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Gyógynövények ünnepe: augusztus 6-7

Ötödik éve rendezzük meg a
Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokat, mivel tudjuk, nagyon
nagy szükség van az ismeretterjesztésre.

dik a hagyományos gyógyítás, a
gyógynövények iránt. Ma sokkal több fiatal vesz részt rendezvényeinken, sokkal több fiatal vásárlónk van, mint 8 évvel ezelőtt.
Fontosnak gondolom, hogy a fiatalabb nemzedék is átérezze a
kiegészítő terápia, a betegségek
megelőzésének a jelentőségét. A
hátizsákos egyetemisták, a babakocsis fiatal szülők jelenléte a
rendezvényeinken az én kitartó
és céltudatos munkám eredménye (is). Mert szerencsére nélkülem is nagyon sokan ébrednek rá,
hogy egészségük megőrzése milyen fontos.

Az idén prof. dr. Török Szilveszter országos hírű nyugalmazott egyetemi tanár beszél majd
az akupunktúrás kezelések jelentőségéről. Gillich István, az ETI
természetgyógyász vizsgabizottság tagja, másik illusztris meghívott vendégünk pedig a méhészeti termékek gyógyító hatásával ismerteti meg önöket. Persze Gyuri bácsi is tart majd előadásokat
mindkét napon. És az idén ismét a kedves, mindig vidám Kertész Zsuzsa lesz a háziasszonyunk.
Lesz szűrőkamion, tanácsadás és
Szent Korona kiállítás. Figyeljék
a honlapunkat (www.gyorgytea.
Jöjjenek a gyógynövény napok- hu) a további információkért.
ra (idén aug. 6-7 –én tartjuk És jöjjenek azért is, hogy részesei
Bükkszentkereszten) mert ott is legyenek a „magyar gyógynövény
sokat lehet tanulni. És ha má- legszebb hagyományainak”, ahosért nem, jöjjenek azért, hogy gyan prof. dr. Kéry Ágnes, nem-

A gyógynövények ismerete, gyűjtése, felhasználása évszázados, lassan kipusztuló hagyomány Magyarországon. Szomorú anekdota, hogy néhány évvel ezelőtt a
helyi rendőrség Gyuri bácsi segítségét kérte. Pályázat keretében
a roma lakosság számára oktatást akartak tartani a gyógynövények gyűjtéséről, és a romák között nem akadt egy sem, aki még
ismerte volna a gyógynövényeket.
Azért szomorú ez, mert még néhány évtizeddel ezelőtt is a romák
gyűjtötték a gyógynövények nagy
százalékát, és közöttük természetes volt a használatuk is. Mára ki- olyan emberek között leheskopott a tudás, meghalt a tradíció. senek egy rövid hétvége erejé2003. óta vagyok édesapám szo- ig, akik úgy gondolkoznak, ahorosabb értelemben vett munka- gyan önök. Hogy felfrissüljenek
társa. Eleinte azt láttam, inkább az előadások által, amikből sok
az idősebb korosztály érdeklő- hasznos dolgot megtanulhatnak.
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zetközi tekintélyű egyetemi tanár
(bocsássa meg, hogy engedélye
nélkül idézem elismerő szavait)
fogalmazott tavaly, mikor meglátogatott bennünket.

Gyermek utáni vágy

A harmincon túli párok 20%a gyermektelen, holott szeretne gyermeket. Ennek oka lehet
a házasélet rendszertelensége, a
helytelen életvitel, hormonális
rendellenesség, szervi elváltozás
vagy súlyos betegség. Az esetek
egyharmadánál mindkét félnél
vannak problémák, 20 %-uknál
nem találja az orvos a magyarázatot.

Mondják, hisznek az emberek
benne, azért használ. Nos, nem
gondolom, hogy a fiatal vagy kevésbé fiatal szülőknek számítana,
mitől fogant meg gyermekük,
kenyítés, amitől sokan ódzkod- mikor először felsír a szülőszonak. Nem kis anyagi áldozattal bában. Az a lényeg, hogy jönnek
is jár egy ilyen procedúra, amit a fényképek és a hálás levelek.
nem mindenki engedhet meg
Én tudom egyébként, miért
magának.
használ, el is mondtam itt az
Gyógynövényekkel is lehet be- imént.
folyásolni a termékenységet.
Aki nem hiszi,
Első lépésben tisztító kúrát kell járjon utána.
végezni, hogy a felhalmozott salakanyagtól megszabaduljon a
szervezet. Utána következhet
a méh megerősítése és a spermaszám növelése, majd végül
a hormonháztartás működésének a helyreállítása.

