja, sebgyógyulás elősegítése), rezet, kobaltot, szilíciumot stb.

A tudósok vasat, kalciumot, magnéziumot, mangánt és ritkább
nyomelemeket, például stronciumot, báriumot, jódot és bórt is
kimutattak benne. Ezenkívül találtak benne egy xiloidin nevű
anyagot is, amely erőteljes csíraölő hatást fejt ki vírusokra, baktériumokra és gombákra is. A benne található különböző hatóanyagok élénkítik a szervezetet, és számos betegség gyógyulását
elősegítik.

A lapachoteát a következőképpen készíthetjük el:

4 evőkanál lapachokérget 1 liter vízben 5 percig kis lángon főzünk, és végül 15 percig hagyjuk állni.
Termoszból fogyasszunk el egy liter teát egész napra elosztva,
vagy készítsük csészénként frissen, megfelelő mértékben csökkentett mennyiségű kéregből.
Ez a tea külsőleg és belsőleg is jótékony hatású gombás fertőzések esetén, és kiválóan segíti más gombásodás elleni szerek
hatását. A bél Candida-fertőzésében is jótékony hatású, kéz-,
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A következő teakeverék alkalmas gyomor- és bélfekély
kezelésére: Naponta háromszor frissen készítsünk el egy
lapachokéregből, édesgyökérből és kamillavirágból álló teát. Ha
nem kedveli a kamilla ízét, akkor használhat helyette borsmentalevelet is. A kamilla azonban hatékonyabb.

Lapacho tinktúra:

Mozsárban törjük porrá a lapacho kérgét, majd öntsünk rá 100
ml 70%-os alkoholt. Rázzuk össze és tegyük sötét helyre egy légmentesen zárható üvegben. 10 napig hagyjuk érni és minden nap
keverjük meg. Ha elkészült, öntsük cseppentős üvegbe, és folyadékba (víz, gyümölcslé stb.) 2-3 cseppet cseppentve étkezés előtt
vegyük be. A tinktúrát téli, megfázásos időben is használhatjuk.
Külsőleg is felhasználható, a tinktúrát olívaolajjal, kókuszolajjal
vagy jojobaolajjal keverve arcbőrünket simává varázsolja. Alaposan masszírozzuk a fáradt bőrbe, 10 percig hagyjuk az arcunkon,
majd mossuk le. Masszázsolajként is kiváló.

Ajánló
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Egészség

Így üzeni testünk, hogy beindult a gyógyulás folyamata
Egy minket ért trauma vagy sérülés
vagy betegség után igen nehéz felismerni, hogy elkezdődött-e a szervezet öngyógyító folyamata.
Legyen szó akár egy betegségből,
műtétből való felépülésről, vagy
idegösszeroppanásból való kilábalásról, joggal érezhetjük elveszettnek magunkat. Viszont a szervezetünk sosem alszik, és akár
észrevétlenül is tesz azért, hogy eredeti állapotába minél gyorsabban
visszakerüljön. A gyógyulási folyamatok sokszor idegesítő és zavaró
dolgokat váltanak ki belőlünk, amikről azt hihetnénk, hogy gátolja a felépülésünket, pedig ez nem így van.

1. Viszketés

Talán ez az egyik legtipikusabb tünet,
amit a gyógyulással szoktak asszociálni.
Annak ellenére, hogy a viszketés rendkívül idegesítő tud lenni, nagyon hasznos
jelenség, mert ezáltal nő a sérült terület
vérellátása és hamarabb végbemegy a
gyógyulás. Ezért ne nyűgként fogd fel,
hanem pozitív dologként, hiszen a szervezeted mindent megtesz azért, hogy
meggyógyítson.

2. Fogyás

A jobbulás másik megtévesztő jele a
fogyás. A legtöbben a jólétet a hízással
társítják, pedig a fogyás azt jelenti, hogy a
test újból megfelelően működik, az energiaellátása kiegyensúlyozott és az anyagcsere is újból rendben van.

3. Egyedüllétre vágysz

A test akkor tud a leghatékonyabban
gyógyulni, amikor nyugalomban van, és
nyugalomba csak akkor tudunk kerülni, ha egyedül vagyunk. Adj egy kis időt
önmagadnak és ha kell, kérd meg a körülötted lévőket, hogy egy kicsit hagyjanak
egyedül. Élvezd a csendet és aludj minél
többet, hogy kipihenve, újult erővel foghass feladataidhoz a gyógyulás után.

4. A tünetek és a fájdalomérzet
felerősödése

Teljesen normális, ha azt gondolod,
hogy ha a fájdalom növekszik, az állapotod súlyosbodik. De valójában a legerőteljesebb fájdalmak rögtön a gyógyulás
előtti fázisban jelentkeznek. Ez azért van,
mert a gyógyuláshoz szükséges energiák
ott szabadulnak fel, ahol arra a testnek
leginkább szüksége van.

5. Elöntenek az érzelmek

Ez leginkább a megműtött betegeknél
szokott jelentkezni, hiszen a szervezet
rengeteg endorfint szabadít fel, hogy az
agy kezelni tudja a fájdalomérzetet, és ez
az anyag hatással van a hangulatodra is.
Ilyenkor minden kétséged, bűntudatod,
érzésed a felszínre tör és a hatalmába
kerít. De nem kell aggódnod, mert ez is a
gyógyulás természetes velejárója.

6. Megnövekedett étvágy

Ez teljesen érthető, hiszen a szervezetnek sokkal több energiára van szüksége,
ezért több táplálékot követel. Ilyenkor
fokozottabban figyelj oda arra, hogy mit
eszel, étrended legyen kiegyensúlyozott
és változatos. Kerüld a koffeint, alkoholt,
dohányt és fogyassz minél több zöldséget és gyümölcsöt.
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7. Elernyedt izmok

Mikor beteg vagy, a tested folyton
görcsben van, minden izmod megfeszül,
és ez eléggé megterhelő a szervezetnek.
Mikor végre beköszönt a gyógyulás, az
izmaid mintegy fellélegezhetnek, mert a
szervezeted legyőzte a betegséget, így izmaid elernyednek.

8. Lelassul az idő

A napi stressz miatt néha úgy érezzük,
hogy az órák csak úgy rohannak. Miután
a szervezet leépül, és beáll végre a gyógyulás, újra azt érezhetjük, hogy az idő lelassul és minden visszakerül a normális
kerékvágásba.

9. Gerincfájdalmak

Különösen gyulladásos betegségből
való gyógyulás során jelentkezhet gerincprobléma, mert azok az idegek, melyeket
a betegség kínzott, most több üzenetet
küldenek az agykéreghez.

10. Megkönnyebbülés

A gyógyulásnak a legegyértelműbb
jele a megkönnyebbülés és az, hogy végre kezded magad jól érezni. A gyógyulást
nem lehet siettetni. Minden szervezet a
saját tempójában képes helyrehozni magát, ezért várj türelmesen.

Természetesen

Körömgomba elleni szer természetes
összetevőkből- házilag
Itt a jó idő, előkerülnek a szandálok, papucsok. Annak, aki körömgombával küzd, ez nem a legkellemesebb időszak. A körömgomba elkerülése nem csak higiénia kérdése. Jó ha tudja, hogy a körömgomba fertőző, és gyenge
immunrendszer esetén könnyebben támad. Strandon és közös zuhanyzóban gyorsan össze lehet szedni.
A körömgombát leggyakrabban élesztőgombák és penészgombák okozzák. Gyakrabban fordul elő a lábon, de a kéz körmein is kialakulhat. Fontos tudni, hogy a körömgomba az egészséges, megfelelő immunműködésű embereknél nem alakul ki. A
köröm védőrétegeinek károsodása, az immunrendszer gyengülése vagy véletlen sérülés előzik meg legtöbbször a körömgomba kialakulását. Körömgomba szempontjából rizikófaktor a műköröm viselése és a cukorbetegség.

Körömgomba tünetei
A körömgomba első észrevehető tünete a köröm küllemének
megváltozása:
• sárga csíkok a körömágyon és a köröm alsó részén
• lemezesen réteges, töredezett felszínű köröm
• megvastagodott, nehezen vágható köröm
• a köröm alatt összegyűlt fehéres színű, kellemetlen szagú,
morzsalékos anyag
• színtelen és megvastagodott köröm.
A fertőzés súlyosbodásával puha, morzsalékos körömfelszín,
esetleg fájdalmas köröm, körömleválás is lehetséges.

A körömgomba kezelése
A körömgomba nem múlik el magától, kezelése viszont hos�szadalmas folyamat. A körömgomba könnyen visszatér, ezért a
tünetmentessé válás után is legalább két hétig célszerű folytatni
a kezelést.
Körömgomba esetén fontos az immunerősítés. Ehhez ajánlott
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A-, C- és E-vitamint fogyasztani, amelyek a köröm egészséges
szerkezetéhez is hozzájárulnak. Immunerősítő gyógyteaként javasolt az echinacea és a csalántea.
A grapefruitmag kivonat kiváló immunerősítő, gomba- és
vírusölő. Remek természetes alternatívája a gombaölő orvosságoknak, de előnye, hogy nincsen mellékhatása. Ez belsőleges
fogyasztásra is alkalmas, külsőleg pedig ecsetelhetjük vele a beteg körmöt. A ruhanemű fertőtlenítésére is alkalmas, ha néhány
cseppet hozzáadunk a mosószerhez.
A teafaolaj a legismertebb és leghatékonyabb gomba elleni
szer. Nem csak körömgomba, hanem bőr- és hüvelygomba esetén is alkalmazható. Ez utóbbi esetben kizárólag hígítva! Körömre töményen is használható. A teafaolajból 1-2 cseppet tegyen
egy fültisztító pálcika vattás részére, majd alaposan dörzsölje be
vele a körömfelületet, a körömágyat és a köröm alatti részt.

Körömfertőtlenítő, gombaölő fürdő
Hozzávalók:
• Kb. 2 liter víz
• 2 dl 20%-os ecet
• 1 fej fokhagyma összetörve
• 2 evőkanál szódabikarbóna
• 10 csepp 100%-os teafaolaj
• 10 csepp grapefruitmag kivonat
Az összetevőket langyos vízhez kell adni (lábköröm kezelésénél lehet melegebb). Az érintett testrészt úgy kell beletenni,
hogy a körmöket ellepje a víz. Az áztatás legalább 20 percig tartson, legalább napi egy alkalommal. Célszerű este végezni, mert
a fokhagyma erős illatát a bőr is átveszi.

Fűben-fában

Árnika, az elsősegély fű
Az árnikát a természetgyógyászatban elsősegélyfű néven
emlegetik. Közel harminc faja ismert, de Európában mindössze két faja él. A fészkes virágzatúak közé tartozó növény
egy méter magasra is megnő. A főleg a hegyekben, 800-tól
2500m magasságig, tőzeges réteken és trágyázatlan hegyi
legelőkön tenyésztik. Virágzási ideje a hegy magasságától
függően, június – augusztus. Árnikakivonat készítéséhez a
teljes virágfejet szedik le. Összetéveszthetetlen, fanyar-aromás illatú, igen erős hatású, olyannyira, hogy ha nem megfelelő módon alkalmazzák, súlyos mérgezési tüneteket okozhat. Gyökereiből homeopátiás kivonatokat állítanak elő.
Hazánkban szigorúan védett növény, gyűjtése tilos.
Szeretnénk mindenkit lebeszélni arról, hogy maga gyűjtse az
árnikát, mivel az védett növény és a hozzá nem értő szedés csak további megtizedeléséhez vezetne. Szerencsére nincs is nagy szükség
arra, hogy magunk gyűjtsük, hiszen mind a szárított virág, mind a síelésnél, lóról vagy kerékpárról való leesésnél, autóbaleseteknél. A
növény készítményei minden gyógyszertárban és bioboltban ellen- háztartásban, sőt a munkahelyen sem ritkaság, hogy kisebb-nagyobb
baleset történik, pl. leesik valaki a létráról vagy legurul a lépcsőről.
őrzött minőségben kaphatóak.

Gyógyhatása

Az árnika gyógyhatása sokrétű. Külsőleg alkalmazva baktériumölő, fertőtlenítő, gombaölő, sebgyógyító, vérömlenyeknél pedig
gyorsítja a felszívódást. Belsőleg használva a szívre és a vérkeringésre
hat, itt a helyes mennyiségen, az adagoláson múlik, hogy gyógyít-e,
avagy méregként hat.

Árnika borogatás

A gyakorlatban ez a következőképp történik egy evőkanál
árnikakivonatot összekeverünk 5 evőkanál vízzel egy csészében,
megnedvesítünk benne egy megfelelő nagyságú vattacsomót vagy
gézt, kinyomkodjuk, de csak annyira, hogy nedves maradjon és rátesszük a fájós részre. Erre könnyű kötést rakunk, amelynek csak a rögzítés a feladata. Ha a vatta vagy géz kiszárad, a kötés levétele nélkül,
azon keresztül újra megnedvesíthetjük azt a hígított árnikakivonattal.
Belső alkalmazása veszélyes lehet
Ha az árnikát nagy adagokban szedjük, sokféle mérgezési tünet Még egy figyelmeztetés: ha az árnikakivonatot hígítatlanul használjelentkezhet: a gyomor- és bélrendszerben előidézett nyálkahártya juk, majdnem biztos, hogy fájdalmas bőrgyulladást kaphatunk tőle!
izgalom következtében hányás, hasmenés és vérzések léphetnek fel.
Emellett szédülés, hidegrázás, erős szívdobogás, szabálytalan pulzus
Árnikakenőcs
és légzési nehézségek is bekövetkezhetnek. Szélsőséges esetben
(Sérülések utókezelésére)
kollapszus, a vérkeringés zavarai és a légzőközpont bénulása is beAz árnikakenőcs, mint már utaltunk rá, különösen az ütések, húzókövetkezhet. Mindezekre való tekintettel nyomatékosan felhívjuk dások, zúzódások, véraláfutások, csonttörések és csont-, ín-, ízület-, és
mindenki figyelmét arra, hogy ne használjon árnikát belsőleg szív- izomműtétek hosszú időn át tartó utókezelésére alkalmas. Jótékony
gyógyszerként, annál is inkább, mert sokkal ártatlanabb gyógynövé- gyógykenőcsnek bizonyul ezenkívül sebeknél, horzsolásoknál és bőrnyek is rendelkezésünkre állnak erre a célra. Homeopátiás hígításban kiütéseknél. Pubertáskori pattanásoknál és egyéb nem kívánatos bőrteljesen veszélytelenül szedhető. Ebben a formában ne mondjunk le jelenségeknél is segít. Rovarcsípéseknél például enyhíti a viszketést.
kiváló hatásáról!
Teljes joggal állíthatjuk tehát, hogy a fekete nadálytő és az árnika
két olyan gyógynövény, amelyek egyetlen házipatikából sem hiányozhatnak. Ha a belőlük előállított különféle készítmények kéznél
Külső alkalmazása
Az árnika legfontosabb alkalmazási területe a külső alkalmazás, vannak, sok sérülésnél azonnal kedvező eredményt érhetünk el haszpéldául a nem nyílt sérüléseknél, mint ütések helyei, izom- és ín- nálatuk révén.
rándulás, zúzódás, vérömleny és a szövetek megduzzadása, csonttörések után. Az a gyorsaság, amellyel az árnikakivonat megfelelő
Allergiás reakcók
hígításban az ilyesfajta sérüléseket gyógyítja, minden alkalommal
Mint sok más fészekvirágzatú növény, az árnika is kiválthat allergiát.
ámulatba ejtett bennünket.
Rendszerint a világos bőrű, vörösesszőke emberek nem bírják, és méf
Például ha egy ismerősünk görkorcsolyázás közben elesett és na- az előírás szerinti használatkor is bőrgyulladást, bőrkiütést is kaphatgyon megütötte a csuklóját, akkor árnikaborogatás segítségével fél nak. Aki már tud erről az allergiájáról, elővigyázatosságból próbálja ki
nap alatt majdnem teljesen elmulaszthatjuk a duzzanatot. Három a kivonatot előbb egy kisebb bőrfelületen, és ha azt rosszul viseli, átnapi borogatással az ízület már teljesen rendbe is hozható.
térhet a fekete nadálytőre, mivel bizonyos esetekben mindkét gyógyIlyesfajta sérülések nagy gyakorisággal fordulnak elő a sportban növény használható.
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Egészség

Annyi éves vagy, ahány évesek az artériáid! ,,William Osler”
Az emberi élet lehetséges hosszát legalább 110-120 évre
becsülik, de olvastunk 150-160 év tendenciáról. A kronológiai és az érrendszeri kor azonban nem mindig esik egybe.
Látunk 90 év feletti embereket, testileg szellemileg aktívan
és találkozunk 35-40-es éveikben járó férfiakkal és nőkkel,
akiknek a szervezete teljesen elhasználódott és az időskorúakra jellemző betegség jegyeit viselik. Az ilyen betegeknél gyakori a hirtelen halál, infarktus, stroke, a háttérben
némán zajló érelmeszesedés. A végső korhatárt végül a
szív és érrendszer állapota szabja meg, amelyet alapvetően életmódunk határoz meg. A korai érrendszeri öregedés
időben történő felismerése, akkor, amikor a folyamat még
befolyásolható, lehetőséget ad korunk egyik legnagyobb
kihívása az érelmeszesedési folyamat visszafordítására.

Mi történik a korai érrendszeri öregedés során!

Az erek korral összefüggő szerkezeti és funkcionális elváltozásai
elsősorban az érfal elasztin- és kollagéntartalmának csökkenéséből fakadnak. Csökken az artériák rugalmassága, tágulékonysága,
idegen szóval fokozódik a stiffness. A korai érrendszeri öregedés,
EVA (Early Vascular Aging) folyamán mindezek a folyamatok felgyorsulnak, amelyhez az artériák belfelszínét borító érbelhártya,
endothel kóros elváltozása, az endothel diszfunkciója társul.
Az érfal szerkezete egyre inkább átalakul, krónikus gyulladás,
kalcifikáció, korai érelmeszesedés zajlik és ezzel párhuzamosan
fokozódik a véralvadás, vérrögképződés. Ennek következtében
károsodnak a szervek, szív, vese, agy.

Milyen tényezők tehetők felelőssé
az erek korai öregedésért?

raméterek mérésével megbecsülhetjük az érrendszeri kort. Az
ARTERIOGRÁFFAL nyomon követhetjük az érrendszer helyreállítását szolgáló kezelés eredményességét, figyelmeztet bennünket nem kívánt érrendszeri katasztrófák bekövetkezésére. Az
ARTERIOGRÁF alsó végtagi verőérszűkület kimutatásában használatos Boka/Kar Index mérésére is alkalmas.

EVA és ADAM

A korai éröregedés megelőzésére, visszafordítására minden
olyan tényezőt agresszíven csökkentenünk kell, amely az érelmeszesedés kialakításában közrejátszik. Azaz EVA-nak ADAM-ra van
szüksége. (Agressive Decrease of Atherosclerosis Modifiers)
Gondoskodjon a pihentető, mély alvásról, rendszeres testmozgásról így elkerülhető az elhízás, az inzulinrezisztencia,
magasvérnyomás. Fogyasszunk lehetőleg naponta friss zöldségféléket, flavonoidokban gazdag, sötét-piros, kék bogyós gyümölcsöt. Pótoljunk napi szinten omega-3 zsírsavakat, K2-vitamint.
A molekuláris hidrogén és a koenzim Q10 kiváló antioxidáns,
védelmezi az érbelhártyát a szabadgyököktől, támogatja az immunrendszert és az energiatermelő folyamatokat. A dohányzás
a legnagyobb ellensége az ereknek! Ellenőrizze rendszeresen
vérnyomását és ne hagyja el az orvos által rendelt gyógyszereket
önhatalmúlag!

Minden olyan tényező, amely sérti az érbelhártyát.
- magas vérnyomás
- dohányzás, toxinok, drogok
- szabadgyökök, oxidatív stressz
- véráramlási tényezők megváltozása,
- pulzus hullám terjedési sebessége
- húgysav, homocystein,
- inzulinrezisztencia, lipidek
- vírusok, baktériumok
- immunológia reakciók
- vitaminok, omega-3 zsírsavak, mikrotápanyagok hiánya

Ki tudjuk-e mutatni az érfal rugalmasságának
csökkenését, hogyan ismerjük fel EVA-t?

Az egyik egyszerű, nem megterhelő vizsgálat a nyaki verőerek
ultrahangos vizsgálata, amellyel az artéria falának vastagságát
mérve következtethetünk az érelmeszesedésre.
A másik szintén egyszerű, könnyen ismételhető és az artériás
stiffness kimutatására alkalmas módszer Pulzushullám Terjedési
Sebesség (PWV) mérése ARTERIOGRÁFFAL.
A Pulzushullám terjedési sebesség és egyéb véráramlási pa-
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Látogasson el a healthandyouth.hu weboldalra és vásárolja
meg most Recovery plus Q10 étrend-kiegészítőt és más érvédő termékeinket.
Kérjen időpontot arteriográfiás vizsgálatra, ultrahangra
a HEALTH AND YOUTH Egészségközpontba.
Összeállította: Dr. József Erika háziorvos
06-30/211-1979,
06-30/337-9280

Életmód

Mi az oka, hogy ennyire népszerű a hialuronsav?
A hialuronsav a bőrünkben megtalálható, természetesen hidratáló elem,
amelynek fontossága megegyezik a
kollagénével. Vízmegtartó képességének köszönhetően segít a bőrünket
hidratáltan tartani. Rendszeres használatával a ráncok és a finom vonalak
halványulhatnak, illetve kialakulásuk
lassul.
A szervezetünkben szinte minden természetesen előforduló anyagnak, így
a hialuronsavnak is, az idő múlásával
csökken a mennyisége, 40 éves kor felett sajnos már nem termelődik annyi,
mint amennyire a testünknek szüksége lenne, ezért érdemes beépítenünk a
mindennapjainkba a pótlását.

Hol található a szervezetünkben
hialuronsav?

Legnagyobb koncentrációban bőrünk
felhámjában található meg, de az epidermiszben is előfordul, így biztosítva bőrünk
telt megjelenését és az öregedés jeleinek
csökkentését. Szivacsként megköti és tárolja
a vizet a természetesen hidratáló molekulák
számára is.
Testünk bizonyos részein magasabb koncentrációban van jelen, például a csontokban, a porcokban, az ízületi folyadékban (ezzel csökkenti az ízületek közötti súrlódást), a
kötőszövetben, a szemekben, az ínyszövetben és a bőrünkben. A hialuronsav párnázó és kenőanyagként is működik, növelve
ízületeink, idegeink, hajunk, bőrünk és még
szemeink nyomással szembeni ellenálló képességét is úgy, hogy vízzel ellensúlyozza a
nyomás erejét.
Méretét tekintve egy kisebb hialuronsav molekula könnyebben felszívódik, így
táplálva és hidratálva a bőr mélyebb rétegeit,
nagyobb méretű társa a bőr felszínén marad, és ott fejti ki hatását.

A sebgyógyulás és a hialuronsav

A sebgyógyításban is jelentős szerepe van,
hiszen koncentrációja megemelkedik a bőrben, amikor az sérülést szenved, így gyorsabb a regenerálódás, emellett mérsékli a
gyulladás szintjét, és arra ösztönzi a tested,
hogy a sebes terület érellátását javítsa. Gél-

ként a sebre juttatva csökkenti a sérülés
méretét és fájdalomcsillapító hatású, valamint antibakteriális hatással is rendelkezik.
Direkt alkalmazás esetén, akár fogászati
műtét után is felgyorsítja a gyógyulást.

A hialuronsav legfontosabb
pozitív hatásai:

• Hidratált, egészséges és rugalmas bőr
• A sebek gyorsabb gyógyulását segíti elő
• Ápolja a zsíros arcbőrt és segít pattanások esetén
• Táplálja a hajunkat, védi a hajvégeket a
töredezéstől

A kollagén és a hialuronsav
kapcsolata

A hialuronsav a szövetekben hálószerűen összekapcsolja és tölti ki a sejtek közötti
állományt, és fiatalon tartja a kollagén rostokat. Megtartja a vizet a kötőszövetben, a
sejtek között. Ezáltal kipárnázza az idegeket, a csontok végeit, formát és alakot ad az
emberi szemnek és bőrnek, és gátat képez
a betegségek terjedése ellen.
A kollagén és a hialuronsav segítik egymás hatását, így nagyon gyakran együtt is
fogyasztják őket a látványosabb eredmé-

nyek érdekében, sőt érdemes C-vitaminnal
fogyasztani őket, hogy növeljük a felszívódásukat.
A fent írtak alapján a kollagén és a
hialuronsav kéz a kézben járnak, egymás
mellett nyugodtan lehet alkalmazni mindkettőt. Reggel egy kis citrusos limonádé ízű
Diamond Family hialuronsav felfrissít
és táplál, este pedig egy adag a Diamond
Family Kollagén folyadék halból vagy egy
Diamond Family Joint support ízületvédő
keverék a kollagént peptidek formájában
tartalmazza, amelyek molekula tömege jóval kisebb, folyékony kiszerelésének köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban hasznosul, valamint könnyebben emészthető.

Miért a Diamond Family
Hialuronsavat válasszuk?

• Egy tablettával, kapszulával szemben
gyorsabb és hatékonyabb felszívódás
• Akár 1000x vízmegkötő hatás, eredmény:
feszesebb bőr
• Hidratálja a bőrt, jótékony hatással lehet
a ráncokra
• Fogyasztása különösen javasolt heggel
járó műtétek után

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

Jegorka, a tundra hőse
A bakonyi országúton, felfelé hörgött egy öreg Csepel. Csomagtartójára három alumínium dobozban volt
leszíjazva a legújabb szovjet film, a „Jegorka, a tundra hőse.” A vén motor időnként zihálva megállt; ki-kihagyó lélegzettel köpködött, harákolt, mint egy aggastyán. Gazdája, Suhajda Józsi ilyenkor megrugdosta,
mire a motor nekilódult, és újra kezdte falni a métereket. Józsinak nagyon is sietős volt, mert a szanatóriumban már vagy kétszáz gyerek várta a heti új filmet. Na meg Búzás Bözsi, aki fejőslány volt a téeszben,
de karriervágyból átjött konyhásnak a klinikára. Suhajda, színművésznőt farag majd belőle, mert mellesleg
filmrendező is – legalábbis így mondta a kedves, ringón járó Bözsikének. Józsi az esti vetítés utánra ígérte
neki a próbafelmérést –, ahogy a szakmában mondják. Ezért már tegnap kikeményítette fehér réklijét, és
lábat meg miegymást mosott.

Mi néhányan a mozi napján, reggel jóval becsengetés után érkeztünk a parkban gunnyasztó iskolaházhoz, mert előtte főorvosi vizitre voltunk berendelve.
Várakozás közben nagy titokban Pusztaszeri egy képet mutogatott. Egy pucér nő
volt rajta, lába tövében fekete szakállféleséggel, amit a fakírok viselnek az állukon;
– de hogy az mit takart, nem lehetett látni. Így hát nem is volt olyan érdekes.
Az oktatást ma Kellermann doktor úr
javaslatára a szabadban tartották, mert

kellemes idő volt a fák alatt. Feleltetés helyett Gál Sarolta, a tanító néni – kit mi természetesen Segges Sárinak szólítottunk
– na persze csak egymás közt – elmesélte
a „Jegorka” tartalmát, amit majd itt este
látni fogunk.
A szabadban igazi szunyókáló idő volt.
A hátsó padban Pusztaszeri Árpi a micsodájával játszott, mert unatkozott, ezért
kihúzott egy pofont a tanító nénitől, disznólkodás miatt. Még a lányok is röhögtek
rajta. Padszomszédom, Jankovics meg
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kölcsönadta a skatulyát a rádiós Ernővel,
aki egy szarvasbogár volt. Tényleg úgy
hallatszott, mint egy detektoros rádió, mikor a bogár a dózni oldalát kaparta.
Azt még nem meséltem, hogy a mi
osztályunk volt a leghíresebb a szanatóriumban. Példaképünk Safranek Pista volt.
Igaz, hogy még csak nem is sejtette, hogy
mennyi hét meg tizenhét összesen, de nagyon szépen tudta mozgatni a füleit. De
nem csak úgy egy irányba, mint Mártonfi

Novella
az első C-ből, hanem a mi Pistánk egyszerre tudta különböző irányba is csinálni. – Veszprémből, Debrecenből és még
Bakonyjákóról is jöttek csodálkozni a tudósok. Az igazgató, sőt még Kellermann
doktor is megmosolyogta a produkciót.
Persze, hogy megnevetteti az embert az
ilyen kunsztozás – nem igaz? Én is rengeteget gyakoroltam, de mégse ment; –
bántott is egy kicsit…
Meg az osztályunkba járt Pálházi Emőke, aki kisbaba kora óta itt van a kettes
osztályon, a tüdősök között. Ö költeményeket írt! Emőke már megversezte a doktor urat, a tanító nénit, Lacit a pavilonunk
kandúrját is, de mégsem tudta jobb lába
hüvelykujját a szájába venni, mint Kerekes Ildikó a C-ből. – Nem hiszem, hogy
valaha is költő lesz belőle…
Ebéd után mindenki azt csinált, amit
akart. Csak nekünk hetünknek volt kötelező kettőtől négyig hegyi levegőt szívni,
meg kvarcolni. Ami abból állt, hogy felügyelettel napoztunk.
Hogy ezt mért hívják kvarcolásnak? –
Meg a bakonyi levegőt, azt úgyis egész
nap vesszük, ha kell, ha nem. De hát
Kellermann doktor úr így írta elő. Azt még
a tanároknak is kötelező betartani.
Uzsonnára lekváros kenyeret kaptunk,
és én meg ráadásnak egy pofont is Margit
nővértől; – csúnya beszédért. Kivételesen
ártatlanul! Ugyanis a kenyeret Búzás Bözsi egymásra borítva kapja, de egyenként
osztja szét a gyerekeknek. Ilyenkor akarattal vagy véletlenül, lehúzza a lekvárt az
egyikről. Én is egy ilyet kaptam, s mondtam Kertésznek, hogy adjon az övéből,
mert azon volt az én lekvárom nagyja.
Erre ő:
– Nem adok. Szerezz magadnak.
Elővettem a múlt havi látogatáskor a mamától kapott forintomat, amit nagyon őriztem, s mutattam neki, hogy ezér´ akár tíz
kenyeret is vehetnék. Erre a marha kiütötte
a pénzt a kezemből a fűbe. Dühömben lekentem neki egyet, és ráordítottam, hogy:
– Az apád kaszál! – persze Margit nővér
ezt félrehallotta. Jankovics segített később a forintomat keresni a fűben, én meg
mondtam neki, ha megtalálja, övé lehet.
Na persze, ha a rádiós Gusztit szabadon
engedi az erdőben. – Mi lenne, ha téged is
így tartanának bezárva? – Erre tényleg kirakta a szarvasbogarat a fák közé, de nem
hiszem, hogy a pénzt megtalálja, mert közben vagy harmincan keresték.

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
Koraeste, még a hálótermünk padlóját
kellett kifényesíteni. Ezt a munkát szerettük. Azt úgy csináltuk, hogy Safranek ráült
egy ágyneműhuzatra, ketten meg végignyargaltunk vele oda-vissza a hosszú
ágysorok között. A lovakat váltottuk, csak
Safranek Pista maradt ülve a huzaton, a
fülei miatt.
Vacsora után nagy volt a rohanás, tolakodás, pofozkodás a mozi tér felé, mert
mindenki az első sorba akart ülni. Na persze én már ott voltam, és a szemüveges
Kertésznek is foglaltam egy helyet, mer´
az, még verekedni sem tud igazán.
Egyébként felesleges volt az egész felhajtás, mert elmaradt a mozi. Csak később
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tudtuk meg, hogy Suhajda filmgépész
urat, ahogy megérkezett, két civil megbilincselte és elvitte egy autóval. Állítólag
malac képeket árusított Veszprémben
meg Balatonfenyvesen. Na meg Tapolcán
is. – Hogy ez mér´ bűn? – majd megtudom, ha nagy leszek – mondták. A fene
kíváncsi rá!
Másnap a reggelinél csodálkoztunk,
hogy Búzás Bözsi mért osztja a sajtos kenyeret vörösre sírt szemekkel. Én azért
nem venném annyira a szívemre, mer´ elmaradt a mozi…
Kisslaki László

Egészség
A magas vérnyomás már-már népbetegségnek számít nem csak hazánkban, hanem világszerte is. Több mint egy
milliárd embernek okoz problémát, amit a legtöbben vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel próbálnak kordában
tartani. Kevesen tudják azonban, hogy nem ez az egyetlen megoldás a magas vérnyomás ellen, hiszen számos egyszerű, természetes alternatíva is létezik a vérnyomás csökkentésére. Nyilván ezek sem csodaszerek, de mégis fokozatos javulás érhető el velük, anélkül, hogy mellékhatásokkal szembesülnénk.

Mit tehetünk a magas vérnyomás ellen?
Először is tisztázzuk:
Mi számít
magas vérnyomásnak?
Legtöbbször tünetek nincsenek is, csupán akkor szembesülünk magas vérnyomással, amikor már komoly gondot okoz.
Különböző értékeket tartanak számon
e tekintetben, de általában a 120/80 és
140/90 Hgmm közötti érték számít megfelelőnek, efölött pedig már magas vérnyomásról beszélünk. Ha csak néha mérünk ennél magasabb értéket, akkor még
nem kell kétségbe esni, viszont ha ez állandósul, ideje orvoshoz fordulni a súlyos
szövődmények megelőzése végett.

Vérnyomáscsökkentés
egészséges étrenddel
Kutatások bizonyítják, hogy a magas
vérnyomás csökkenthető bizonyos ételek
étrendünkbe való beiktatásával.
Ha már megállapították a magas vérnyomást, akkor először érdemes az étrenden változtatni, ugyanis egyes élelmiszerek képesek a vérnyomás csökkentésére.
Fontos az étrend kiértékelése, majd ezt
követően a megfelelő étrend összeállítása. Egy biztos: magas vérnyomás esetén
nem javasolt a túl sós, túl zsíros ételek
fogyasztása. Mutatjuk a legjobb ételeket
magas vérnyomás ellen:
- citrusfélék: Vitamin-és ásványianyag
tartalmuk révén segítenek a vérnyomás
csökkentésében, így megőrizve a szív
egészségét.
- zsíros halak: Az omega-3 zsírsavaknak köszönhetően jótékony hatással vannak a szívre, illetve gyulladáscsökkentésre
is alkalmasak.
- hüvelyesek: A bab, lencse, borsó kiváló táplálék a vérnyomás szabályozásában,
amit számos tanulmány is alátámaszt.
- bogyós gyümölcsök: Nagyszerű antioxidánsok, melyek több szívbetegség

kockázatát is csökkentik.
- sárgarépa: Több vizsgálat szerint a
nyers répa összefüggésben áll az alacsonyabb vérnyomással.
- paradicsom: A paradicsom egyik fő
tápanyaga a likopin, ami jótékonyan hat a
szívre.
- cékla: Magas nitráttartalma segít az erek
ellazításában és csökkenti a vérnyomást.

Ami még segíthet a magas vérnyomás ellen
Mozogjunk rendszeresen
legalább egy kicsit!
A legtöbb javulás a mozgással érhető el.
A gyors gyaloglás például 6-8 Hgmm-el is
csökkentheti a vérnyomást egy hónap
alatt, ami elég jelentős számnak mondható. Ezen kívül a napi 30 perces mérsékelt
mozgás is jól jöhet a vérnyomás csökkentéséhez.

Ne hagyjuk, hogy a stressz
felemésszen minket!
A stressz lassacskán minden embert
érint, ezért egyre nagyobb fontosságú
a stresszkezelés. Többféle módon vezet-
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hetjük le a stresszt, például meditációval,
masszázzsal, jógával, de az alvás is igazán
jó stresszcsökkentő tevékenység.

Nincs több egészségtelen
szokás!
A dohányzás és az alkohol a teljes szervezetet károsítják, beleértve a szívet és az érfalakat is. Bizonyított, hogy az alkohol megemeli a vérnyomást és károsítja a szívet.

Le a plusz kilókkal!
Ha plusz súllyal küzdünk, az első dolog,
ami szükséges a vérnyomás mérsékléséhez, az a fogyás. Akár már néhány kiló
leadásával is jelentősen csökkenthető a
vérnyomás.

A csodagyógyszer:
a gyógynövények
Az alábbi gyógynövényeket érdemes
bevetni magas vérnyomás ellen: galagonya (tisztítja az ereket, rugalmasan tartja a
szív és az erek izmait), mezei zsurló (csökkenti a vérnyomást, fokozza a veseműködést), pásztortáska (szabályozza a vérnyomást, javítja a keringést).

Egészség
Mi azonban ezeknél egy kicsit továbbmentünk és egy olyan különleges étrendkiegészítőt fejlesztettünk ki, amely több
keringést támogató gyógynövényt és
vitamint tartalmaz. Hozzájárul a normál
vérnyomás fenntartásához, támogatja
az érfalakat, segíti a vér áramlását, gátolja a vérlemezkék összetapadását és
segíti a szív és a vérkeringés egészséges működését.

A Tromboserin kapszulák Koenzim
Q10-et, A, B, D, E vitaminokat, lapacho,
gyermekláncfű, mángold, hamvaskéreg
gomba, vörösfenyő, paradicsom és
citronella kivonatokat tartalmaz. A vitaminok nélkülözhetetlenek szervezetünk
megfelelő működéséhez. A koenzim Q10
támogatja a kognitív funkciókat és fontos
szerepet játszik a sejtek energiatermelésében. A lapacho hozzájárul a normál
vérnyomás fenntartásához, támogatja
az érfalakat és segíti a vér áramlását. A
gyermekláncfű jótékony hatással van a
vércukorszintre, támogatja a gyomor és
máj normális működését. A mángold kedvezően hat az emésztésre és a szervezet
méregtelenítő folyamataira. A vörösfenyő
támogatja a szervezet természetes védekezőképességét, a vízben oldódó paradicsom kivonat pedig segíti a szív és a vérkeringés egészséges működését.
Óvjuk meg egészségünket természetes
megoldásokkal!