Az önbizalom hamar eltűnik
ilyen esetben. A negatív érzések
sokszor aláássák a párkapcsolatot
is. A görcsös igyekezet csak növeli a feszültséget és csökkenti a
Gyuri bácsi babaprogramja edteherbeesés esélyét.
digi eredményeink szerint 25%Könnyű mondani, hogy lazítsa- os sikerrel működik. Aki évek
nak, hiszen az idő telik, a bioló- óta hiába vágyik gyermekre, angiai óra ketyeg. 35 éves kor után nak mindenképp érdemes mega nő fogamzóképessége jelentő- próbálni. Az esetek nagyon válsen csökken, 42 év után pedig tozók: van fiatal pár, akik horszinte nullára redukálódik. Ezért monkezelés helyett választotfontos, hogy ha 35 éves kor után ták, van, aki az x-edik sikertehat hónapi próbálkozás után len lombikprogram helyett, van,
sincs eredmény, keressék fel a aki lombikprogram előtt. Kiríszakembert.
vó esetek is vannak: több évtiElső lépésben általában hor- zedes idegtépő kezelés és várakomonkezelést kap a pár, ami a pe- zás után mint utolsó szalmaszálteérést és a spermatermelést sti- ba kapaszkodva próbálta ki egy
mulálja. Ha ez nem segít, követ- negyvenes házaspár és ma már
kezik a mesterséges megtermé- boldog szülők.
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Gyógyszerbotrányok a világban
li kapcsolatban áll a legfelsőbb politikai körökkel.

Az alábbi kivonatok annak a
gyógyszerbotránynak a kapcsán
születtek, mely Franciaországban
robbant ki egy olyan, fogyasztó
hatású, cukorbetegeknek is ajánlott gyógyszerrel kapcsolatban,
melynek több száz halálos áldozata van. A gyógyszergyártó cég vezetőit évekkel ezelőtt figyelmeztették
szívsebészek, hogy a gyógyszer fogyasztóinak olyan komoly szívbillentyű rendellenességei alakultak
ki, melyek a páciens halálát okozták. A jelzéseket figyelmen kívül
hagyva, a laboratóriumi eredményeket meghamisítva a Mediator
nevű gyógyszer továbbra is forgalomban maradt. Leginkább annak köszönhetően, hogy a magánkézben lévő cég tulajdonosa köze-

Svájcban is vannak gondok:
egy, a serdülőkori pattanásokra való gyógyszer, a Roaccutane
olyan súlyos depressziót okozott
a fogyasztói között, hogy sorozatos öngyilkosságokra került sor.
A nyomozás folytatódik, több
olyan gyógyszer került fekete listára, mellyel kapcsolatban nem
készültek el a meggyőző, elég
alapos klinikai kísérletek.
Időközben a Yasmin nevű német
gyártmányú fogamzásgátló tablettáról is kiderült, hogy mellékhatásaként szívinfarktus alakulhat ki. Tolókocsis, fogyatékos fiatal lány családja pereli a gyógyszergyártó céget- kevés reménynyel a győzelemre.
http://www.tsr.ch/emissions/tempspresent/3118366-faut-il-avoir-peur-desmedicaments.html

Fölösleges kezelések, elferdített vizsgálati
eredmények, korrupt ellenőrzés
A francia gyógyszeripar újabb betegségeket talál ki, hogy gyógyítsuk a betegséget. Ma
gyógyszereket adhasson el ne- betegségeket gyártunk, hogy
alulnézetben
Kitalálnak betegségeket,
hogy szükség legyen gyógyszerekre.
A mindenható gyógyszeripar
az utóbbi 20 évben újabb és
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künk. Ahogy a dán származású Mikkel Borch-Jacobsen, orvostörténész-szociológus mondja: „Eladó betegség” című munkájában: „Annak idején gyógyszereket gyártottunk, hogy meg-

eladjuk a gyógyszereket. Úgy
dobunk piacra újabb betegséget, mint egy újabb márkájú
farmernadrágot.” A téli rosszkedvünket „időszaki érzelmi
rendellenességnek” hívják, a

szerelmi bánatot, a gyászt, a fáradtságot depressziónak. A félénkség neve „szociális szorongás
tünetegyüttes”, és ha kutya hangulatban vagyunk a nehéz napok
előtt, azt ma „premenstruációs
szindrómának” nevezik. A reflux
(régen csak gyomorégésnek hívtuk és nem sokat törődtünk vele),
600 millió eurót hoz a konyhára
évente.