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

A koszorúér-betegségek
egészséges életmóddal megelőzhetőek
Az egészséges életmód akár már gyermekkortól kezdve fontos szerepet
játszhat a koszorúér-betegségek elkerülésében - derült ki egy 98 ikerpár
bevonásával, Magyarországon végzett kutatásból, amelynek során a Semmelweis Egyetem kutatói arra az eredményre jutottak, hogy a környezeti hatások jelentősebben befolyásolhatják az úgynevezett nem meszes plakkok
formálódását, mint a genetikai tényezők.
A koszorúér-betegségek kialakulásában a környezeti és genetikai tényezőknek is szerepük van. A Semmelweis Egyetem klinikusai vizsgálatuk során azt találták, hogy a környezeti
hatások jelentősebben befolyásolhatják az úgynevezett nem meszes plakkok formálódását,
mint a genetikai tényezők. Ezek a puha plakkok veszélyesebbek, mint az időben később
kialakuló meszesek, mert nagyobb eséllyel repedhetnek meg, heveny érelzáródást és szívinfarktust okozva.
A vizsgálatban 98 magyar ikerpár (120 egypetéjű iker és 76 azonos nemű, kétpetéjű iker) vett
részt. Az ikrek 45-65 év közöttiek voltak, és 63,3 százalékuk volt nő.
Maurovich Horvat Pál, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának igazgatóját, a kutatási projekt vezetője elmondta: a korábbi kutatásokból már tudható volt, hogy
a genetikának erős befolyása van az érszűkületet okozó meszes plakkok kialakulására, viszont a nem meszes lerakódások örökölhetőségéről kevesebb adat áll rendelkezésre. A
mostani vizsgálattal az volt a céljuk, hogy értékeljék a genetikai és a környezeti hatások szerepét a meszes és nem meszes lerakódások kialakulásában szív-CT-vizsgálat segítségével
felnőttkorú ikerpárok körében, akiknek a kutatás kezdetekor nem volt ismert koszorúér-betegségük.
Az ikerpároknak a vizsgálatokon kívül egy részletes kérdőívet is ki kellett tölteniük, amelyben egyebek mellett családi hátterükről és életmódjukról is kérdezték őket - például, hogy
hol nőttek fel, hogyan táplálkoztak gyermekkorukban, milyen betegségeik voltak a szüleiknek, dohányoznak vagy sportolnak-e.
A koszorúér-betegségek kialakulásában jelentős szerepet betöltő lerakódások (plakkok)
kétfélék lehetnek: nem meszes (puha/zsíros) plakkok, amelyek általában az érszűkület
kezdeti fázisában jelentkeznek, és ezek alakulhatnak az idő előrehaladtával meszes, stabil
plakkokká - magyarázta a beszámolóban Drobni Zsófia, a közlemény első szerzője.
A kutatók azt találták, hogy a nem meszes plakkok kiterjedését elsősorban környezeti
faktorok határozzák meg: a kialakulásban a közös környezeti tényezőknek (családi, szociális háttér) 63 százalékos, az egyéni környezeti tényezőknek (étkezés, dohányzás, sportolás)
pedig 37 százalékos szerepe volt. Ezzel szemben a meszes plakkok kialakulását az öröklődés
befolyásolhatja erőteljesebben (az elmeszesedés mértékét 58 százalékban, míg a meszes
plakkok térfogatát 78 százalékban határozták meg genetikai tényezők).
Tárnoki Dávid László, radiológus, egyetemi docens, aki ikertestvérével együtt kutatóként
vett részt a projektben, kiemelte: eredményeik azt sugallják, hogy a nem meszes plakkok kialakulásában nagyobb szerepe lehet az egyéni környezeti tényezőknek, az életmódnak, mint a
meszes lerakódásoknál. Ez arra utal, hogy a koszorúér-betegségek megelőzésére már egészen
fiatalkorban érdemes figyelmet fordítani.
A kutatás során több érdekességet is megfigyeltek a szakemberek. Az egyik egypetéjű
ikerpár esetében például, akiket gyermekkorukban szétválasztottak, és csak 47 évvel később találkoztak újra, kiderült, hogy egymáshoz nagyon hasonló életkorban, egy éven belül
volt szívinfarktusuk, ami a genetikai hajlam teóriáját erősíti a meszes plakkok esetében.
Az ikervizsgálatok a Semmelweis Egyetem Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinikáján
zajlottak néhány évvel ezelőtt. Az elmúlt években a munkacsoport több elemzést is publikált európai, amerikai és hazai kongresszusokon és angol nyelvű szaklapokban. A jelenlegi
tanulmány, amely a közelmúltban jelent meg az Amerikai Szívtársaság vezető szaklapjában,
nemzetközi szempontból is jelentős, mert az úgynevezett klasszikus ikerkutatások során elsőként alkalmaztak célzottan szív-CT-vizsgálatot, ami sokkal megbízhatóbb eredményeket
alapozott meg, mint az eddig használatos kórlap- és klinikai adatelemzések.
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Vitaminok és ásványi anyagok az erős immunrendszerért
Sokan úgy gondolják, hogy csak télen
van szükség arra, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Valójában azonban a mai felgyorsult világunkban,
amikor nehezen tudunk odafigyelni
a változatos, egészséges étkezésre,
egész évben jól jöhet a támogatás.
Nézzük, hogy milyen vitaminokra és ásványi anyagokra van leginkább szükségünk
ahhoz, hogy immunrendszerünk megfelelően fel tudja venni a harcot a ránk leselkedő
veszélyekkel! Az igazán erős immunrendszer
kialakulása időigényes, és főleg a kiegyensúlyozott és egészséges étrendtől függ.
Melyik az a 6 vitamin és ásványi anyag, amire immunrendszerünk támogatásához szükségünk van?
C-vitamin
A C-vitamin segíthet megelőzni a fertőzéseket vagy lerövidíteni a fertőzés időtartamát. A citrusfélék rendkívül gazdagok
C-vitaminban, de azért még más forrásból is
hozzájuthatunk. Fogyasszunk például rendszeresen spenótot, kelkáposztát, paprikát, kelbimbót, epret és papayát.
D-vitamin
A D-vitamint napfényvitaminként is szokták emlegetni, az egyik legfontosabb és
legerősebb tápanyag az immunrendszer támogatására. Szervezetünk állítja elő napfény
hatására, így tavasszal és a nyár közeledtével
jobban el leszünk látva belőle, mint télen.
Ennek ellenére mégis érdemes odafigyelni
a D-vitamin tartalmú ételek fogyasztására,
mint lazac, a makréla, a tonhal és a szardínia.
B-vitaminok, különösen a B12- és a
B6-vitamin
A B-12 vitamin csak állati eredetű élelmiszerekben található meg, növényi eredetűekben sajnos nem, ezért különösen fontos
a pótlása a vegetáriánus és vegán étrendet
követők számára. A B-12 vitamin legjobb forrása a máj és a vörös hús. Kis mennyiségben
a tejben és a tejtermékekben is megtalálható.
Mivel a B6-vitamin viszonylag sokféle
élelmiszerben megtalálható, ezért ritkán
alakul ki hiányállapot. Legjobb forrásai közé
tartozik a máj, a hús, a tejtermék, az élesztő, a
tojássárgája, a barna liszt és a zöldségfélék. A

B-vitaminok támogatják az anyagcserét és
az idegrendszert is, a B6- és a B12-vitaminok
pedig segíthetik a vérképzést, így a fáradtság
és a kimerültség leküzdését.
Szelén
A szelén rendkívül fontos szerepet tölthet
be a fertőzések megelőzésében, ezért különösen fontos a megfelelő immunvédelemhez. Legjobb forrásai az állati eredetű élelmiszerek, mint például a tonhal, a laposhal és a
szardínia, valamint kiváló szelénforrás még a
hús, a máj és a túró is.
Cink
A cink szükséges az immunrendszer új
sejtjeinek előállításához. Elsősorban állati
eredetű élelmiszerekben található meg, de
azért találunk növényi cinkforrást is. A megfelelő cinkbevitelhez legyen az étrendünk része például a sovány baromfihús, a babfélék, a
joghurt, a csicseriborsó, illetve a kagyló és a rák.
Bár a cikk elején azt mondtuk, hogy az
immunrendszer erősítésére egész évben
szükség lehet, az előzőekben felsorolt vitaminforrásokat sajnos nem lehet egész
évben beszerezni. Ha ragaszkodunk az élelmiszerekből történő pótláshoz, akkor friss
alapanyag híján választhatunk fagyasztott
termékeket is. Szakemberek szerint ezek is
bőséges vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mert a gyártók ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket frissen, érett formában
fagyasztják le, így megközelítőleg hasonló
tápértékkel rendelkeznek, mint a nem fagyasztott változatok.
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Előfordulhat, hogy valaki nem szereti a
fentebb említett zöldségeket, gyümölcsöket,
de mégis szeretné erősíteni immunrendszerét. Ebben az esetben kiváló megoldás az
étrend-kiegészítő fogyasztása. Érdemes
olyat választani, ami tartalmazza a szükséges
vitaminokat és ásványi anyagokat, de nem
tartalmaz tartósítószert, mesterséges színezéket és aromákat.

Termékajánló
Floradix ImmunErő 250 ml

Forgalmazza:
Sal-Bert Kft.
Tel./Fax: 36/431-001
20/974-28-10
www.vashiany-verszegenyseg.hu
salbert@gyogy-salbert.hu

Életmód

Mint az emberek a sót
A só az egészség szempontjából az
egyik olyan téma, ami nagyon megosztja az embereket. Lehet hallani, hogy a só milyen fontos, élettani szerepe hasznos, és a fenti
idézet szerint nélküle az ételek íztelenek. A másik oldalról meg hallani,
hogy károsítja a vesét, magas vérnyomást, és hasonló egészségügyi
problémákat okoz. De vajon mi akkor az igazság?

Mi is valójában a só?

A tiszta só kémiailag NatriumClorid
(NaCl). A szervezet működéséhez nélkülözhetetlen a Natrium, de ügyelni kell a
bevitel során a megfelelő arányokra. Az
élelmiszeripar a feldolgozás során sok adalékanyagot használ fel, ami lehetővé teszi,
hogy ne álljon össze a só. Emlékszem gyerekkoromban még rizsszemet tettünk a sószóróba, hogy ne csomósodjon, és lehessen
vele az aztalnál is sózni. Ma már erre nincs
szükség. A só tulajdonsága nem változott,
de a feldolgozás során hozzáadott összetevők megváltoztatják a környezeti hatásokra
adott reakcióit.

Miért szükséges a sófogyasztás?

Magának a NaCl-nak nagy szerepe van
a szervezet folyadékháztartásának szabályozásában, valamint az ideg- és izomműködésben is. Ugyanakkor a túlzott
Natrium bevitel eltolja a szervezetben
lévő ásványi anyagok, elsőrorban a Kálium
arányát. Ennek a két ásványi anyagnak az
aránya jelentősen befolyásolja a sejtek folyadék- és elektrolit egyensúlyát.

Hogyan befolyásolja az étkezésünk az ásványi anyagok arányát?

Az emberek a feldolgozott élelmiszerek
révén, illetve rossz szokások által túl sok
nátriumtartalmú élelmiszert fogyasztanak, és nem esznek elég káliumot tartalmazó élelmiszert. Ezen felül bizonyos közkedvelt élelmiszerek és tevékenységek
fokozzák a szervezetünk kálium ürítését
(túlzott sóbevitel, alkoholfogyasztás, erős
izzadás) A stressz például növeli a kálium

vizeleten keresztüli csökkenését és ennek
eredménye magasabb nátriumszint a szövetekben, ami fokozza a folyadék-visszatartást.

Mit okoz a túlzott
Na és K fogyasztás

A túlzott Na fogyasztás a következőket okozhatja:
– ödéma
– magas vérnyomás
– vérrög, stroke
– veseműködés zavarai
A túlzott K fogyasztás hatásai:
– hányás, hasmenés
– ingerlékenység
– fáradtság
– szabálytalan szívverés
A fentiekből látszik, hogy nagyon fontosak a szervezet számára az ásványi anyagok, de talán még ennél is fontosabb
azok megfelelő aránya a szervezetben.
Az élelmiszeripar folyamatos fejlődésével
egyre jobban eltorzul az élelmiszerek ásványi anyag összetételének aránya. Ha csak a
sóval kapcsolatos gyermekkori tapasztalatomból indulunk ki, akkor is látható, hogy
változott az élelmiszerek összetétele.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy legalább az otthon készített élelmiszereknél
olyan alapanyagokat használjunk, ami segíti
a szervezet egészséges működését.

Létezik-e jó összetételű só?

A félreértések elkerülése végett semmilyen termék ellen nem beszélek, kizárólag a
szervezet optimális működése szempontjá-
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ból közelítem meg a kérdést. A tiszta NaCl
megköti a vizet, ami okozta gyerekkoromban azt, hogy a sokáig az asztalon hagyott
sószóróban összeállt a só. A mai étkezési
sóknál ilyet már nem tapasztalok. Ugyanakkor sok jó alternatíva létezik, amik a
szervezet számára biztosítani tudják a só
ízének élményét, de nem növelik túlzottan a Na bevitelt, ami károsan befolyásolná a K és egyéb ásványi anyagok arányát a
szervezetben. Ilyen só például a Himalája
só, és a Parajdi só. Ezek a Na mellett több
ásványi anyagot is tartalmaznak.

Mit tehet, ha szereti a sót,
de Na szegény étkezésre
fogta az orvosa?

A veszprémi székhelyű, két magyar család tulajdonában lévő Vitaking Kft. 2005 óta
van jelen a magyar piacon.
Nemrég dobtak piacra egy olyan új,
egyedi összetételű sót (SuperSalt®),
ami 53%-al csökkentett mennyiségű
Natriumot tartalmaz a himalája sóhoz
képest, és jóval több ásványi anyagot
(kálium, magnézium, réz, cink, mangán).
Ennek a sónak a használatával jelentősen
csökkentheti a napi nátrium bevitelt.
A terméket beszerezheti
a www.egeszsegmindenkinek.com
oldalon, illetve a termékkel kapcsolatos
kérdésekre szívesen válaszolok
az info@egeszsegmindenkinek.com e-mail
címen .Tel.: +36 70 423 1539

Életmód

Menakinon-7, az elfeledett vitamin
1943-ban, a II. világháború kellős közepén Henrik
Dam és Edward Doisy felfedezték a K-vitamint, amelyért orvosi Nobel díjjal tüntették ki őket, de a K-vitamin feledésbe merült. 2004-ig kellett várnunk, hogy
a K2-vitamin, a Menakinon-7 egészségünkben betöltött szerepét tudományosan is igazolják. A Rotterdam
vizsgálat kapcsán derült ki, hogy a K2-vitamin pótlásával a szív eredetű halálozás 57%-kal! csökkenthető.
A népbetegségnek számító csontritkulás megoldásának is fontos tényezője a K2-vitamin, ahogyan más
krónikus degeneratív megbetegedésé is.

Mit kell tudnunk a K-vitaminról?

A K-vitaminok a zsírban oldódó vitaminok családjába tartoznak, a K1-vitamin vagy fillokinon és a K2-vitamin, a
menakinon kémiailag hasonló szerkezetűek ugyan, de élettani
hatásukban erősen különböznek. A molekulák egy gyűrűsrészből
és egy hozzá kapcsolódó oldalláncból tevődnek össze. Az oldallánc hosszúsága és a kettőskötések száma alapján csoportosítjuk
őket rövid láncú (MK-4) és hosszú láncú menakinonokat (MK-7,
MK-8, MK-9) különböztetve meg. A természetben
az ún. all-transz K2- vitamin molekula fordul elő
és biológiailag ez a hatásos forma. A K1-vitamin
a véralvadási mechanizmusban játszik szerepet.
Hiányában
vérzékeny
állapot jön létre. Pótlása
zöld leveles zöldségfélék fogyasztásával kön�nyen megoldható. Csak újszülötteknek vagy májelégtelenség
esetén kell külön beviteléről gondoskodni.

Mi a K2-vitamin szerepe?

Az erek falában termelődik a MGP-nek nevezett fehérje (mátrix
Gla protein), amely csak a - Menakinon7- jelenlétében aktív. Ez
az MGP fehérje akadályozza meg, hogy a vérben keringő kalcium
azokra a helyekre épüljön be, ahol szükség van rá, a csontokba
és a fogakba, de oda ne, ahol az árt, például a vesékbe vagy a
szívbillentyűkbe, erek falába.
Több tanulmány igazolta, hogy a kalciumfogyasztás növeli
a koszorúér-elmeszesedés előfordulását, különösen K2-vitaminhiány esetén. A K2-vitamin nélkül adagolt D3-vitamin és
kalcium kifejezetten káros a szervezetre! A kalcium beivódását
a szívbillentyűkre ultrahangvizsgálattal, a szívkoszorúerek mikro-kalcifikációját pedig a koronária CT vizsgálattal lehet nyomon követni. Az így megállapított score értékek előre jelzik a
koszorúérbetegség, szívinfarktus, szívhalálozás rizikóját.
A csontképzésben fontos szerepet játszik egy D-vitamin hatá-
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sára termelődő osteocalcinnak nevezett fehérje, amely szintén
csak K2- vitamin jelenlétében aktív. Ha a D3- és K2-vitamin bevitelünk megfelelő, akkor a kiegyensúlyozott táplálkozással bevitt
kalciummal is elegendő mennyiséget juttatunk szervezetünkbe
és sokkal jobban hasznosítjuk azt.
A Nurse’s Health study volt az a jelentős vizsgálat, amelyben
72 000 nővért követtek 10 éven át és azt találták, hogy az alacsony K-vitamin fogyasztók között 30%-kal gyakoribb volt a csípőcsonttörés, mint a legtöbb K-vitamint fogyasztók között.
Igazoltan szerepe van a K2-vitaminnak egyes daganatos
betegségek megelőzésében, az áttétképződés, a daganat
kiújulásának megfékezésében, a cukorbetegség, az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében is

Mennyi K2-vitaminra van szükségünk?
Hogyan tudjuk pótolni?

Szervezetünknek megelőzés céljából napi 180 mikrogramm
mennyiségre van szüksége. A leggazdagabb természetes K2-vitamin forrás a Japánban közkedvelt fermentált szójababból
készült étel, a natto, amely ismeretlen számunkra. Az állati belsőségekben, hosszan érlelt sajtokban a Menakinon-4 található
csekély mennyiségben, ezért mindenképpen pótolnunk kell azt.
Testünk receptorain csak a megfelelő térszerkezetű molekulák
fejtik ki az aktív biológiai hatást, ezért érdemes az olyan K2-vitamin fogyasztása, amely legalább 95-98%-ban transz molekulaszerkezetű Menakinon-7-et tartalmaz.
Összeállította:
Dr. József Erika háziorvos
és Császi András természetgyógyász
Óvja meg szíve és csontjai egészségét, látogasson el
a www.vitalitasbolt.hu weboldalra és vásárolja meg most
a Béky K2- D3 liposzómás vitamin étrend-kiegészítőt!

www.vitaliatasbolt.hu
06 30 927 7089

Ayurvéda

Gymnema sylvestre, a „cukor pusztító”
A Gymnema sylvestre, vagyis Gudmar a cukorbetegségben szenvedők számára igazi kincs. A növény
gimneminsav tartalmának köszönhetően segít a megfelelő cukorháztartás fenntartásában, a szaponinok kikapcsolják az édes íz érzékelését a szájban, ezáltal csökkentik a cukor iránti sóvárgást, illetve megakadályozza
a szénhidrátok felszívódását is. Vegyük sorra, mit kell
tudni erről a különleges növényről!
A XXI. század emberének több, korábban kevésbé tipikus generációs betegséggel kell megküzdenie. Ilyen a cukorbetegség
is, ami ma már népbetegségnek számít: a KSH adatai szerint Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és több mint 5 ezer
gyermek küzd meg nap mint nap a cukorbetegséggel.
A diabétesz kezelése és karbantartása gyógyszeres és természetes módszerekkel egyaránt sikeres lehet, persze itt nehéz általánosítani, hiszen ez függ a cukorbetegség előrehaladottságától
és egyéb egészségügyi tényezőktől is. Annyi azonban bizonyos,
hogy több olyan gyógynövényt is ismerünk, amelyek diabétesz
esetén igen nagy hatékonysággal bevethetők. Ezek táborát erősíti a Gymnema sylvestre, vagyis a Gudmar is.
A Gymnema sylvestre levelei és a belőlük készült kivonat
igen értékes és különleges anyagokat tartalmaz. Bővelkedik például kolinban, betainban, stigmasterolban, guercitolban,
gurmarinsavban és trimetilaminben. A triperpenoid szaponon
csoportba tartozó gimneminsav az édes íz érzékelését nyomja el és segít a megfelelő vércukorszint stabilizálásában. A
Gymnema sylvestre gimneminsav vegyületei a bélfalon lévő
receptorokhoz is kapcsolódhatnak, segítenek csökkenteni
a bélben lévő cukormolekulák felszívódását. Ez a folyamat
csökkentheti a vércukorszintet, és elősegítheti az inzulin
szekrécióját és felszabadulását.

Felhasználása

A Gymnema sylvestre az ayurvedikus gyógyászatban igen
jelentős szerepet töltött be, mivel megfigyelték vércukorszintcsökkentő hatását. Vannak gyógyítók, akik más növényekkel
kombinálva alkalmazzák kezeléseik során, például létezik már
kifejezetten a testépítők számára készült Gudmar tartalmú zsírégető szer is.
Ma már tudjuk, hogy nemcsak a cukorbetegek számára lehet
igazán hatékony megoldás, de gyógyírt nyújthat emésztési- és
anyagcserezavarok és májbetegség esetén is.
Egyik felhasználási módja a növény friss leveleinek rágása. Ennek hatására érzéketlenné válnak az ízlelőbimbók s akár néhány
órával a rágás után sem érezhető édes íz, még a legédesebb
ételeké sem. A Gymnema sylvestre édes íz érzékelését blokkoló
hatása 15 és 50 perc között tart, de akár több órán át is fennállhat. A gimnesavaknak nincs hosszú távú hatása más ízekre, nem
befolyásolják a keserű, sós vagy savanyú ízérzékelést.
A gyógynövényt különféle táplálékkiegészítők formájában
is a szervezetbe lehet juttatni, így könnyedén be tud épülni
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fogyasztása a mindennapi rutinba. Például a Garuda Ayurveda
étrend-kiegészítők közül a Gymnema sylvestre az alábbi termékekben található meg:
• Garuda Ayurveda Diabet Guard granulátum
• Garuda Ayurveda Dia Tea

A Gymnema sylvestre hatásai
- hagyományos felhasználási módok

A keleti és az ayurvedikus orvoslásban a Gymnema sylvestre
leveleket és kivonatokat szembetegségek, allergiák, székrekedés, köhögés, fogszuvasodás, elhízás, gyomorbántalmak
és vírusfertőzések kezelésére használják. Antioxidánsként,
antimikrobiális szerként és afrodiziákumként is alkalmazzák.
Az ayurveda szerint ezt a gyógynövény keserű, fanyar, hűsítő,
tonizáló, féreghajtó. Hasznos légúti bajok, szívbetegségek,
leukoderma esetén, illetve vízhajtó hatása is van.
A Gymnema sylvestre a természet ajándéka azok számára, akik szeretnének
egészségesebben élni, vagy pedig valamilyen egészségügyi problémára
keresnek választ.

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

Életmód

Van remény az autoimmun betegségek
és allergiák kezelésére?! III.rész
Mivel ez a téma nagyon összetett, ezért több fejezetben, néhány hónapon át foglalkozom vele.
A bélben lévő mikrobák kölcsönhatásba lépnek immunrendszerünkkel és segítenek testünknek megkülönböztetni a jó és a rossz kórokozókat. Egészséges bél-immun
kapcsolat esetén az immunrendszer képes felismerni és elpusztítani azokat a kórokozókat, amelyek potenciálisan árthatnak nekünk. Minél változatosabb a
mikrobiomunk, annál jobb az egészségünk. Az alábbiakban folytatom azon anyagok bemutatását, melyek támogatják a mikrobiomot.
Omega-3 zsírsavat elsősorban a halak (tengeri és édesvízi egyaránt) tartalmaznak nagy mennyiségben, amelyek szükségesek sejtjeink megfelelő működéséhez. Sajnos nekünk magyaroknak ebből
mindig hiányunk van, hisz nem vagyunk nagy halevő nemzet. Hetente háromszor kellene halat fogyasztanunk (tonhal, szardella, szardínia, lazac, makréla, hering, busa, pisztráng), hogy megfelelő men�nyiségű omega-3-hoz jussunk. Hasonlóan fontos étkezési omega-3
forrásnak tekintik a táplálkozási szakemberek az olajos magvak, az
azokból sajtolt olajak, valamint a növényi olajak egy részét: lenmag és
lenmagolaj, dió, mandula pepceolaj, pekándió. Ha nem tudjuk természetes forrásból bevinni az omega-3-at, javaslom a táplálék-kiegészítő kapszulák fogyasztását mikrobiomunk egészsége érdekében.
A C-vitamint az immunrendszer fontos vitaminjaként említették,
de kiválóan alkalmas a gyulladás csökkentésére is. Segíthet az immunrendszer egészségének megőrzésében is, a gyulladáshoz vezető szabad gyökök elbontásával. A szervezet azonnal felhasználja
a kapott C-vitamint, és minden felesleget kiválaszt. Mivel a C-vitamin
nehezen képes felszívódni, a legjobb, ha egész nap magas C-vitamin
tartalmú ételeket fogyasztunk. A D3-vitamin C-vitaminnal történő
bevitele elősegítheti a felszívódást.
A D-vitamin egy másik fontos vitamin az immunrendszer egészsége szempontjából. A legtöbb magyar szervezetében nincs elég
D-vitamin, különösen a téli hónapokban. A D-vitamin 200 különböző enzimatikus folyamatban játszik szerepet, így hiánya nagyon
meggyengíti a szervezetünket. Az autoimmun kórképekben az által
is segít, hogy a T-sejtek működését szabályozza. Lehet, hogy ez az
egyik leginkább alulértékelt, mégis nélkülözhetetlen anyag az autoimmun kórképekben szenvedők számára. Egyes ételek szintetikus
D-vitaminnal dúsítottak. Kerülje el ezeket az ételeket, és válassza természetes D-vitamint, például szabadon tartott tyúk tojássárgáját, lazacot, shitake gombát, csukamáj olajat és belsőségeket. Próbálja meg
ezeket az ételeket naponta integrálni az étrendjébe. A D-vitamin
megszerzésének másik módja a napfürdő. Ha naponta húsz percig
kiteszi az arcának és a nyakának bőrét a napsugárzásnak, ez segít abban, hogy elegendő D-vitamint termeljen a szervezetünk.
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Az alfa-tokoferol az E-vitamin egyik formája, amely olyan élelmiszerekben található meg, mint a spenót, fehérrépa, brokkoli, spárga, paradicsom és mandula. Kimutatták, hogy ez az erős antioxidáns
támogatja az immunrendszert, valamint támogatja a keringés
egészségét. A felnőtteknek naponta körülbelül tizenöt milligramm
alfa-tokoferolt kell fogyasztaniuk. Egy csésze spenót körülbelül négy
milligrammot tartalmaz. A mandulában sok alfa-tokoferol található,
egy uncia mandula több mint hét milligrammot tartalmaz. Egy evőkanál olaj, például sáfrány- vagy napraforgóolaj, körülbelül öt milligramm alfa-tokoferolt tartalmaz.
A kvercetin egy antioxidáns, amely olyan ételekben található
meg, mint a paradicsom, a zsálya és a citrusfélék. Ez az antioxidáns
számos módon segíthet a gyulladás csökkentésében. Először is
antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a tulajdonságok
elősegíthetik a szervezetben a gyulladáshoz vezető fertőzések leküzdését. Másodszor, csökkentheti a szervezetben felhalmozott szövetkárosító enzimek mennyiségét. Ezt az antioxidánst a prosztatára,
valamint a légzőrendszerre gyakorolt gyulladáscsökkentő hatásaival
kapcsolatban vizsgálták.

Életmód
A bromelain gyulladáscsökkentő enzim, amely a legnagyobb
mennyiségben az ananász szárában található meg, de bőségesen
van az ananász gyümölcsében és gyümölcslévében is. Ezt a vegyületet megvizsgálták a duzzanat és gyulladás csökkentésére, különösen a légzőrendszerben. Vérhígító tulajdonságokkal is rendelkezik,
így azok számára hasznos, akiknél nagyobb a vérrögképződés veszélye. Ez az enzim táplálék-kiegészítő formában is megvásárolható.
A luteolin egy flavonoid, amely olyan ételekben található meg,
mint a kelkáposzta, a vízitorma, az alma, az oregano, a borsó és az
édeskömény. A luteolin antihisztamin és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek képesek csökkenteni az autoimmun kórkép okozta gyulladást. Ezt a flavonoidot vizsgálták azon
képessége miatt, hogy segít az agy gyulladásos folyamatait csökkenteni.
A béta-karotin rendkívül előnyös anyag, amely élénk színű, narancssárga és sárga ételekben található meg. Segíti a szervezetünket
az A-vitamin létrehozásában. Az A-vitaminról kimutatták, hogy
segíti a gyulladások leküzdését és támogatja az immunrendszert.
Próbáljon megenni pár sárgarépát (vagy bármilyen más, magas béta-karotin tartalmú ételt) minden nap, hogy biztos lehessen abban,
hogy elegendő mennyiséget kap ebből az értékes vegyületből.
A brokkoli egyike azoknak a keresztesvirágú zöldségeknek, amelyek glükozinolát nevű vegyületet tartalmaznak. Kimutatták, hogy
ez a vegyület csökkenti a rákhoz kapcsolódó gyulladásos markereket. A glükozinolát egy másik vegyületté alakul át a szervezetben,
amely segít csökkenteni a gyulladásos mediátorokat. A zöldség
enyhe főzése és napi fogyasztása nagyszerű módja lehet az egészséges immunrendszer fenntartásának, a gyulladás elleni küzdelem
mellett.
Az oleocanthal olyan vegyület, amely kizárólag extra szűz olívaolajban található meg. Kimutatták, hogy ez a csodálatos anyag
csökkenti a gyulladást, különösen, ha az ízületekről van szó. Segíthet
csökkenteni az ízületi porc károsodását is. Az olívaolaj az Oleocanthal
tartalma mellett polifenolt is tartalmaz. A polifenol segíthet a bélben
lévő jó bacik növekedésében, valamint javíthatja az agy működését!
Az extra szűz olívaolaj fogyasztása salátaöntetekben a legegyszerűbb módszer.
A likopin megtalálható olyan ételekben, mint a paradicsom, a görögdinnye és a papaya. Nemcsak a testben lévő szabad gyökök elleni
küzdelemben segít, hanem az agyat is megvédi a gyakran depres�szióhoz vezető gyulladásoktól. A paradicsom bőrében magasabb a
likopintartalom, ezért egyen egy csésze apró paradicsomot, amelyet extra szűz olívaolajjal önt le az egészséges, gyulladáscsökkentő
snackhez.
A fokhagyma szuperételnek számít. Egy allicin nevű vegyületet tartalmaz, amely segíthet a szervezetben a fertőzések leküzdésében. Ez az erős szagú étel azonban szerves kénvegyületeket
is tartalmaz, amelyek segíthetnek a gyulladás csökkentésében és
a szív- és érrendszer védelmében. Az érlelt fokhagyma több ilyen
hasznos vegyületet tartalmaz. A fokhagyma alapos összezúzása,
mielőtt hozzáadná a különféle ételekhez, segíthet az allicin és
más hasznos vegyületek aktiválásában.
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Az olyan ásványi anyagok, mint a réz, a cink és a mangán,
elengedhetetlenek egészségünk szempontjából. Sok emberben hiányoznak ezek az alapvető ásványi anyagok, és ez számos
problémához vezethet. Hiányuk a szabad gyökök inaktiválásához
vezet olyan enzimek esetén, mint a szuperoxid-dismutáz. A réz, a
cink és a mangán mind szükséges ahhoz, hogy támogassa ezt az
enzimet és segítse munkáját. Az osztriga tartalmazza a legtöbbet
ezekből az esszenciális ásványi anyagokból, más hasznos vegyületek mellett.
A következő részben a bél és az agy kapcsolatáról lesz szó és ennek immunrendszerünkre való kihatásáról!
Várom vissza Önt!

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

Fűben-fában

Ezért válaszd mindig a teljes spektrumú CBD olajokat!
A CBD olajokat ma már szinte mindenki ismeri, vagy
legalábbis hallott róluk - ezeket a készítményeket a
kannabisz növényből állítják elő, ezért is emlegetik őket
gyakran kannabisz olaj néven. Amit azonban nem mindenki tud, az az, hogy a kannabiszban a CBD mellett 100nál is több hasonló vegyület, ún. kannabinoid található,
amelyek mindegyike különböző hatásokkal rendelkezik.

Társas hatás

A kannabiszban előforduló vegyületeket összefoglalóan kannabinoidoknak nevezzük, utalva a származásukra. Ezek közül az utóbbi
években a CBD kissé ellopta a rivaldafényt, de valójában a rokonvegyületeinek számító CBG, CBC, CBN és THC mellett sem szabadna szó
nélkül elmennünk, hiszen a tudomány folyamatosan kutatja az élettani hatásaikat.
Bár a kannabinoidok mindegyike önmagában is hatással van az emberi szervezetre, legjobban mégis akkor élvezhetjük a kedvező hatásaikat, ha együtt alkalmazzuk őket. Tudományosan is bizonyított, hogy a
különböző kannabinoidok erősítik egymás hatásait, ezt nevezték el a
kannabisszal foglalkozó szakemberek társas hatásnak. A társas hatás
lényege tehát, hogy ezek a vegyületek együttesen alkalmazva erősebb hatást fejtenek ki, mintha külön-külön használnánk őket.

Teljes spektrumú CBD olajok

A CBD olajokat összetételük alapján 3 nagy csoportba soroljuk:
• A kizárólag CBD-t tartalmazó CBD izolátumok
• A CBD mellett néhány másik összetevőt is tartalmazó széles spektrumú CBD olajok
• A kannabisz minden aktív összetevőjét tartalmazó teljes spektrumú CBD olajok
Az előző fejezetben ismertetett társas hatás legjobban egyértelműen a teljes spektrumú CBD olajokban érvényesül, hiszen ezek
tartalmazzák a CBD melletti másik kannabinoidokat, valamint a hatékonyságot tovább javító terpéneket és flavonoidokat is. A Magyarországon forgalomba kerülő teljes spektrumú kannabisz olajok legálisan

tartalmazhatnak legfeljebb 0,2% THC-t is. Ilyen mennyiségű THC bódító hatáshoz még biztosan nem vezet, viszont rengeteg visszajelzés
támasztja alá, hogy sokat növelhet a készítmény hatékonyságán.

Honnan tudom, hogy egy CBD olaj teljes spektrumú?

Amióta egyre több vásárló van tisztában ezeknek a készítményeknek a magasabb hatékonyságával, sajnos rengeteg cég valótlanul állítja a CBD olajáról, hogy az teljes spektrumú. Ennek valóságtartalmát
ránézésre biztosan nem fogjuk tudni megállapítani, de még a kipróbálás után sem egyértelmű, hogy milyen összetevőket is tartalmaz pontosan a megvásárolt olaj.
Egyetlen biztos megoldás létezik, ezt pedig a harmadik fél által készített, független labortesztek jelentik. A gyártók ilyenkor elküldik termékeiket egy akkreditált laboratóriumba, akik kiállítanak egy tanúsítványt a pontos összetételről, ezt a dokumentumot pedig QR kóddal is
ellátják, és nem csak a gyártónak küldik vissza, de saját holnapjukra is
feltöltik, megelőzve ezzel az esetleges visszaéléseket.
Ez a tesztelési eljárás költséges, ráadásul azonnal lebuktatná a csalókat, ezért csak kevés cég alkalmazza. Ezek egyike például a svájci
Meliora, honlapjukat megnyitva minden termék oldalán letölthetjük
az éppen készleten lévő CBD olajok labortesztjeit, így pontosan látjuk
vásárlás előtt, hogy mit fogunk kézhez kapni. A cikk megírásának pillanatában készleten lévő Meliora 10% teljes spektrumú CBD olajban az alábbi kannabinoidokat találjuk: 10,5% CBD; 0,17% THC;
0,35% CBC; 0,16% CBG.
Ha szeretnél biztos lenni abban, hogy megbízható, labortesztelt CBD
olajat kapsz kézhez, akkor látogass el a Hemp Health webáruház oldalára, vagy a budapesti CBD Corner by Hemp Health szaküzletbe!
Csapatunk több éves tapasztalattal rendelkezik a CBD készítmények
terén, a termékek kiválasztásával, adagolásával és alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben ingyenes tanácsadási lehetőséget biztosítunk.

www.hemphealth.hu
+36 30 100 9525
1085 Budapest, József krt. 59-61.
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Természetesen

Természetes megoldások gyermeke allergiás
tüneteinek enyhítésére
Az allergia ma már népbetegségnek
számít és egészen kicsi gyermekeknél is kialakulhat. Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója egy
bizonyos kiváltó tényezőre, az allergénre. Ilyen lehet egy növény pollenje, állatszőr, vegyszer vagy élelmiszer is. Amikor a szervezet találkozik
az adott allergénnel, antitesteket és
hisztamint termel, amelyek a véráramba kerülnek, hogy megküzdjenek az allergén anyagokkal. Ez gyulladásos reakciót indít el, amely olyan
tüneteket okoz, mint a tüsszögés, torok és szájnyálkahártya viszketés,
orrdugulás, orrfolyás, szem- és bőr
viszketés, ödéma, bőrkiütések.

A szakorvosok által felírt antihisztaminok
és a szteroidos orrsprayk enyhülést jelenthetnek, de néhány természetes megoldást
is érdemes bevetni a tünetek csökkentésére.
Derítsük ki az okokat! Gyermekeknél
gyakori, hogy egy belső félelem, lelki megrázkódtatás, fokozott stressz vagy idegi
megterhelés vált ki allergiás megbetegedést. Okot adhat erre például a szülők válása,
egy szeretett személy elvesztése, új városba
költözés stb., amellyel kapcsolatos érzéseit a
gyermek egyedül nem tudja feldolgozni. Beszélgessünk vele sokat az adott szituációról,
szükség esetén forduljunk szakemberhez. Az
ok megszűnése általában az allergia megszűnését is eredményezi.
Változtassunk gyermekünk táplálkozásán! Az allergiák jelentős részét általában valamilyen élelmiszer okozza. Ilyenek lehetnek
például a glutén tartalmú gabonafélék, a tehéntej és tejtermékek, valamint a finomított
cukor is. Túlzott bevitelük esetén testszerte
gyulladások keletkeznek, főként az emésztőrendszerben és a bőrön jelentkező tüneteket produkálva. Rendszeres székrekedés, étvágytalanság, bőrkiütések és ekcéma esetén

gyanakodhatunk élelmiszer intoleranciára.
A tejben lévő kazein (tejfehérje), gyakran
okoz légúti panaszokat, amely orrfolyással,
orrdugulással és akár légzési nehézséggel
is jár. Szénanátha esetén gondoljunk a tejfehérje érzékenységre. Ilyen esetben a tejtermékek elhagyása az étrendből, sokszor
azonnali megoldást jelenthet gyermekük
allergiás tüneteinek megszüntetésében!
Az allergiát a véráramba kerülő kemikáliák is kiválthatják. Amikor a szervezet telítődik velük és a máj túlterhelt, megpróbálja
kiüríteni a bőrön és a tüdőn keresztül. Előbbi esetben bőrpír, csalánkiütések, viszkető
ekcéma, utóbbi esetben pedig légzőszervi
tünetek jelentkezhetnek. Váltsunk természetes tisztítószerekre otthonunkban, főként a mosópor és a textilöblítő terén, és
gyermekünk kozmetikumait is cseréjük le
vegyszermentes natúrkozmetikumra.

Allergia elleni szerek Maria
Trebentől

Maria Treben alkoholmentes svédkeserű: A svédkeserű több mint 40 féle
gyógynövényt tartalmaz, melyek nem csak
az immunrendszer támogatását végzik,
hanem az emésztőrendszer karbantartását
is. Csökkentik a gyulladásokat, támogatják
a méregtelenítési folyamatokat, javítják az
emésztést. Külsőleg is használható bőrgyul-
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ladások, bőrviszketés és ekcéma tüneteinek
enyhítésére. Gyermekeknek 1 éves kortól
adható.
Maria Treben Svédkeserűs natúrszappan: a 100%-ban természetes szappannal
kiválthatjuk a szintetikus összetevőkkel teli
gyermekápoló szereket. Kisbaba kortól alkalmazható fürdetéshez és hajmosáshoz
egyaránt. Segítségével nem csupán az allergiát okozó vegyszereket iktathatjuk ki,
hanem a meglévő allergiás bőrtüneteket is
enyhíthetjük. A svédkeserűs natúrszappan
használata csökkenti a bőrirritációt, nyugtatja az érzékeny, kipirosodott bőrt, enyhíti
a húzódást és a viszketést.
Maria Treben Körömvirág balzsam:
segítségével eredményesen vehetjük fel a
harcot a bőr szárazsága, berepedezése, valamint a bőrgyulladások, allergiás bőrreakciók tünetei ellen. Baba és mama egyaránt
hasznát veszi, hiszen nem csak arckrémként, egész testet ápoló hidratálóként, de
popsiápolóként is nagyszerűen funkcionál!
Gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatása
ekcéma esetén is nélkülözhetetlen.

A Maria Treben gyógynövényes termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

Mert az élet...

A bölcsőtől a koporsóig...

„Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót
és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.”
Gyökössy Endre
Kedves Olvasó, elméláztam a mottó
gyönyörű és tömör megfogalmazásán.
Néhány szóban egy életen ível át és kiemeli a lényeget, nem elegendő nézni,
látni is kell! Azonnal a magyar közmondás
jutott eszembe: „Nem látja a fától az erdőt!”. Jelentése pedig az, hogy valaki elvész a részletekben, nem látja a lényeget
és nem a megoldandó, lényeges feladatokkal foglalkozik, hanem lényegtelen
melléktevékenységekre fordítja idejét és
energiáját. Jaj annak a közösségnek, vállalatnak, országnak, avagy legyen az unió is,
amelyiknek ilyen vezetője, vagy vezetése
van!
„Nem zörög a haraszt, ha nem fú a szél!”
alapon két dolgot feltételeztem: egyrészt
azt, hogy nyilván kell lenni egy betegségnek is, ami hasonló tünetekkel jár, továbbá azt is, hogy ez biztosan nem egy
új dolog, hiszen, „Nincsen új a Nap alatt!”
Feltételezésemet tett követte, és találtam
is. A betegséget először Bálint Rezső magyar neurulógus fedezte fel és írta le még
1909-ben. Innen a neve: Bálint-szindróma.
Mi is ennek a betegségnek a lényege: a
vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a szem,
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mint egy optikai rendszer egészséges,
és hibátlanul működik. Tehát a látóközpont a külvilág valós információit kapja
meg. Az információk feldolgozása azonban hibás! Nem áll össze a valóság képe,
csak annak egyes elemei jelennek meg
„kézelfoghatóan” a beteg számára. S bár a
mozgató, motorikus rendszer is ép, itt sem
tökéletes a működés. Nem tudja megfogni a tárgyakat, még akkor sem, ha éppen
látja azt az egyet, amit lát, avagy jobb kézzel nem tudja elérni, de balkézzel igen.
Összefoglalom: a beteg néz, de nem lát,
és így a külvilág tényei nem számítanak!
Tűnődjünk el ezen!
Térjünk vissza a szólásmondáshoz,
melynek gyökere az ókorba vezet vissza,
a latin költőknél találunk erre vonatkozó
hivatkozást vagy megfogalmazást. Például Ovidius (született ie.43-ban) így írt erről,
bár nem ennyire tömören: „Nem látja sem
a lombot az erdőben, sem a szabad mezőn a selymes fűszálat, sem pedig a vizet a
megáradt folyóban”. A ma ismert, és általunk is használt szólásmondás ilyen tömör
megfogalmazása 1780-ban, C. M. Wieland
német kötő írásában tűnik fel először.
Nos, Kedves Olvasó, most felteheti a