Nem hallgatnak a figyelmez- szegek közvetlenül a magán bankszámlán landolnak.
tetésekre

Piacra dobnak hamis újdonságokat

A hatóságoknál dolgozók szinte kivétel nélkül tagjai valamelyik gyógyszergyártó cég bizottságának, albizottságának, vagy
külső szakértőként dolgozik ott.
Az árak: 1200 euro egy előadásért, 6900 euro egy tudományos
közreműködésért, 8200 euro egy
szakértői véleményért, amely ösz-

Mielőtt lejár a szabadalmi védettség, és bárki gyárthatja a
gyógyszerünket, változtassunk
rajta kicsit-tegyünk bele egy kevés vitamint, az nem árthat neki,
és adjunk új nevet. És így még az
árán is jócskán emelhetünk.

A gyógyszerek mellékhatásait jelentik a betegek az orvosoknak.
2009-ben 26 546 panasz érkezett
(franciaországi adat). Ennek ellenére mindössze 2-4 gyógyszert
vonnak ki a forgalomból évente.
Állami szakértőket alkalmaznak

Hirdetni, hirdetni
A Lexapro nevű amerikai gyógyszer reklámkampánya 115 millió dollárba került, amelyből 36
milliót vacsorákra és úgynevezett
ismeretterjesztő konferenciákra
költöttek. Az orvosokat hatalmuk
és pénzük befolyásával környékezik meg a gyógyszergyártók. Az
orvoslátogatók általában csinos
fiatal nők, akiket sokkal kellemesebb hallgatnia az orvosnak, mint
a legújabb gyógyszergyűjteményt
bújni. A sebtében előadott, betűről betűre betanult egészségügyi
kiselőadásból sokkal több haszna
van a gyógyszergyáraknak, mint a
betegnek.

Sebtében egy forgalmazási
engedélyt

Megvesztegetik az egész
rendszert

Az ötvenes években 12 000 csecsemő született fejlődési rendellenességgel azért, mert felelőtlenül dobták piacra a kismamáknak készült Contergan nevű
nyugtatót. A Vioxx nevű antibiotikus gyógyszer 50 000 halálos áldozatot szedett az Egyesült Államokban, mire kivonták
a forgalomból. Ezekre a gyógyszerekre hivatalos forgalmazási engedély volt érvényben. Talán nem elég meggondoltan adták ki őket…

A gyógyszerek árából jut az egészségpénztáraknak, különböző betegegyesületeknek, jut belőle orvosképzésre és szakmai továbbképzésekre, valamint az orvosi
szaklapok hirdetésekben realizálódó támogatására- ezek után hogyan várhatunk bárhonnan is objektív véleményt?
Kivonat a L’Observateur című francia lap
januári külön számából. Anne Crignon és
Nathalie Funés cikke 26-30 oldal
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Székrekedés
Drasztikus hashajtó szerek az
aloé, a szenna, a ricinus. Ezeket nem szabad folyamatosan fogyasztani, terhesség és szoptatás
alatt pedig kifejezetten tilos. Mivel alhasi vérbőséget okoznak, vetéléshez vezethetnek, a szopó csecsemő pedig hasgörcsöt, vészes
hasmenést kaphat.

az emésztést javítja, ezáltal gyorsítja a bélmozgást. Szintén napi
egy csészével javaslok belőle.
Tisztító teakeverékünk is lazítja
a székletet, amellett, hogy salaktalanítja az egész szervezetet. Keressék egyesületi irodáinkban és
egyesületi honlapunkon.

Sokkal jobb azonban elkerülni
a székrekedés kialakulását, mint
hashajtókat keresni. Okos életmódbeli és táplálkozási szokásaikkal tehetnek legtöbbet a megMinden tizedik ember szenved
felelő salaktalanításért.
tőle. Néha elég egy utazás, étrend változtatás, váratlan ese- Természetesen gyógynövényekkel
mény, és bumm! minden megáll. is segíthetünk, méghozzá nem is
A lassú bélmozgás miatt pang a keveset. A bodza, a gyújtoványbélsár, nem tisztul a szervezet, a fű enyhe hashajtók, és nem szomegrekedt salakanyag pedig tele kik hozzájuk a szervezet. Este
van méreggel. A krónikus székre- lefekvés előtt igyanak egy csészékedés állandó fáradtsághoz, a ne- vel. Ezek a gyógyteák a bélmozhéz székelés fájdalmas aranyér ki- gást gyorsítják, segítik a salakalakulásához vezet.
anyag áthaladását. A katángkóró
Mit tegyünk?

t Igyunk elegendő folyadékot, napi 1,5-2 liter vizet vagy gyógyteát, a nap folyamán egyenletesen elosztva.
Egy pohár langyos víz ébredéskor, még jobb egy fél citrom levével, mozgásba hozza a bélrendszert.

t Nagyanyáink tanácsa: minden reggel együnk egy evőkanál lenolajat, olívaolajat vagy búzacsíra olajat
éhgyomorra egy kevés citromlével. Egy kanálnyi lenmag a reggeli müzliben könnyű székletet csinál.