Mert az élet...
nagy kérdést, miért olyan fontos számunkra ma ez az egyszerű, és közismert
szólás-mondás: „Nem látja a fától az erdőt!” Válaszom roppant egyszerű: azért
mert ez a ritka betegségnek tűnő szindróma az egész nyugati társadalom Józan
Eszét nemcsak kikapcsolta, de vélhetően
el is vette! Tessék szétnézni!
De maradjunk a magunk portáján, és
nézzük meg, mit is jelent számunkra ez
a mondás és hogyan lehet elkerülni azt,
hogy ilyen vád érjen bennünket! Szembe
kell néznünk a valósággal!
Miért is nem látjuk a fától az erdőt?
Nagyon egyszerű lehet az ok, túlságosan
közel állunk a fához és az eltakarja a perspektívát. Lépjünk hátrább, de lehet, hogy
kötődésünk a vizsgált témához olyan
erős, hogy nem is olyan könnyű hátrább
lépni. Ilyenkor szokták azt mondani:
ugyan már, nézd egy kicsit „felülről” a dolgokat, az eseményeket! S ha erre képesek
leszünk, akkor két-három „jelképes” hátralépésnél megnyílik a teljes perspektíva, és
látjuk az erdőt!
Miért fontos ez? Azért, mert ha nem
látjuk a lényeget, téves döntéseket hozhatunk, úgy érezhetjük magunkat, hogy
be vagyunk zárva! S a részeg emberhez
hasonlóan, amikor a lámpaoszlopot megölelve, körbe forog, próbálja azt elhagyni,
de nem megy, és ekkor felsóhajt: „jaj, Istenem, bevagyok falazva!” S sajnos, nagyhatalmú vezetőkre is igaz!
Elérkeztünk kedvenc témámhoz, a
vezetők értékeléséhez! Általában az a
szokás, hogy egy vezetőt tettei alapján
ítélünk meg. Hát, ... ha az összes tényt
egy kosárba rakjuk, lehet, hogy ez nem
is olyan rossz! Azonban én ennél egy fokkal szigorúbb feltételt is bevezetnék, és
nemcsak azt vizsgálnám meg, hogy mit
tett meg egy vezető az „uralkodása” idején, hanem azt is, mit nem tett meg, amit
az adott körülmények között meg kellett
volna tennie! Azért nem tette meg, mert
„nem látta a fától az erdőt!” S úgy gondolom, hogy ez utóbbit sokkal nagyobb
súllyal kell figyelembe venni, mert lehetséges, hogy a történelmi körülmények
sokára, vagy soha sem ismétlődnek meg!
Ezt a helyzetet, amikor nem látjuk a fától az erdőt, azaz a dolgok lényegét, gyakran önmagunk teremtjük meg. Az adott
esetben a dolgokhoz való erős érzelmi
kötöttség - ami a múlt emlékeit is behívhatja -, homályosíthatja el tisztán látásunkat. Ez a kötöttség nem enged eltávolodni

A legfontosabb lépés, amit a tisztánlátás és a tudatosság érdekében
megtehetsz, hogy elkezded tanulni, megismerni önmagad.
a dogoktól, amiből az következik, hogy rálátásunk vagy megértésünk sem az egész
eseményre terjed ki, csupán az érintett,
hozzá kötődő részletig. Minél több érzelmet ébreszt fel bennünk a szituáció, annál
jobban kötődünk! Ráadásul a problémát
még fel is nagyíthatjuk. A helyzet befagy,
mert nem a tiszta tudatunk, hanem érzelmeink irányítanak!
Hogyan viselkedünk ebben a helyzetben és hogyan tudunk kitörni ebből?
Viselkedésünk általában sablonos és környezetünket izgatjuk azzal, hogy mi rendben vagyunk, de te változz meg! Általában a környezetünk pedig tisztábban lát,
és ezért nem történik semmi. Közben mi
meg elégedetlenkedünk! Eszünkbe se jut,
hogy mi is változtathatnánk. S ha ezt alaposan átgondoljuk, akkor rá kell jönnünk,
hogy ez az egyetlen lehetőségünk, hogy
mi változtassunk, mi változzunk meg. Hisz
a környezetünket megváltoztatni, pláne
ebben az állapotban, nincs hatalmunk!
Magunkat kell megvizsgálni: mi váltotta ki ezt a helyzetet? Elhanyagoltnak érzed magad? Félsz? Haraggal vagy valaki
iránt? Kihez, vagy mihez kötődnek ezek
az érzelmek? S meg kell látnod a fát, ami
előtt állsz, és közelről nézd a kéreg mintázatát! Nos, a fának mondhatod, hogy
menj arrébb, de megint nem fog történni
semmi! Neked kell lépned, mozdulnod,
valamelyik irányban engedni a kötöttségedből!
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Ha képes vagy arra, hogy engedj, hogy
mozdulj, hogy viszafogd egy kicsit feldúlt érzelmeidet, akkor képes leszel arra
is, hogy elfogadd a dolgokat úgy, ahogy
azok vannak. Ez az egyetlen módja annak,
hogy békességben tudj élni magaddal, és
megint harmonikus kapcsolatod legyen a
környezeteddel!
Egy szó mint száz: a legelső és legfontosabb lépés, amit a tisztánlátás és a tudatosság érdekében megtehetsz, hogy
elkezded tanulni, megismerni önmagad.
Az önmegismerés és a tanulás révén nagyobb rálátással szemléled saját magadat, reakcióidat és szerepedet az egyes
helyzetekben, ami kimozdít az eddigi „állóvízből” és elindít, illetve továbblendít a
fejlődés útján.
De akárhonnan közelítjük is a kérdést, a
legfontosabb lépés, amelyet a tudatosság
és a tisztánlátás érdekében megtehetsz,
az a tanulás! A tét óriási: vagy felébredünk
és összefogunk vagy technológiai vívmányainkkal együtt kihalunk! Európa népei,
ti látjátok az erdőt?
Kétlem!
Ébredj Európa társadalma, és védd magadat, önállóságodat,
szellemi és erkölcsi
kincseidet!
Barátsággal,
Erdei István

Életmód

Az epesavak szerepe az életminőségünkben
- epekörforgás
A kólsav tartalmú epét a máj termeli, mely az epehólyagba kerül és ott
tárolódik. Étkezéskor a táplálék kb.
1-2 órán belül a gyomorból a patkóbélbe kerül, ahol a nyállal és a gyomorsavval előkészített, megkezdett
emésztési folyamat folytatódik.
A patkóbélbe került, előfeldogozott
tápláléktól, a patkóbél nyálkahártyájáról kap egy kolecisztokinin vezérlést az
epehólyag, melyre az epe a patkóbélben
végződő epevezetéken a patkóbélbe kerül, a zsírok és részben a fehérjék elbontásához. Ezzel egyidőben a hasnyálmirigy
enzimek is a patkóbélbe kerülnek, mivel
a hasnyálmirigy is a patkóbélbe csatlakozik, ahogy az epevezeték is. Az epefolyadékkal és hasnyálmirigy váladékkal
kezelt táplálék tovább megy a vékonybél
majd a vastagbél felé, miközben a kólsav
dezoxikólsavvá alakul át. Ennek kb. 10%a a széklettel kiürül a szervezetből, amíg
kb. 90%-a a véráram útján visszakerül
a májba, ahol a dezoxikólsav kólsavvá
alakul vissza és a folyamat kezdődik
elölről, azaz ciklikusan ismétlődik, ez az
enterohepatikus körfolyamat = epekörforgás.
Amennyiben a kor, az életmód, az étrend, az öröklött tényezők, betegségek,
vagy nőknél a várandóság, stb. miatt/alatt
ez a folyamat élettanilag nem megfelelően működik, elromlik, úgy emésztési
problémák léphetnek fel: puffadás, székrekedés, hasmenés, jobb oldali bordaív alatti sajgás, illetve fájdalom, hátba
kisugárzó szúró érzés, kivilágosodó
széklet stb. Ebben kb. kétszer annyian
érintettek a nők, mint a férfiak. Amiatt is,
hogy a nőknél általában a sokkal érzékenyebb idegrendszerből és a gazdagabb
érzelemvilágból fakadó fokozottabb
stressz is szerepet játszik, mert az epehólyagból az epe továbbjutását biztosító
„szelep”, azaz az oddi szfinkter záróizom
a stressztől nem nyit ki megfelelően és
ezáltal az epe beszorul az epehólyagba,
besűrűsödhet és epekőhöz is vezethet, az
emésztés pedig tökéletlen lesz.
Amennyiben a belekbe nem kerül

megfelelő mennyiségű epesav, úgy az
elhalt gramm negatív baktériumok sejtfalából származó lipopoliszacharidok, azaz
endotoxinok (belső mérgek) közömbösítése, semlegesítése nem történik meg
megfelelően és emiatt a nem megfelelően közömbösített endotoxinok citokinek
útján gyulladásokat válthatnak ki más
szerveinkben, ami idővel betegségekhez
vezet és amelyeknek az okát az előzőekben leírt folyamatelemzések sokszor nem
tárják fel megfelelően, így az egyes betegségek valódi oka ismeretlen maradhat,
emiatt nem okozati, hanem tüneti kezeléseket alkalmazhatnak.
A GALLMET étrend kiegészítők természetes epesav (és gyógynövény) tartalmúak és epepótlással, okozati alapon
képesek az epekörforgás zavarait kompenzálni, illetve enyhíteni úgy, hogy a
gyomorsavnak ellenálló intestinosolvens
kapszula csak a patkóbélben esik szét,
ott, ahova az epevezeték is becsatlakozik,
tehát a GALLMET tartalma nem kerül a
gyomorba.
A kb. 15 mm-nél kisebb puha, koleszterin kövek jó eséllyel GALLMET
kapszulák több hónapos szedésével
feloldhatók.
Epeműtétek után az epe folyamatosan csordogál, mivel nincs epehólyag,
ahol összegyűlne. Viszont zsírosabb éte-
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lek fogyasztásakor ez a csordogáló epe
nem elégséges a zsír és részben a fehérje
bontáshoz, emiatt emésztési problémák
merülhetnek fel, amit epesav kapszulák
fogyasztásával lehet kompenzálni. Természetesen diétával, gyógynövényekkel is
lehet egyensúlyozni, bizonyos mértékig
és egyéntől függően, de a bélben keletkező belső mérgek (endotoxinok) közömbösítését ezek általában nem tudják megoldani, viszont epesavak adagolásával
lehetséges. Az epeműtéten átesetteknek az emésztésük támogatásával az
epepótlás jelentős életminőség javító
lehet.

Többet megtudhat a honlapon:
www.gallmet.hu

GALLMED Kft., 6500 Baja, Szarvas G. u. 3.
+36-79-326581, gallmed@gallmed.hu
A GALLMET feltalálója kifejlesztette új termékét az
AntiBac-ot, amely hasznos lehet különösen fertőzéses és
megfázásos időszakok kezdetén, mert jótékony hatással
van ezek tüneteinek és mellékhatásainak enyhítésére,
további információ:
https://antibacvir.hu/egeszsegugyi-javaslatok/

Életmód

Egészséges időskor a kurkuma segítségével 1. rész
Az öregedés elkerülhetetlen biológiai folyamat, de a vele
járó egészségromlásba nem kell és nem is szabad beletörődnünk! Számos eszköz és módszer áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy életünket minden szakaszában teljessé tegyük. A modern orvostudomány vívmányai mellett egyre
több szerepet kapnak az utóbbi évtizedekben a természetes gyógymódok, köztük a gyógynövények is.
Mi most a kurkuma egészségmegőrző és -helyreállító hatásával foglalkozunk részletesebben.
Nálunk is egyre népszerűbb ez a fűszer a konyhában. Élénk színe,
enyhe, de különleges aromája miatt sokan kapunk kedvet ahhoz,
hogy új recepteket próbáljunk ki, vagy a hagyományos ételeket „vadítsuk” meg vele. Ez azonban csak az ízlelőbimbóinknak kedvez. Sajnos az alkalmanként fűszerként használt kurkuma gyógyereje nem
túl jelentős. Igen nagy mennyiségben kellene fogyasztani ahhoz,
hogy jótékony hatásai érvényesüljenek. (Ettől óva intünk mindenkit,
mert gyomorirritációt, puffadást, hasmenést okozhat.)
A kurkuma fő hatóanyaga a kurkumin (ezzel az anyaggal kapcsolatban folynak a tudományos kutatások az egészségügyi laborokban). A boltok polcain árusított kurkuma-fűszerek kurkumin
tartalma változó. Előfordul, hogy a 2%-ot sem éri el, ráadásul ez a
vegyület nagyon rosszul oldódik vízben, ezért jótékony hatása is
alig tud érvényesüli, ha „hagyományos” módon fogyasztjuk. Léteznek olyan kurkumin készítmények, melyek felszívódást segítő anyagokat tartalmaznak, de ezek gyakran okoznak gyomorpanaszokat.
Az ideális megoldást a vízoldékony kurkumin kifejlesztése jelentette, ami által sokkal hatékonyabb a felszívódás.

Az időskori cukorbetegség

Az életkor előrehaladtával a glükóz-intolerancia és a 2-es típusú
diabétesz kockázata jelentősen nő. Ez korábban az idősek betegsége volt, de az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg a
fiatalabb korosztályoknál is. Évente több mint 3500 beteg lábát kell
amputálni a cukorbetegség következményeként! A diabetológusok
legóvatosabb számítása szerint 2027-re a magyar lakosság 20-70 év
közötti korosztályában minden tizedik ember cukorbeteg lesz! Ebben a helyzetben a prevenció kulcsfontosságú.
A kurkumin bizonyítottan segít megelőzni a diabétesz kialakulását a magas kockázatú embereknél.
A thaiföldi Srinakharinwirot Egyetem több más laborral együtt a
rendellenesen magas vércukorszintű, orvosi szóval prediabéteszesek
körében folytatott vizsgálatot kilenc hónapon keresztül. A kutatók
szerint a kurkumin a hasnyálmirigyben termelődő, az inzulin felszabadításáért felelős béta sejtek működését is javítja, gyulladáscsökkentő hatásával megakadályozva azok károsodását.
A Columbia Egyetem Diabétesz Centrumának endokrinológusai
igazolták, hogy csökkenti az inzulinrezisztenciát és hatásos lehet a
2-es típusú cukorbetegség megelőzésében is.
Más klinikai vizsgálatok szerint a már kialakult cukorbetegségnél
a kurkumin javítja az erek falának működését és csökkenti a diabéteszes vesekárosodást.
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A Vitálvár – Természetből jeles vízoldékony kurkuma kapszulája a maximális biológiai felszívódásnak köszönhetően jóval kisebb mennyiségben fogyasztva is hatásos lehet, és kisebb arányban okozhat bélrendszeri irritációt! Keresse a
webáruházban: www.vitalvar.hu

Kurkuminnal az Alzheimer-kór ellen

Az Alzheimer-kór a központi idegrendszer idegsejt-pusztulással
járó betegsége. Előfordulása az életkor előrehaladtával növekszik,
a 65 év felettiek kb. 5 százalékát, a 80 év felettiek kb. 20 százalékát
érinti.
A kurkumin több ponton is fékezheti a betegség folyamatát. Laboratóriumi és állatkísérletekben bizonyították, hogy gátolja az
agyban az Alzheimer-kórra jellemző, úgynevezett béta-amiloid
fehérjék kóros lerakódását (az ún. plakkok kialakulását), enyhíti a
gyulladásos reakciókat és oxidatív stresszt. Aktiválja falósejteket,
melyek eltakarítják a lerakódást és javítják az idegsejtek túlélését.
A vizsgálatok egy másik hasznos tulajdonságát is feltárták a
kurkuminnak: védelmet nyújt az oxidatív stressz ellen, ezáltal védi az
agysejteket a korai és természetellenes öregedéssel járó hanyatlás
ellen. Ez újabb kutatásra sarkalja a szakembereket, jelenleg számos
klinikán vizsgálják a kurkumnin szerepét a Parkinson-kór gyógyításában és megelőzésében is. Bíztató jelentések számolnak be arról
is, hogy a kurkumin minimalizálhatja az agyi sérülések, például az
agyvérzés negatív következményeit is.

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Életmód

D-Life - A szénhidrátcsökkentett
termékek új generációja
Többéves kutatómunka után a Diabet Trade Kft. a
szegedi Gabonakutató Kft. szakértői csapatával közösen egy új termékcsaládot fejlesztett ki, mely táplálkozási alternatívát nyújt cukorbetegek, diétázók,
sportolók és gyermekek számára.
A cég 2005-ben elnyerte az Agrár Innovációs díjat,
melyet a DIABET-MIX diabetikus sütő- és tésztaipari
termékcsalád receptúrájának kifejlesztésért, valamint ipari szintű hasznosításáért kaptak.
A D-life termékek galaktomannán tartalmuk miatt (a
galaktomannán a pillangósvirágúak családjába tartozó guarbab
magjában található természetes rostkomponens) hosszan elnyújtott lassú felszívódást biztosítanak, tehát az ún. „Low and
Slow”-hatásnak köszönhetően fogyasztásukkor hosszabb ideig
tapasztalunk teltségérzetet. A galaktomannánt tartalmazó termékek kellemes ízűek, a nap bármely szakában fogyaszthatók
(nincs fűrészpor-jellegük), rosttartalmuk pedig az alapélelmiszerekénél magasabb.

ELŐNYÖK:

A termékek galaktomannán tartalmuk miatt hosszan elnyújtott
lassú felszívódást biztosítanak, ezáltal számos pozitív hatást gyakorolnak szervezetünkre.
• csökkentett szénhidráttartalom
• növényi hatóanyag tartalmuk miatt lassú felszívódásúak
• kevésbé emelik meg a vércukorszintet, ezért jól beilleszthető
diétákba
• mindennapos fogyasztásuk elősegíti a súlycsökkenést
• fokozzák a jóllakottság érzetet
• a termékek rendszeres és megfelelő mennyiségben történő
fogyasztása hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához
• kizárólag természetes anyagok felhasználásával, tartósítószer
és cukor hozzáadása nélkül készülnek
• magas növényi fehérjetartalommal rendelkeznek
• hagyományos ízűek és finomak

Hagyományos ízek, egészséges kivitelben!
A legtöbben szeretnének egészségesen élni, elkerülni a betegségeket vagy elérni a régóta vágyott álomalakot. De az egészséges táplálkozás bizony megnehezíti a hétköznapokat és túl sok
lemondással jár. Arról nem is beszélve, hogy a diétás termékek
sokszor ízetlenek, szokatlan állagúak és nehéz beszerezni őket.
Ezért fejlesztették ki a D-Life termékcsaládot, melynek minden
terméke természetes alapanyagokból készült, szénhidrátcsökkentett, így a legtöbb diétába beilleszthető. Vásárlóink azért
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szeretik a termékeiket, mert az egészségük mellett az alakjukat is
segítenek megőrizni úgy, hogy nem kell lemondaniuk a hagyományos ízekről!

A palettában megtalálhatók:

• lisztek, lisztkeverékek
• tészták
• csokoládék
• fűszerek
• szálas teák
• reform élelmiszerek, köretek

Fogyasztásuk ajánlott egészségtudatosan élőknek, diétázóknak, gyermekeknek, sportolóknak és cukorbetegeknek
egyaránt.
Webáruházunkban folyamatosan feltöltésre kerülnek a különböző terméktípusok.
Rendeld meg, próbáld ki, és élvezd a hagyományos ízeket!
Urbán Annamária

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

Bőrápolás

Tudtad? Belülről hidratál, de kívülről szárít a víz!
Nemsokára kezdődik a nyár, de valójában nincs olyan időpont, amikor
ne lehetne a hidratálásról beszélni.
Hogy miért? Mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindent
megteszünk ennek érdekében, de
gyakran kiderül, hogy mégsem.
Ha nyár, akkor a tenger – jó, ez az elmúlt
néhány nyáron nem volt olyan magától értetődő -, a Balaton vagy a strand a legjobb
program, hiszen a forróságot igazán csak
víz közelében, vagy épp a vízben lehet igazán kellemesen átvészelni. De azt tudtad,
hogy a vízben tudod igazán alaposan kiszárítani a bőrödet?
Nem, nem beszélünk félre, sajnos ez a
csúf igazság. Ha sok időt töltesz vízben –
legyen szó édes- vagy sós vízről – a bőröd
elveszíti saját védőrétegét, ami segít bezárni a nedvességet és egyszerűen kiszárad,
viszketni és húzódni kezd.

Hidratálás 1×1,
hogy jó bőrben maradj

Ahhoz, hogy bőrünk, ami a legnagyobb
szervünk, mindig makulátlan és egészséges
legyen, egyszerre több irányból kell támogatnunk hidratáltságát. Lássuk, melyek ezek!

Elegendő folyadék – belsőleg!

Minden bizonnyal már unásig hallottad és olvastad, milyen fontos a megfelelő
mennyiségű folyadék elfogyasztása. Mégis,
sokan csak egy reggeli smoothie-n, három
hosszú kávén és fél liter vízen élnek egyegy nap és csodálkoznak, hogy gyorsan
és látványosan öregszik a bőrük, pedig
„isznak eleget”. Nos, a rossz hír az, hogy
lehet, hogy mennyiségileg meg is van
a minimum két liter folyadék, de a kávé
nem a legmegfelelőbb választás, hiszen
a koffein vízhajtó, ezáltal szárítja a szervezetet! A legjobb, ha szénsavmentes,
alias bubimentes ásványvizet vagy cukormentes gyümölcsteát iszol, néhány friss
gyümölcsdarabbal, almával, eperrel vagy
citrommal felturbózva. A gyógynövényteák is jó választásnak számítanak, de egy
dologgal nagyon vigyázni kell, méghozzá
azzal, hogy többségük csak kúraszerűen,
három hónapig iható, utána minimum
ugyanennyi szünetet kell tartani velük.

Megfelelő táplálkozás

Igen, talán hihetetlen, de az ételeink is
hidratálják a testünket. A nyers zöldségek, például a sárgarépa, a gyümölcsök,
valamint a levesek és főzelékek mind segítenek a napi folyadékbevitel biztosításában, de fontos, hogy a só használatát
minimalizáljuk. Igen, kell, hogy ízesebbek legyenek az ételek, de hidd el, ahogy
csökkented, úgy az ízeket is jobban érzed
majd. A só ugyanis rengeteg vizet köt
meg a szervezetben. Túlzott fogyasztása
felelős a dehidratáltságért, miközben tele
van a tested folyadékkal és bedagad kezed-lábad. Ráadásul a dehidratáltság az
agyműködést is gátolja és fejfájást okoz.
Hát kinek hiányzik ez?

Az sem mindegy,
mit kensz a bőrödre

A testápolás a napi rutinunk része, de
arra nagyon oda kell figyelni, milyen termékeket használunk. Azt mondanunk
sem kell, hogy minél kevesebb a szintetikus összetevő, annál jobb egy-egy
krém vagy testápoló, ha pedig növényi
olajokat, kivonatokat tartalmaz a kedvenc
kencénk, csak jót teszünk a bőrünkkel.
Manapság sokféle szépségápoló olaj van
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forgalomban, de az egyik leghatékonyabb a sárgarépa olaj, ami csak nemrég
robbant be a köztudatba, így nem csoda,
hogy a Mix Your Nature natúrkozmetikumok E-keverdéjének hatóanyagai között is megtalálható. A Sárgarépa olajos
Testápoló Stift nyáron és télen egyaránt
a szépségápolási rutinunk része lehet, hiszen állaga miatt bárhová elvihető, kön�nyen használható, és természetes alapanyagai mindig elbűvölően ragyogóvá
teszik a bőrt. A sárgarépa olaj egyszerre
ápolja és újraaktiválja a vízhiányos
bőrt, segít visszanyernie rugalmasságát
és felveszi a harcot az öregedés jeleivel,
a fakósággal és a petyhüdtséggel is. Erős
sejtregeneráló hatású, így esetenként
még a már kialakult striákat is képes elhalványítani. Ha egy testápolót keresel,
ami segít felkészíteni a bőrödet a nyárra,
tökéletes választás!

www.mixyornature.com

Ajánló
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A csokoládé ezer arca
– avagy a mentes csoki is lehet finom, egészséges
Egy falatnyi boldogság – jut eszébe sokaknak először a csokoládéról. Nem véletlenül, hiszen a csokoládéban található teobromin és egyéb vegyületek hatására endorfinok termelődnek, így a csokoládéfogyasztás
ugyanazt a jó érzést kelti bennünk, mint amikor szerelmesek vagyunk.
A jó minőségű csokoládéban emellett magas a flavonolok aránya, amelyek segítenek
megkötni a sejtkárosodásért felelős szabad
gyököket. Az antioxidánsok rendszeres bevitele igazoltan csökkenti a vérnyomást és
segíti a szívbetegségek megelőzését. Egyes
vizsgálatok szerint a csokoládé vegyületei
hozzájárulhatnak a rák egyes formáinak megelőzéséhez is.
Több mint négyezer éve fogyasztunk csokoládét, de évezredekig a csokoládét italként
fogyasztották. A mai formájában az 1800-as
évek közepe óta fogyasztjuk, amikor is J.S Fry
& Sons elkészítette az első táblás csokoládét.
A csokoládéfogyasztás növekedése együtt
járt a költségek csökkentésére való törekvéssel, ami pedig magával hozta a rosszabb
minőségű és kevésbé egészséges, magas cukor-tartalmú, alacsony kakaóvaj-, de magas
pálmaolaj-tartalmú, tömeggyártott csokoládék megjelenését. A csokoládéval szemben
támasztott igények azonban folyamatosan
változnak. A változó igényeknek és bizonyos
csokoládégyártóknak köszönhetően újra előtérbe kerültek a jó minőségű csokoládék,
amelyek az ételérzékenyeknek, valamint
az inzulinrezisztenciával, cukorbetegséggel élőknek is egyre szélesebb választási
lehetőséget biztosítanak. Tulajdonképpen
ma már szinte senkinek sem kell lemondania
a finom csokoládéról.
A 100%-os étcsoki kizárólag kakaóbabból készül, sem hozzáadott cukrot, sem tejet,
sem más ízesítőket, aromát nem tartalmaz,
érződik benne a kakaó alapvető kesernyés
íze. A csokoládékészítők a jó minőségű csokihoz nem pálmaolajat és egyéb növényi
olajat adnak, hanem kakaóvajat, hogy csökkentsék a csoki kesernyésségét. A pálmaolaj
előállítása egyrészt az esőerdők irtásával
veszélyezteti számos faj élőhelyét és segíti a
globális felmelegedést, másrészt az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hivatal arra figyelmeztet, hogy az így feldolgozott olaj mérgező a
vesére és rákkeltő is lehet. Hogy miért használják mégis? Azért, mert a kakaóvaj drága.
A tejpor, sűrített tej hozzáadásával szintén
az ízeket lágyítják. A tej arányának növelésé-

vel megjelentek az igen kedvelt tejcsokoládék is. A tej pótlására a tejmentes csokoládét
gyártók rizstejet, kókusztejet vagy mandulatejet használnak, hogy a tejallergiások/
intoleránsok is fogyaszthassanak csokoládét.
A legtöbben a szójalecitint is helyettesítik,
így a szójaérzékenyeknek sem kell lemondaniuk a csokiról.
Habár a fehér csokoládé legfontosabb
összetevői a kakaóvaj, a cukor és a tejpor, a
vegán csokoládégyártók leleményességének köszönhetően már a fehér csokoládé is
lehet tejmentes, szójamentes, vegán, sőt cukormentes is.
Az utóbbi években egyre több csokoládégyártó kísérletezik a nádcukor édesítőszerekkel történő helyettesítésével, ami
az inzulinrezisztenseknek, cukorbetegeknek kedvez. A cukormentes csokikban sok
esetben maltittal helyettesítik a cukrot, de
egyre gyakoribbak az eritrites csokoládék
is, valamint a részben steviával édesítettek.
Kevesen tudják, de a 70% feletti kakaó-tartalmú csokoládét cukortartalma ellenére
inzulinrezisztensek is fogyaszthatják, ráadá-
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sul lassan felszívódó szénhidrátnak számít.
A csokigyártók kísérletezésének köszönhetően már egyre több azon vegán csokoládék száma is, amelyek a kakaóvajon kívül
például földimandulalisztet tartalmaznak.
A csokoládék ízesítésének lehetősége ma
már végtelen és erről a sokszínűségről, változatos ízvilágról nem kell lemondania az
ételérzékenyeknek sem. A vegán csokoládék
egy része teljesen tej-, glutén- és szójamentes, így a többszörösen ételérzékenyek is sokféle mentes csoki közül válogathatnak.
Amennyiben Ön is tej-, szója-, glutén-,
cukormentes vagy vegán csokoládét keres,
webáruházunkban, a vegabonshop.hu oldalon többféle mentes csokoládé közül választhat. Allergénszűrőnk segítségével többféle
érzékenység esetén is megtalálja az Önnek
megfelelő mentes csokit.

vegabonshop.hu

Zöld megoldások

Mi az a csomagolásmentes vásárlás?
A Mandala Csomagolásmentes Bolt története

Közel három éve tervezgettük a férjemmel egy csomagolásmentes bolt létrehozását. A 2020-as év mindenki számára egy meghatározó év volt, sok
mindenre meg is tanított bennünket. Számunkra ez az év adta meg azt a
plusz löketet, hogy merjünk belevágni és elindulni ezen az úton. 2021 februárjában nyitottuk meg első boltunkat Berettyóújfaluban, majd júliusban
második boltunkat Debrecenben. Fontos volt számunkra, hogy lehetőséget adjunk az ország bármely pontján élőknek a csomagolásmentes vásárlásra, ezért novemberben elindítottuk a webshopunkat is.
A környezettudatos életmód és a hulladék mennyiségének minimálisra csökkentése, valamint az egészséges életmód
mindig is természetes volt az életünkben.
Így a bolt kínálatának kialakításánál nemcsak az volt a fontos szempont, hogy nagy
– ún. lédig kiszerelésben - és lehetőleg
környezetbarát csomagolásban kapjuk
az árut, hanem az is, hogy jó minőségű,
tartósítószer- és adalékanyag-mentes
élelmiszereket, illetve vegyszermentes
tisztítószereket és natúr kozmetikumokat
szerezzünk be, lehetőleg magyar cégektől,
környékbeli kistermelőktől vagy kézművesektől.
Kezdeményezésünkkel szeretnénk bebizonyítani, hogy tudatos vásárlással nem
csak az élelmiszerre szánt kiadást lehet
csökkenteni, de saját és családunk egészségére is jobban figyelünk.

Mit jelent a csomagolásmentes
vásárlás?

A vásárlások során a legnagyobb gondot az okozza, hogy sok termékhez csak
nagyobb kiszerelésben lehet hozzájutni
és a fel nem használt mennyiség a legtöbb
esetben a kukába kerül.
A csomagolásmentesség lényege éppen
ennek az elkerülése.
Mindenből meg lehet venni azt a men�nyiséget, ami belátható időn belül felhasználásra kerül. A vásárlók érkezhetnek akár
konkrét recepttel is, mi kimérjük a hozzávalókat, és így biztosan nem kerül semmi a
kukába. Amellett, hogy tudatos vásárlással
mindig friss alapanyagot lehet beszerezni, minimum a csomagolóanyag ára
is megspórolható. Így nem pazaroljuk az
ételt, és műanyaggal sem szennyezzük a
környezetünket.

A csomagolásmentes vásárlásnál az első
és legfontosabb dolog a tervezés. Mielőtt
vásárolni megyünk érdemes átgondolni – akár egy hétre előre -, hogy milyen
alapanyagokra van szükségünk és milyen
mennyiségben. Ez leginkább azért hasznos, mert így nem marad ki semmi, és elkerülhető vele a rögtönzött vásárlás is.
A helyben történő vásárláshoz érdemes
magunkkal vinni olyan tárolóeszközöket,
amiben haza tudjuk vinni a megvásárolt
terméket. Ennek nincsenek szabályai, bármi lehet, amit jónak gondolunk (befőttes
üveg, doboz, vászonzsák…stb.). Természetesen mi is tudunk adni papírzacskót, befőttesüveget, de a boltban vannak megvásárolható, logózott vászonzsákok, szatyrok
és több fajta üveg is, amit csak egyszer kell
megvenni. A webshopos vásárlás esetén
kizárólag környezetbarát csomagolást
használunk, és a beszállítóktól kapott dobozokat hasznosítjuk újra, hogy ezzel is
kíméljük a környezetünket.
Jelenleg több mint 800 féle terméket
forgalmazunk és folyamatosan bővítjük a
termékeink körét.
Élelmiszer kínálatunkban megtalálhatók
a teák, fűszerek, kávék, tészták, gabonák és
hüvelyesek, aszalványok, magvak, granolák,
müzlik és reggeliző pelyhek, lisztek és minden, ami a sütéshez szükséges, valamint
édességek és chipsek. Bio, kézműves és kistermelői szörpöket, lekvárokat, zöldségkrémeket, tészta szószokat, valamint gyümölcsleveket is széles választékban biztosítunk.
Fontos számunkra, hogy az ételallergiával vagy intoleranciával küzdők is megtalálják nálunk a megfelelő élelmiszert, így
nagy figyelmet fordítunk a gluténmentes,
tejmentes termékekre.
Ezen kívül kiemelten fontosnak tartjuk,
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hogy a vegán étrendet követők is mindent
megtaláljanak a polcainkon.
Az élelmiszereken kívül minden igényt
kielégítően olyan mosó – és tisztítószerek
találhatóak a boltunkban, amelyek nem
szennyezik a környezetünket és a vizeinket. Ezen kívül igen széles választékban
kínálunk natúr kozmetikumokat, kézműves szappanokat és minden kelléket
a hulladékmentes életmód elkezdéséhez.
A boltban és az online térben egy felkészült csapat várja azokat, akik szeretnének
többet megtudni a low waste életmódról.
Sok szeretettel várunk mindenkit debreceni boltunkban és webshopunkon.
A Mandala Bolt csapata

Webáruházunk: https://mandalabolt.hu/
Üzletünk elérhetősége:
4024 Debrecen, Kossuth utca 8.
+36 30 090 0059
info@mandalabolt.hu

Természetesen

Lábad, a legjobb barátod és szövetségesed
A lábainkról sokszor megfeledkezünk, pedig ők az
egyik legfőbb szövetségeseink. Rengeteg helyre elvisznek, megtartanak bennünket, sőt, a csábítások idején
is számíthatunk rájuk. A minimum, hogy rendszeresen
ápoljuk, vigyázunk lábaink bőrére és egészségére.
A Napvirág Manufaktúra natúrkozmetikumaival ez
nemcsak egyszerű, de környezettudatos is egyszerre.
Amint elég meleg már az idő, a legtöbbünkről lekívánkoznak
a meleg csizmák, nehéz bakancsok, és ha tehetjük rögvest szandálba, papucsba bújunk. Milyen könnyű ez azoknak, akiknek kecsesek és egészségesen szépek a lábai. Ám a szépség nem függ
a formától, az igazi dívák ezt mind tudják. A stílus, a szépség és a
sikk mind csak a felszín, ha nincs meg az alap, azaz az ápoltság,
akkor a szépség csak tűnő ábránd.

Teafa és menta

Lábaink ápolása nem mindig olyan magától értetődő, és igen,
előfordul, hogy nem jut el az ember lánya a pedikűröshöz még
a hosszú tél alatt sem. Ám ahhoz, hogy ápoltak és sugárzóak legyenek a lábaink, elég naponta csak pár percet foglalkozni velük,
például reggel és este bekrémezni a lábfejünket. Már egy hét
múlva feltűnő a látvány és az érzet is. A Napvirág Manufaktúra
kifejezetten lábápolásra fejlesztette ki a bőrpuhító, keringést
serkentő, fertőtlenítő hatású lábkrémét. A benne található
shea vaj hidratálja a sarkakat, míg az édes mandulaolaj értékes
hatóanyagai élettel telivé varázsolják a lábfej bőrét. A borsmenta illóolajának hála, felpezsdül a vérkeringés, így megújulhatnak
a sejtek, míg a teafa fertőtlenítő hatású esszenciális olaja gondoskodik a tisztaságról.

Nagy lábápolási rutin

Lábaink megérdemlik a törődést és akár hetente az extra kényeztetést is. Érdemes egy héten egyszer megtartani a nagy
lábápolási rutint, ami csak pár perc. A Napvirágnál beszerezhető
a vulkanikus habkőből készült sarokápoló is, mely már kézbe véve is közelebb visz a természethez minket. Használatával
könnyedén, hatékonyan és mindenekelőtt sérülésmentesen
távolíthatjuk el a makacs
bőrkeményedéseket. Miután kellően alaposan
átmasszíroztuk és dörzsöltük a talpakat a habkővel, öblítsük le a lábfejeket és használjuk a
Napvirág organikus, natúr shea vajas ápolóját
vagy az extraszűz bio
kókuszolajat, majd húzzunk vastag zoknit a talpakra és pihenjünk egy kicsit.
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Zero waste termékek

A Napvirág Manufaktúra lábápoló kréme ugyanúgy üvegtégelyben kerül forgalomba, mint a többi termékük is, hiszen
ezek visszaválthatóak és újrahasznosíthatóak. A Napvirág Manufaktúra kis családi vállalkozása büszke arra, hogy a zero waste
csomagolás filozófiájukkal az egyik legkörnyezettudatosabb
natúrkozmetikumokat gyártó és forgalmazó céggé fejlődtek. A
Napvirág Manufaktúra a kezdetektől nagy energiákat fordított
arra, hogy sem termékeik, sem pedig azok csomagolása ne szen�nyezze a környezetet. Így azok a vásárlók, akik a Napvirágot választják, biztosak lehetnek abban, hogy hozzájárulnak egy jobb,
műanyagmentesebb és élhetőbb világ felépítéséhez.
Védjük együtt a bolygónkat, használj Te is Napvirág kozmetikumokat!

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

Fűben-fában

36

Fűben-fában
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 177. rész

K

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

Kávéfogyasztás és koffeinfüggőség
A kávéban is megtalálható koffein a
világ két legelterjedtebben használt pszichoaktív drogjának egyike, az alkohol mellett. A pszichoaktív szerek hatással vannak
a lelki életünkre, miközben számos testi
tünetet is okoznak. A kávéfogyasztás manapság nem csak elfogadott, de divatos is,
ezért érdemes vele foglalkozni.

as évek második felében Velencében,
Párizsban, Londonban is megjelentek az
első kávéházak. A XX. század elején Rudolf
Steiner az újságírók italának nevezte, mert
hatása elősegíti a száraz, lényegre törő,
racionális gondolkodást, valamint akár az
egész éjszaka tartó koncentrált munkát.
Mára sajnos széles társadalmi rétegekben
teljesen mindennapi itallá vált.

A kávé hatása a szervezetre

A kávé története

A kávécserje egy etióp tartományból,
Kaffából származik. A legenda szerint Kr.e.
300 körül egy etióp juhász megfigyelte,
hogy a kecskék egész éjszaka ébren maradnak, ha napközben egy bokor vörös
bogyóit legelészik. Később rájöttek, hogy a
bogyókat megpörkölve ízletes italt készíthetnek belőle. A kávé nem terjedt gyorsan,
de az 1500-as évek derekára eljutott Mekkába, Medinába, Kairóba, Damaszkuszba,
és Konstantinápolyban divatba jöttek a
kávéházak. A XVI-XVII. században a Balkán
és Észak-Afrika felé terjeszkedő török birodalom magával vitte a kávézás szokását.
Hazánkba is a törökökkel került. Az 1600-

A kávé fő hatóanyagának, a koffeinnek
az egyik legfontosabb hatása, hogy stimulálja a szimpatikus idegrendszert, mely
többek között a stresszre adott válaszreakciókért is felelős. A stresszhormonok
(kortizol, adrenalin) felszabadítása révén
harag- és félelemérzetet, idegességet,
magas pulzust és vérnyomást, remegést, izgalmi állapotot, szapora és gyenge légzést, megváltozott fájdalomtűrő
képességet, fokozott kiválasztást és
még tucatnyi változást okoz.
Kis mennyiségben fokozza az éberséget, a figyelem- és a koncentráció-képességet, valamint csökkenti a fáradtságot. Nagyobb dózisban, vagy lefekvés
előtt fogyasztva a koffein negatív hatása
jelentkezik, és ugyanaz a mennyiség már
szorongást és álmatlanságot idézhet elő.
Ezt előbb-utóbb követi a krónikus kimerültség, az energiahiány és a tartós álmatlanság is.
Egy latte típusú kávé vagy egy eszpres�szó 40-80 mg koffeint, a cappuccino 70-80
mg-ot, a hosszú kávénak nevezett típus
115-120 mg koffeint tartalmaz. 30-45 perc
alatt teljesen felszívódik, és hatását – csökkenő mértékben – három órán át fejti ki.
Egyszeri 300 mg-nál vagy napi 600mg-nál
több koffein bevitele már mérgezési tüneteket vált ki: nyugtalanságot, idegességet,
még nagyobb dózis pedig görcsöket, hányást okozhat.
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Váradi Tibor

A kávé további káros hatásai

Megállapították, hogy a koffein gátolja a vas és a kalcium felszívódását. Az
előbbi hiánya vérszegénységet, az utóbbié pedig csontritkulást eredményez.
Ebből fakadóan vérszegény, vagy csontritkulással küzdő embereknek nem ajánlott a rendszeres kávéfogyasztás. A kávé
továbbá megakadályozza az A-, a B- és
a H-vitamin, a cholin és az inozitol felszívódását. A B-vitamin hiánya tovább
rontja a koffein által közvetlenül túlterhelt
idegrendszer helyzetét.
A kávé több sav termelésére készteti a
gyomrot, amely károsíthatja a gyomorfalat, gyomorégést és refluxot okoz. Ezt
a hatást a koffeinmentes változat is előidézi, mivel a savnövelő hatásért nem a
koffein a felelős, hanem a kávé csersavtartalma. Tehát a hosszú távon, éhgyomorra
fogyasztott kávé még egészséges emberek esetén is káros a gyomor számára.
A koffein érösszehúzó hatása a vérnyomás-emelkedés előidézésében is szerepet játszik, amely önmagában megterheli a szívet, mivel a koffein hatásának
elmúltával a vérnyomás lecsökken, ez az
ingadozás pedig még súlyosabban megterheli a szív- és érrendszert.
A várandósságra és a magzat növekedésére gyakorolt hatása nem teljesen tisztázott, ezért ebben az időszakban ajánlott
a kávé, mint élvezeti szer elhagyása.
A koffein megemeli a vércukorszintet,
így élénkíti a gondolkodást. A szervezet válaszlépése: fokozottabb inzulintermelés. Ez
nemcsak megtöri a javuló összpontosítást,
hanem visszaesést eredményez. A visszaesés ismétlődést generál, újabb és újabb
koffeintartalmú ital fogyasztására késztet.
A koffein fokozott vizeletkiválasztást
idéz elő, ingerli a veséket. Több kutatás is
összefüggésbe hozta a koffeinfogyasztást
a vizeletkiválasztó rendszer rákos megbetegedéseivel, elsősorban hólyagrákkal.

Öngyógyítás abc-je
A koffeinről kimutatták, hogy asztmatikus rohamokat képes előidézni, és allergiás reakciókat tarthat fenn, ezért allergiás
betegeknek is érdemes elkerülni fogyasztását.
A kávé, illetve a koffein számos gyógyszer felszívódását és a szervezeten belüli
további sorsát befolyásolhatja. A kávé és
a gyógyszerek esetleges kölcsönhatásairól
érdemes áttanulmányozni az egyes készítmények betegtájékoztatóit.

A koffeinfüggőség

A kávé tartós és nagy mennyiségben való
fogyasztása gyakran koffeinfüggőség kialakulásához vezet, melyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2012-ben hivatalosan
klinikai rendellenességként ismert el. Ha
valaki az alábbi három jelet tapasztalja magán, akkor koffeinfüggőségben szenved:
1. pszichés függőség – vagyis a koffeint
a mindennapi élet elengedhetetlen részének tekinti,
2. hozzászokás – vagyis egyre több koffeinre van szükség ugyanannak a hatásnak
az elérése érdekében,
3. elvonási tünetek jelentkezése, ha az
illető nem jut a szokott kávémennyiséghez.
Az elvonási tünetek: fáradtság, ingerlé-

kenység, nyugtalanság, kimerültség, csökkent koncentrálóképesség. Ezek a tünetek
általában 5-10 nap alatt elmaradnak, de a
lelki függőség ennél sokkal erősebb. Nagyon sokan csak akkor veszik észre koffeinfüggőségüket, mikor egy-két napig nem
isznak kávét, és emiatt kínzó fejfájásuk van.

Szabadulás a kávéfüggőségtől

A kávétól való megszabaduláshoz fontos
a frissítő, energetizáló hatást más, egészséges módszerekkel elérnünk. Ebben segít a
reggeli meleg-hideg váltózuhany vagy
ledörzsölés, melyek kellően felélénkítenek a napkezdéshez. A mozgás, a sport,
a kiadós séták, a nyújtózkodás (napközben is), a szem pihentetése, valamint néhány légzőgyakorlat a friss levegőn segít
az éberséget és a vérnyomást megfelelő
szinten tartani. A lúgosító étrend szintén
élénkítő hatással bír, ugyanis a méreganyagokkal terhelt vér csökkenti az éberséget,
így a vér tisztulása után javuló emlékezet,
természetes élénkség és fokozottabb koncentráció figyelhető meg. Ennek keretében
fontos a nyers gyümölcsök, zöldségek
mennyiségének növelése az étrendben,
valamint vértisztító teák, például csalántea
fogyasztása.

A homeopátiás szerek közül a Coffea
D12 (napi 3x5 golyó) szedése három héten
át szintén segítség a leszokáshoz.
A kávézás „szertartását” megélhetjük
cikória, árpamaláta, vagy gabona alapú
kávék fogyasztásával, melyek nem tartalmaznak serkentőszereket. (A koffeinmentes kávé fogyasztása sem szerencsés, mert
a koffein kivonásához használt anyagok
májkárosító hatással rendelkeznek.)

Lelki háttér

A koffeinfüggőség hátterében sokszor
áll munkamánia vagy maximalizmus.
Ilyenkor a függő személy elnyomja a szervezet normális pihenési vágyát a kávé segítségével, annak érdekében, hogy még
tovább tudjon dolgozni.
A lelki függőség kezeléséhez és a lelki
háttér feltárásához és rendezéséhez általában elengedhetetlen valamilyen pszichoterápiás módszer, vagy a kineziológia
alkalmazása. Kiegészítésként az autogén
tréning vagy az önismeretet segítő gyakorlatok is szóba jöhetnek.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

19. Napfényes Fesztivál
az egészség, egyensúly és teljesség felé
RaM Színház

1133 Budapest, Kárpát utca 23.
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Természetesen

Családi tulajdonú vállalkozásként Kecskeméten fejlesztett és gyártott kozmetikumokat készítünk, alapanyagaink
nagyrészt Magyarországon termelt növényi összetevők. Sok különböző gyógynövényt használunk termékeinkben
és magas hatóanyag tartalmú kozmetikumokat gyártunk. Cégünk jogelődje termékfejlesztési munkával kezdte
meg működését 1990-ben, és 2006-tól gyártunk tanúsított biokozmetikumokat.
A Demeter International eV (www.demeter.net) által tanúsított
biodinamikus kozmetikumok gyártását 2009-ben kezdtük. A magyar tanúsító szervezet, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (HUÖKO-01) előirja, hogy a biotermékek összetevőinek legalább 90%-a
mezőgazdasági összetevő legyen, és ebből a mennyiségből az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagoknak legalább 95%-ban kell lenniük a termékben.
Ez szigorúbb feltételrendszer a legtöbb EU tagország tanúsító szervezetének biokozmetikumokra vonatkozó előírásainál. Az
EVERYOUNG Professional nevű szakipari felhasználású termékcsaládunkat a BDIH – IONC tanúsítja 2016-tól a COSMOS NATURAL és
COSMOS ORGANIC feltételrendszer alapján. A Naturissimo Professional, valamint a Naturissimo Lakossági termékcsaládokba tartozó
termékeink (natural) 10%-35% közötti mennyiségben tartalmaznak
ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevőket.

• Termékeink színezékanyag-mentesek, vagy csak természetes
eredetű színanyagokat tartalmaznak.
• Természetes illóolajok kis mennyiségével vagy azok illatkomponenseinek keverékéből előállított parfümmel diszkréten illatosítottak a termékeink.
• Nem alkalmazunk konzerválásra parabéneket és izotiazolinszármazékokat, triclosant.
• Alumíniumsóktól mentesek a termékeink, pl. dezodorok.
• GMO eredetű anyagoktól mentesek a termékeink.
• Szintetikus fényvédőktől mentesek a termékeink.
• Növényi eredetű glicerint használunk hidratáló összetevőként,
pl. nem alkalmazunk propilénglikolt és butilénglikolt.
• Nem alkalmazunk szintetikus kelátképzőket (EDTA sói).
• Nem használunk BHT és BHA szintetikus antioxidánsokat a termékeink gyártása során.

A természetes hatóanyagokkal, gyógynövényekkel történő
szépségápolás tendenciáinak figyelembevételével kifejlesztett
NATURISSIMO termékcsalád különleges minőségének jellemzői az
egészséget támogató test- és szépségápolás tapasztalatai alapján:
• Nem alkalmazunk petrolkémiai/ásványolaj-ipari anyagokat pl.:
paraffinolajat (mineral oil), paraffin, petrolatum, mineral wax.
• Szilikonolajat nem alkalmazunk.
• Az emulziók nem tartalmaznak S.L.S.-t és etoxilált emulgeátorokat,
csak természetes eredetű alapanyagokból készülő emulgeátorokat/
felületaktív anyagokat.
• A fürdőkészítmények S.L.S. mentesek.

A termékcsaládhoz felhasznált alapanyagokat és hatóanyagokat
a natúrkozmetikumokra vonatkozó ajánlások figyelembevételével
gondosan válogattuk ki. Egészségük érdekében nagy tisztaságú
alapanyagokat és hatóanyagokat használunk, amelyek döntő
többsége természetes eredetű vagy kevéssé módosított kémiailag.
Állatokon tesztelési kísérleteket nem végeztünk a termékekkel, mivel a hatóanyagok többsége természetes eredetű, a gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban jó referenciákkal rendelkező,
régóta használt és alaposan bevizsgált minőségű alap- és adalékanyagokat alkalmazunk.
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Környezetünk

Technológia a spiritualitásban
A technológiai fejlesztések átformálják mindennapjainkat. Egyre több és magasabb színvonalú eszközt használunk, melyek megkönnyítik, kényelmesebbé
teszik életünket, az emberiség gyorsuló ütemben fejlődik... és ez a legnagyobb
átverés! A technoevolúció ugyanis teljesen kiforgatja az életet a normális medréből, miközben mindenkinek örömmel kell üdvözölnie a legújabb kütyüket,
szolgáltatásokat. Tényszerűen megállapítva 400-500 évvel ezelőtt kérdés sem
volt az emberi faj kihalásának veszélye. Igen, nagyobb volt a halandóság,
kevesebb gyógymód volt betegségekre és még sorolhatnánk, de sem a homo
sapiens (bölcs ember.. tényleg?), sem az ökoszisztéma nem volt veszélyben.
Manapság pedig nem az összeomlás bekövetkezésének valószínűsége, hanem
csak az időpontja kérdéses. Akkor hova is fejlődtünk időközben?
A rövid gondolatébresztő után próbáljunk
a félig tele pohárra koncentrálni inkább! Számos eszköz jött létre az utóbbi időben, amely
a technikát állítja valamilyen formában a spiritualitás szolgálatába. A Hungrálról már
beszámoltunk előző számunkban. Ez a térharmonizáló eszköz képes semlegesíteni a
káros földsugárzásokat. A hatás az ősi nomád életmódot folytató törzsek lakhelyén, a
jurtán alapszik, melyekben nem mérhetőek

ismeri, hogy tulajdonképpen minden rezgés
és energia, és a kvantumfizikában anyagot
még nem sikerült azonosítani. Ennek ellenére minden fény, hang és egyéb rezgéseken
alapuló eszközt görcsösen elutasít a tudomány, viszont azt hivatalosan is elfogadja,
hogy egyetlen részecske képes ugyanabban
az időpontban két különböző pontban egymástól akár fényévekre is létezni, és a köztük
levő kommunikáció azonnali, azaz gyorsabb
a fénynél. Azért ennek van egy kis bájos humora… talán Egerszegi Krisztina az 1988-as
olimpiai aranyérme juthat eszünkbe róla:
„Ilyen nincs és mégis van!”
Az lett a továbbfejlesztés iránya, hogy
helytől függetlenül hogyan lehetne kiaknázni a Hungrálban lévő átalakító, harmonizáló lehetőségeket. Ha a földsugárzásokat képes kedvező irányba befolyásolni, mi
történik egyéb sugárzásokkal, ha belépnek

a geopatikus sugárzások! Ezt fedezte fel Hubert István és csapata és kezdték el kutatni,
hogyan lehetne ezt a hatást bevinni a modern ember élettereibe, és így született meg
a Hungrál.
Az eszköz hatékonyságát számos elismert
radiesztéta is mérésekkel igazolta, többek
között Varga Ferenc és Dr. Weixl-Várhegyi
László is. Paradoxon, de a modern fizika is el-

a Hungrál aktív zónájába? Lehet-e az így átalakított sugárzás az életet segítő, támogató
jellegű? A fejlesztésekben a sugárzás forrásának számos jó tulajdonsága miatt a fény lett
kiválasztva. Intenzitása, hullámhossza, plusz
rezgések ráültethetősége, és egyéb jellemzői más sugárzásokhoz képest könnyebben
kezelhetőek.
Továbbá ismeretes a kristályok hatásai az
életre, élettérre, melyek jótékony rezgéseit
is szerették volna beépíteni a fejlesztők a következő rendszerekbe.
Több eszköz is született, melyek fényt,
kristály-rezgéseket és egyéb, segítő információkat a Hungrálok segítségével összerendeznek és harmonizálnak. Ennek eredményeképp olyan mező alakul ki, amely még a
fejlesztőket is meglepte. Például képes lehet
egy pohár víz, bor, más folyadék vagy étel
ízét akár 5 perc alatt megváltoztatni. Ha ezekben az anyagokban ilyen érzékelhető módosulás megy végbe, akkor mi történik egy élő
emberi testtel egy ilyen térben? Lehetnek-e
ezek a változások a testre - lélekre - szellemre
egyaránt pozitív hatásúak?
A Hungrál-hatást használó eszközökkel
módosíthatóak azok a finomenergetikai
struktúrák, amelyek az élő szervezetekben
vagy az ezeket tápláló élelmiszerekben, folyadékokban is megtalálhatóak. Tapasztalatok szerint ez a változtatás az életet jó irányba
terelgeti.

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

Pollenallergia kutyáknál
A pollenallergia egy szezonálisan, tavasztól-őszig
jelentkező probléma, mely a kutyákat és más állatokat ugyanúgy érint sajnos, mint minket, embereket.
Kialakulásában szerepet játszhatnak a környezeti,
valamint az öröklött tényezők is.
A virágzó rétek és a rügyező fák szemet gyönyörködtető szépsége lassan eltörpül az ezzel járó kellemetlenségekkel szemben.
Májustól kezd virágozni pl. a nyírfa, kőrisfa, fűzfa,
platánfa, pázsitfűfűlék, lórom és az útifű is. Majd ezt
követi a libafű és üröm, júliustól pedig már a parlagfű
is megnehezíti a mindennapokat.
Mivel négylábú kedvenceink nem tudják elmondani hogyan
érzik magukat, nekünk gazdiknak kell résen lenni és figyelni az
allergiára utaló jeleket.

LÉGZÉSI PROBLÉMÁK
Ez ritkábban előforduló tünet. Ilyen esetben orrfolyás, könnyező, csipás szem, tüsszögés, köhögés, nehézlégzés is kialakulhat.

Mik a leggyakoribb tünetei a pollenallergiának?

SZÁNKÁZÁS
Ez a tünet a kutya bűzmirigyének túltelítettsége következtében
jelentkezhet. Ilyenkor a végbéltájék kipirosodása és nyalogatása
hívhatja fel figyelmünket az allergiára.

BŐRPROBLÉMÁK
Az allergia következtében jelentkező viszketés ellen mindent
bevet a kutya. Falnak, bútornak, fának dörgölőzik, mancsát rágcsálja, nyalogatja. Az állandó dörgölőzés, vakarózás következtében az érintett területeken kihullik a szőr, érzékeny kipirosodott
bőrfelületek, „hot spot”-ok jelennek meg. Ezek a foltok ki is sebesedhetnek, fájdalmas, váladékozó, vérző sebekké alakulhatnak.
Elsősorban a kutya mancsán, hónalján, lágyék- és combhajlati
részén jelentkezik.
FÜLPROBLÉMA
A pollen okozta bőrirritáció a kutya fülén is jelentkezhet. Ezt
elsősorban arról vehetjük észre, ha a kutya gyakran rázza a fejét,
füleit a fűbe, szőnyegbe dörgöli. Ilyenkor tapintásra forró lehet a
fül, az érintett területen a szőr kihullik, kipirosodik a bőrfelszín.
Jellegzetes tünet a váladékozó és kellemetlen szagú fül.

Hogyan kezelhető a pollenallergia?
Sajnos a pollenallergia ellen nincs 100%-ban bevált gyógymód.
Teljesen megszüntetni csak ritka esetekben sikerül, azonban a
megfelelő terápia alkalmazásával jól kordában tartható és az
együttélés is könnyebb vele.
Nagyon sok és egyre több speciális kutyakozmetikum létezik,
melyek használata segítheti a tünetek enyhítését. Ilyenek pl. a
hűsítő krémek, gyógynövényes samponok, hipoallergén törlőkendők.
Ennél azonban sokkal fontosabb az immunrendszer támogatása, erősítése.
Ebben lehet segítségünkre a My Bulldog Herbs Detoxify
gyógynövényes keverék, mely támogatja a méregtelenítő szerveket (máj, véráram, bőr).
A Detoxify hatóanyagai májvédő (máriatövis), magas antioxidáns (bio spirulina), bőrtisztító (bojtorjángyökér) tulajdonságukkal elősegítik, hogy az immunrendszer minél hamarabb visszatérjen a helyes működéshez.
Egészséges napokat kívánok! Magyari Detti /kutyaherbológus/

www.mybulldogshop.com
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Fűben-fában!

Fejfájósok figyelmébe:
Ezt ajánlja a bükki füvesember

A tej csodát tesz a kerttel!

Ha az ereink tiszták és a csuklyás izom sem tokosodott be, azt
sem tudjuk mi a fejfájás. De sajnos a többségnél ezek a problémák fennállnak.
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember szerint a migrénes fejfájást megelőzhetjük, ha rendszeresen iszunk gyógyteákat.

1. Talajjavító

A tej felhasználása trágyaként nagyon jó hatással van a növényekre, megerősíti őket. Azok a tápanyagok, amelyek a tejben
megtalálhatóak, ugyanolyan jó hatással vannak a növényekre,
mint az emberekre vagy az állatokra. A tejben található tápanyagoknak köszönhetően egészségesebb termést kapunk. Egyes
kertészek tejporral szórják meg a termőföldet, de használhatunk
erre a célra tejet is, vízzel hígítva.

2. Gombaölő

Vízzel hígított tejjel kezelhetjük a gombás vagy penészes leveleket. A tejes keveréket a következők alapján készítsük el: egy
rész tej és 3 rész víz. Töltsük a keveréket szórófejes flakonba, majd
10 naponként egyszer fújjuk be a beteg leveleket vele. Ezt a módszert alkalmazhatjuk már abban az időszakban, amikor elkezdjük
a kertészkedést, mert megelőzésként is kitűnően működik.

3. Rovar riasztó

A tej és víz keverékéből készített permetszer a bogarak egy
részét is elriasztja. A nem kemény kitinpáncélos kártevők (pl.
levéltetvek) ellen is felléphetünk egy kis tejjel. Az indiai Punjab
Egyetem kutatói kimutatták, hogy a levéltetvek, tripszek, takácsatkák esetében a tej min. 50%-os vagy töményebb oldata károsító hatású.

4. Védi a paradicsomot

Ahhoz, hogy a paradicsompalántákat meg tudjuk védeni a
penésztől és egyéb betegségektől, készítsünk egy természetes
permetet, amihez egy rész tejre és 9 rész vízre lesz szükségünk.
Locsoljuk meg ezzel az oldattal a palántákat havonta egyszer, így
nagymértékben hozzájárulhatunk a növények egészséges fejlődéséhez, és a betegségek megelőzésében is segít.

5. A tej és a melasz

Ha a tejet összekeverjük melasszal, akkor még jobb hatást érhetünk el a növények egészségének megőrzésében. Ez a keverék
szénhidrátokban gazdag, ezért a növények erősebbek és ellenállóbbak lesznek tőle. Ha nem szeretjük ennek a keveréknek a kellemetlen illatát, akkor fakár fel is hígíthatjuk kevés vízzel.
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Őszi margitvirág, a fájdalmak enyhítésére

Gyógynövények közül egyetlen gyógynövényt említ, amely hatásos a migrénes fejfájás kezelésében, ez pedig egy igazi kincs, az
őszi margitvirág. És bár virágzata hasonlít a kamilláéra, ne téves�szük vele össze! Az őszi margitvirág hatóanyagainak köszönhetően tágítja az ereket és nyugtató hatása van, rendszeres fogyasztásával ízületi fájdalmak és migrénes görcsök kialakulását egyaránt
meg lehet előzni.
Ez a legfontosabb gyógynövényünk a fejfájásrohamok kiújulásának megelőzésére. Hatását erősíthetjük görcsoldó gyógynövényekkel is, ilyen például a mezei kakukkfű, a réti palástfű vagy a
borsmenta, illetve vértisztító, értágító hatású gyógynövényekkel,
mint az orvosi veronika vagy a somkóró.

Fejfájósok teája - így fogyasszuk

A Gyuri bácsi-féle Őszi margitvirágos teakeverékből a szokásos
módon egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel leforrázunk, 15 perc után leszűrjük.
Súlyosabb esetben napi egy, enyhébb eseteknél heti 2-3 csésze
tea folyamatos fogyasztása ajánlott legalább fél évig. Napi 1 csészével korlátlan ideig iható. Hangsúlyozni kell, hogy az elkészített
tea nem alkalmas migrénes-fejfájásos rohamok azonnali csillapítására!
Ellenjavallat: Az értágító hatás miatt körültekintően kell fogyasztani: terhesség, szoptatás alatt, erős vérhígító szedése
mellett, valamint gyermekeknek 12 éves kor alatt nem ajánlott.
Bármilyen műtét előtt 2 héttel fokozatosan csökkenteni kell a fogyasztását.

Kertészkedjünk!

A fűszernövények is szolgálhatják a kert egészségét!
Ha az előző számban bemutatott, leírt egynyáriakra
és hatásukra gondolunk, azt mondhatjuk, hogy
egyet sem nélkülözhetünk közülük. A következők
közül azonban nyugodtan elhagyhatunk néhányat,
különösen, ha kezdők vagyunk.

Évelő gyógy- és fűszernövények

Azokat az évelőket, amelyeknek egészen jól kimutatható, értékes szomszédhatásuk van, nem kell feltétlenül egy elkülönített
ágyba ültetnünk. Mivel évelők, előnevelés szükséges. Egyeseknél
lehetséges, hogy egy év alatt kész növényeket tudunk nevelni
belőlük, másokat tanácsos tavasszal elvetni, a magoncokat kiegyelni, és ősszel palántázni. Később nem okoznak gondot, önmagukat tartják tisztán, nem kell, sőt nem is tanácsos trágyázni
őket, még biológiai eredetű trágyával sem. Ezeknek a növényeknek különösen értékes hatóanyagaik vannak; illatanyagok, olajok
és más exkrétumok, amelyek a többi növény számára előnyösek
lehetnek. Ezeknek az anyagoknak az aránya csökken, ha a növények túltrágyázott talajba kerülnek. Aromaanyagaik elriasztják a
kártevőket, de ezen felül védő hatásuk is lehet. A kertben a környezetjavítás legsikeresebb segítői, hiszen illatukkal is a levegőt
gazdagítják. A vadnövényekhez hasonlóan mindegyik jó méhcsalogató. Nevük mindannyiunk számára ismerős: kömény, koriander, levendula, kerti ruta, rozmaring, zsálya, izsóp, kakukkfű,
vérfű, lestyán, fekete üröm, citromfű, metélőhagyma, boldogas�szony tenyere, sóska, tárkonyüröm, fehérüröm, mezei macskagyökér. Hova helyezzük ezeket az évelőket, ha már beszereztük
őket? Melyek ezek a növények, és hogyan hatnak, és hol van a
végleges helyük?
Fehér üröm (Arthemisia absinthium). Mindig ültessük távol a
konyhában használatos fekete ürömtől, nehogy összekeverjük
őket. Az üröm biztos védelmet nyújt a kártevőkkel szemben, de
hatása nem kedvező a talajra. A giliszták elmenekülnek a fehér
ürömmel beültetett területekről. Emiatt nem szabad a komposztra kerülnie. A fehér ürömöt kivétel nélkül a ribiszkefélék, különösen pedig a fekete ribiszke közé ültessük, mert ez nyújtja az

Fehér üröm
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Levendula
eddig egyetlen ismert biológiai védekezési lehetőséget a ribiszkerozsda ellen. A fehér üröm vetési, illetve ültetési helyét még
évek múltán is felfedezhetjük, mert az utána következő növények
növekedését gátolja. Ha a káposztafélék közt a zeller védőhatása
nem lenne elég, vágjuk le az ürmöt, és helyezzük a veszélyeztetett növények fölé.
Macskagyökér (Valeriana officinalis). A virágzatából kifőzött
teát permetezőszerként a kertben virágzásserkentő hatása miatt
használjuk a terméséért termesztett zöldségfélék esetében. A
gazdag virágzás következményeképpen a zöldségfélék bő termést hoznak.

Ezeket érdemes tenyészteni

Mivel a tartósan ugyanazt a helyet elfoglaló növényeket (kétnyáriak, évelők, törpecserjék) nem tudjuk a vegyeskultúrás zöldséges ritmusába beilleszteni, szeretnénk néhány ültetési tanácsot
adni. Az egyik legjelentősebb a levendula (Lavandula officinalis),
aminek virágai és levelei is hatásosak. Elsősorban olyan helyre ültessük, ahol a hangyák tényleg zavaró tömegben fordulnak elő.
A levendula körül nagy körzetben nem találunk hangyát. Mivel
a hangyák kertbeli szerepét többnyire félreismerik, róluk még
majd szólunk. A levendula minden évelőágyban szerepelhet,
de különösen hasznos a rózsák alatt, mivel a levéltetveket távol
tartja. A konyhában egy kis zöld levendulaágacskát használjunk
a nehezen emészthető ételekbe. Jó hatása van a mirigyekre. Epetermelő hatású és nyugtató. Ezen felül levele és virága kozmetikai
alapanyag. A ruhás- és fehérneműs szekrényből elűzi a molyokat,
tehát a háztartásban is sokoldalúan hasznosítható.
A levendulát a konyhában rozmaringgal (Rosmarinus
officinalis) felváltva használhatjuk. A rozmaring fagyérzékeny növény, így célszerű, hogy helyettesítésére bőven legyen levendula
a kertben. A cserepes növényként tartott rozmaringot a nyár idejére süllyesszük ki az évelők vagy a rózsák közé, hogy azután ős�szel időben a házba menthessük. A rozmaringnak a levendulához
hasonló étrendi hatása van, de az utóbbi minden nehézség nélkül termeszthető a kertben, s emiatt hasznosabb. Emlékeztetjük
az olvasót, hogy a lepkék jelenléte mennyire függ a növényektől.
A levendula valódi repülőtér a pillangók számára, emiatt sehol
sem találunk olyan gazdag lepkefaunára, mint épp a levendulán.

Kertészkedjünk!
zőt tegyük a konyhába. Így egész tél folyamán mindig friss metélőhagymás fogyaszthatunk addig, amíg a növény már a szabadban is
hajtani kezd.
A fekete üröm (Arthemisia vulgaris) tulajdonképpen vadnövény, a
kertbe mégis gyógy-, illetve fűszernövényként ültetjük, mert a konyhában a nehéz ételekhez adalék anyagként használjuk. A lestyán
(Levisticum officinale) és a fekete üröm is szemmel láthatóan riasztják
a szomszédos növények kártevőit, de ugyanakkor növekedésüket is
gátolják. Legjobb őket egy sarokba ültetni, ahol dekoratív növények
lesznek, és a konyhai szükségletet minden időben kielégítik. A fekete
ürömnek ne a leveleit, hanem virágait használjuk. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezek az úgynevezett évelők nemcsak aromahordozók, hanem a kertet illatukkal is gazdagítják. Kitűnő méhlegelők,
elriasztják a kártevőket, megvédik a betegségektől.

Lestyán

Mit tegyünk a levágott növényi részekkel?

A kertben mindkét növénynek hasonló hatása van; egyértelműen
elriasztják a hernyókat, különösen a káposztalepkéét. Ugyanakkor ezeket a növényeket sajnos nem ültethetjük a zöldségesbe,
éppen mert évelők. A régi parasztkertek példáját követve mégis
kihasználhatjuk hernyóriasztó hatásukat. A zöldségest ott évelők és
apró cserjék vették körül, élő védősáncot alkotva. A rózsák alá ültetett zsálya elriasztja a tetveket.
Az említett növények nem tűrik magukon a csigákat, és a csigák sem kedvelik szomszédságukat. A kakukkfű másutt is jól beilleszkedő aljnövény, nagyon alkalmas sziklakertek és falak takarására.
További évelő, de dísznövényként kevésbé szembeötlő növény a
vérfű, a citromfű és a tárkonyüröm. Konyhai hasznosítását illetően
közismert, hogy a vérfű (Sanguisorba minor) erősen mérgező hatású. Általános keringéstisztítóként emlegetik. A vérfű ösztönzően hat
a gyökérzónában, közelében és körülötte is feltűnően egészségesek
a növények.
A citromfű (Melissa officinalis) minden kertben szépen fejlődik,
kifejezetten a méheket csalogató növények közé tartozik, tehát ott
kell ültetni, ahol a közelben méhekre van szükség. A citromfű hallatlanul vitális, emiatt kellő időben vissza kell fogni!
A tárkonyüröm (Artemesia dracunculus), amely egyetlen kertből
sem hiányozhat, gyomorerősítő hatású, nélkülözhetetlen az ecethez
és minden befőtthöz. Kerti hatása hasonló az előző fűszerfélékhez.
Magról nagyon nehezen szaporítható, inkább sarjnövénnyel szaporítsuk.
A kerti ruta (Ruta graveolens) kevésbé ismert gyógynövény. Nagyon dekoratív, és a kártevőket is jól riasztja, a többi évelő gyógy- és
fűszernövényhez hasonlóan. Az évelőágyak szélére, kényes évelők
mellé vagy a rózsákhoz ültessük.
A metélőhagyma (Allium schoenoprasum) kártevőriasztó hatása
mellett minden gombás betegségtől megóvja a növényeket. A rózsaágyak szélére szegélynövényként különösen alkalmas. Ha zöldjét
nem szedjük folyamatosan, hamarosan kivirágzik. Ebben az állapotban vágjuk le, majd terítsük földieper közé, mivel a gombaveszélyt
leginkább ott tudja elhárítani. Ha télen is akarjunk használni, akkor
csak azután cserepezzük be és vigyük zárt helyre a metélőhagymát,
ha az már egyszer alaposan átfagyott. Még jobban átfagy, ha az
egyes csoportokat ököl nagyságú darabokra vágva kiszedjük, és a
szabad ég alatt hagyjuk átfagyni. Az ezután beültetett metélőhagyma-darabok a konyhában biztosan hajtanak, míg ha fagyhatásnak
nem tesszük ki, hamarosan elsatnyulnak. Amint az egyik cserép metélőhagymát felhasználtuk, ismét tegyük ki a hidegbe, és a követke-
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A fűszernövényeket még folyamatos használat mellett is vissza kell
vágni, mert túl nagyon lesznek, virágzani kezdenek, esetleg megfásodnak.
Ezt a nyesedéket minden zöldségfélénél értékes takaróként használhatjuk. Jobb, ha felaprítjuk, de anélkül is kitűnő fedőréteget képez
a talajtakaró komposzt felszínén. Ez a közvetlen takarás védelmet,
gyógyulást és egészséget jelent. Az egyes fűszerféléket mindig tulajdonságaiknak megfelelően ahhoz a kultúrához használjuk, amelyik segítségre szorul. Jó példaként említhetnénk a metélőhagymát,
amelynek virágzáskor levágott föld feletti része a szamóca közé terítve a gombás betegségek elszaporodását gátolja. A csigákat hárító
gyógy- vagy fűszerféléket olyan növények alá terítsük, amelyekről
tudjuk, hogy különösen vonzzák a csigákat; például a tűzliliomok (Hemerocallis stp.) vagy az évelő szarkaláb alá (Delphinium
cultorum), vagy „védőkordonként” köré, vagy a salátasorok közé,
mindig a felületi komposzt tetejére. Ez a „szecska” mindig olyan
réteget képez, ami a zöldségféléket és a dísznövényeket egyértelműen védi. Aki komposztálással is foglalkozik, természetesen
megfelelő helyet fog találni felhasználásukra, és észlelni fogja,
hogy a korhadás folyamatát meggyorsítják.
Néhány fűszernövénynek egyáltalán nem szabad a komposztra kerülni, mert a növekedést és a korhadást gátolják. Ilyen például a fehér üröm. Ha a káposztasorokban nem akarjuk felhasználni, a legjobb hely számára a fekete ribiszke alatt van, ahol a
ribiszkerozsdát elhárítja.

Kerti ruta

Kertészkedjünk!

Sárguló babérmeggy: mit tegyen vele?
A babérmeggy az elmúlt években vált
igazán népszerűvé a kertbarátok körében, hiszen a mutatós örökzöld kiválóan alkalmas sövénynek és szoliternek
egyaránt. Jól tűri a félárnyékot, és kevésbé érzékeny a kertevők és gombás
betegségek támadásaira, mint a tuják.
Ha viszont a szépsége megfakul és a
smaragdzöld levelek sárgulni kezdenek, vegye intő jelként és cselekedjen!

Gyakori, hogy már az ültetés után röviddel megáll a fejlődésben, és elkezdi a leveleinek színét sárgára váltani, és az sem ritka,
hogy az összefüggő, idős sövényben indul
meg szakaszosan az új hatások elsárgulása.
Tudnia kell, hogy a sárgulás mindig valaminek a hiányát jelzi. A hiánybetegségek
origója minden esetben a talaj. Azt kell
rendbe tenni és a növény is helyrejön.

Hogyan hat a talaj
a babérmeggy színére?

Az elmúlt évtizedekben sajnos a talajról ültetőközegként gondolkoztunk csak,
nem pedig egy élő rendszerként. Ezért is
jutottunk el oda, hogy ma már a talajok
szervesanyag, humusz, mikro- és makro
tápanyagraktárai elszegényedtek. Ezzel
pedig a rendszert működtető mikrobák,
giliszták és egyéb élőlények sokasága is
megritkult, egyensúlyuk felborult. Úgy is
mondhatjuk, hogy a kerék küllői elkezdtek
kipotyogni, és az egyre nagyobbakat döccen, alakul benne a nyolcas…
A babérmeggy sárgulása is egy ilyen kerékküllő, jelzi, hogy valami baj van, megszakadt a tápanyagkörforgás, éhezik a növény.
A tünetek orvoslásához komplex tápanyagforrásokkal kell reagálnia. Ha így tesz,
a sárgulás szinte magától elmúlik, és a növény elkezd újra fejlődni.
A leggyorsabb és legegyszerűbb megoldás a humuszpótlás. A huminsavak
szerves komplex kötésben mintegy 70 féle
ásványianyagot tartalmaznak. A szerves
anyagokat a növény gyorsan és nagy hatékonysággal tudja hasznosítani (szemben a
szervetlen, néhány nyomelemet tartalmazó
műtrágyákkal).

Nagyon bevált a Humin Garden Plus termékcsalád, ami granulált és koncentrált folyadék formában is elérhető. A hidrolizációs
eljárással készülő humuszpótló kiemelkedő
vízoldékonyságú, így szinte azonnal orvosolja a növény hiánybetegségeit. Plusz előnye, hogy a kavicsos vagy mulccsal borított
kertekben is könnyen használható, ahol egy
nagyobb szemcséjű vagy darabos tápanyagot nem lehet a talajba juttatni.

Milyen gyorsan használ
a humuszpótlás?

Enyhébb esetekben már 1 kezelés is látványos eredményeket hoz, de egy komolyabb betegségnél szükség van a kúraszerű
alkalmazásra.
Ezért szoktam javasolni, hogy ha nem hoz
azonnali, végleges eredményt az első beöntözés, akkor a Myr Klorózis levéltrágyával
támogassuk meg a folyamatot. Ez különösen előnyös, ha a vashiány erősen jelen van.
Növényi aminosavtartalma azonnal felszívódik a levélzeten keresztül és könnyen
beépül a szövetekbe, így segít megállítani
az új hajtás sárgulását és segíti a gyógyulás
folyamatát.
A humuszpótlással és a lombtárgyázással
olyan élettanilag fontos nyomelemekhez
jut a babérmeggy, mint
- a vas,
- a mangán,
- a magnézium
- a cink
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- a szelén,
- a molibdén,
- a réz,
- a nitrogén
- és egyéb szerves anyagok, ásványi anyagok.

Hogyan kezelje
a sárguló babérmeggyet?

• 10 liter vízbe öntsön 0,25 l Humin
Garden Plus-Sol koncentrátumot és ossza
szét 2-3 örökzöldre. Alaposan öntözze be,
hogy a gyökérzónába kerüljön.
• Szükség szerint ismételje meg a kezelést
még 2 alkalommal.
• Kiegészítő kezelésként pedig a Myr
Klorózist is használhatja: 10 liter vízhez öntsön 0,3-05 dl lombtrágyát és permetezze be
alaposan a sárguló növényt.
Hosszú távon javaslom évente 2 alkalommal az Örökzöld Rutin szerinti tápanyagozást a babérmeggyek üde zöld színének megőrzéséhez, amiről bővebben a
Kertfuvesites.hu oldalamon olvashat.
Már az első alkalom után is szembetűnő
lesz a változás, rendszeresen használva pedig a növényei életerősek és egész évben
pompás kinézetűek lesznek!
Egészséges babérmeggyeket kíván:
Molnár Gábor Éva- kertészmérnök

www.evakert.hu
www.kertfuvesites.hu
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Zöld megoldások

A sütőpor nem csak a liszthez való
Praktikus ötletek minden háziasszonynak
A sütőpor erejét már nagyanyáink is
ismerték, és nemcsak a sült tészták
térfogatnövelésére, és színének feljavítására használták, de a makacs
foltok, a penész, a kellemetlen szagok eltávolítására egyaránt. Házi
sütőporos praktikákat kerestünk.

A sütőpor európai elterjedése a német
gyógyszerész, dr. August Oetker nevéhez
fűződik, aki 1898-ban kezdte el a tömeges
gyártását, és 1903-ban szabadalmaztatta
is az általa kikevert port.
A „sütésre kész lisztet” újságokban, receptekkel együtt hirdette, vállalkozása
pedig annyira beindult, hogy alig pár év
leforgása alatt, több mint ötvenmillió tasak sütőport értékesített. Azóta nemcsak
az Oetker családi vállalkozás virágzik, de
a sütőpor háztartási sikere is töretlen a hófehér por nemcsak a sütemények
felturbózására alkalmas, de a legdrágább
tisztítószerekkel is felveszi a versenyt.

Sütőpor a hűtőben

A legmodernebb hűtőket már felvértezték kellemetlen szagok ellen, de a
legtöbb készülék még nem tartalmazza
ezeket a hatékony újításokat, és más, olcsóbb praktikákhoz kell nyúlni. Jó módszer a rendszeres ecetes vizes átmosás, de
a leghatékonyabb házi szagtalanító, ha
egy pohár sütőport állandósítunk a hűtő
egyik polcán.

Sütőpor a mosogatógépben és a
mikróban

Bár a mosogatógépekhez kifejlesztett
speciális tabletták, mosogatószerek megteszik a maguk hatását, és mosogatás
után nemcsak az edények, de a gép is csillog-villog, mégis gyakori a panasz, hogy
a gép belsejéből kellemetlen szag árad.
Sok háziasszony ilyenkor a méregdrága
kemikáliák helyett olcsóbb megoldások
mellett dönt, és ecetet, szódabikarbónát
vagy sütőport tesz a gépbe, és ezzel indít
el egy üres programot.

A „szagos” mikrohullámú sütő esetében
is hasonlóképen járjunk el: oldjunk fel egy
pohár vízben sütőport vagy szódabikarbónát, majd forraljuk fel a készülékben a
keveréket. A pára a gép oldalán lecsapódik, amit ezután csak egy törlőkendővel
kell áttörölni.

Sütőpor a mosógépben

Előfordul, hogy - a mosópor és az öblítő
ellenére is - a ruhák kellemetlen szagúak
maradnak. Ez elkerülhető, ha a mosópor
mellé egy tasak sütőport is szórunk. Nem
kell félni tőle, teljesen feloldódik, sötét ruhákhoz is használható.

Sütőpor, a házi súroló

Legyen szó a gáztűzhely, a sütő, vagy a
hűtő tisztításáról, a sütőpor súrolóként is
helytáll, takarításkor nem kell mást tenni,
csak a vizes szivacsra szórni, és kezdődhet
a dörzsölés. Aki esetleg növelni szeretné
a súroló erejét, adagoljon néhány csepp
citromot is a porhoz. Ez a recept azonban
nemcsak a konyhában jöhet jól, egy kis
ecettel keverve, a csempéket, fugákat is
tökéletesen tisztítja.

Sütőpor a rozsda ellen

A rozsdaoldó receptje egyszerű: vegyünk egy pohár ecetet, oldjunk fel ben-
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ne egy tasak sütőport, majd súroljuk át
vele a rozsdás felületet

Sütőpor a szemetesben

A lakás egyik leggyakoribb szagforrása
nem más, mint a konyhai szemetes. Akinek nincs elég ideje, hogy rendszeresen
fertőtlenítse a kukát, az kiürítése után
szórjon egy csomag sütőport a szemetes
aljába - a kellemetlen szag perceken belül
felszívódik.

Sütőpor a szőnyegen

Ha a porszívózás előtt sütőport szórunk a szőnyegre, a házi kedvencek által
hátrahagyott kellemetlen szagoktól is
könnyedén megszabadulhatnak. (Nedves
szőnyegre nem ajánlott sütőport szórni)!

Sütőpor a dugulás ellen

A sütőpor a lefolyót is kiválóan tisztítja,
elég egy tasakot a lefolyóba önteni, majd
egy-két pohár forró vízzel leöblíteni azt.

Zsíroldásra

Zsíros abroszra vagy ruhára vastagon
szórjunk sütőport, hagyjuk állni egy éjszakán át, végül mossuk ki. Ha odakozmált
az étel az edénybe, ne vakargassuk. Éjszakára áztassuk sütőporos vízbe, másnap
könnyedén elmosható.