t Együnk több rostos élelmiszert, gyümölcsöt, zöldséget, salátát, gabonapelyhet, müzlit, teljes
kiőrlésű kenyeret. Nagyon jó a zabpehely, szárított füge és aszalt szilva, a dió és mogyoró.

t Csökkentsük a zsírok, fehérjék, fehér liszt, cukros ételek fogyasztását.
t Unalomig ismételt tanács, hogy mozogjunk többet! Ha nem sportolunk rendszeresen, legalább
gyalog menjünk az emeletre, sétáljunk minél többet.

t Az ásványi anyagok gyakran hiányoznak szervezetünkből, pótoljuk őket. Különösen a magnézium
fontos a folyamatos bélmozgáshoz.

t A székrekedés megszüntetésének másik módja a béltartalom térfogatának növelése, erre jó pl. a

lenmag, mely a bélben megduzzadva székelési ingert kelt. Szintén jó a pektin tartalmú alma, melyet
reszelve fogyasszanak, különben inkább hasfogó hatást vált ki.
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Allergia

Az allergia az immunrendszer betegsége, és a levegő szennyezettsége, az ózonréteg ritkulása okozza. A patogén IgE antitestek, melyeket immunglobulinnak nevezünk, és kb. 40 évvel ezelőtt fedeztünk fel, allergiás jellegű gyulladást idéznek elő a szervezetben.
Sokszor genetikusan öröklődik a
hajlam, és leginkább a légzőszerveket támadja meg (szénanátha, asztma). A hörgőket ingerlő, gyulladást okozó apró nitrogén-oxid részecskék sokkal veszélyesebbek, mint a pollen.
Ma tízszer több allergiás ember
van, mint 50 évvel ezelőtt.
Ilyenkor nyáron a pollenallergia
van divatban. De lehetünk allergiásak bizonyos ételekre, atkákra és állatszőrre, penészgombára és rovarcsípésre, gyógyszerekre
és légszennyezettségre. Az allergia megnyilvánulhat bőrkiütésben (ekcéma, csalánkiütés), súlyosabb esetben fulladásos rohamokban.
Az ételallergia kellemetlen, de viszonylag könnyen kezelhető: ne
együnk olyan ételeket, melyeket nem tud a szervezetünk befogadni. Ha macska-kutyaszőrre

vagyunk allergiások, persze nem
tartunk kutyát-macskát a lakásban. Az atka fogósabb kérdés,
de itt is van segítség: antiallergén
porszívók, párologtatók kaphatók ma már.
A pollenallergia szénanátha formájában jelentkezik leggyakrabban és szinte elkerülhetetlen, hisz
a pollent (hímvirágport) viszi a
szél, hordozzák a rovarok.
Három fajtája van:
allergia virágzó fákra
(pl. nyírfa, tölgy, mogyoró, egészen februártól májusig)
gabonafélékre (pl. árpa, zab,
május-július)
fűfélékre (pl. parlagfű, üröm,
augusztus-szeptember).
Ennek az évnek egyik új terméke
Gyuri bácsi allergia teája, mely
segít a pollenallergiákban szenvedőknek tünetmentesen átvészelni a nehéz időszakot. Olyan
növények vannak benne, például
az útifű (az útifűfélék családjába

tartozó kétszikű növény, nem keverendő össze a pázsitfűfélék családjával, mely egyszikű!), melyek
szabályozzák az immunrendszer
működését, segítik a szervezet
védekező munkáját.
Mivel sokan idegenkednek a folyamatos gyógyszerszedéstől, javaslom, próbálják ki ezt a szelíd módszert. Előnye, hogy nincsenek mellékhatásai. Hátránya, hogy sokáig kell inni, míg
eredmény mutatkozik. Javasoljuk, hogy azonnal lássanak hozzá
(napi egy csészével kell inni belőle a reggeli órákban) és jövőre
már a tél végén kezdjék el a használatát.
Allergiamentes vidám nyarat kívánok mindnyájuknak!
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Önöknek gyűjtjük
Négy hete kezdtük. Először a
galagonyával, ami Gyuri bácsi
kedvence. Utána jött a mézízű
akácvirág, aztán a habos-babos bodza, a szív alakú nyírfalevél és az illatos kakukkfű.
Most majd következnek a többiek: a karcsú apróbojtorján, a
magas növésű aranyvessző, a
vékonyka zsurló, a mérgeszöld
menta, a szúrós szeder, a hamvas málna. Az apró virágú galaj, a terebélyes cickafark és a
szakállas füzike.

kezek szedik, válogatják a növényeket, teregetik, forgatják, zsákolják ami megszáradt.
Az asszonyok fáradhatatlanul
végzik a dolgukat, jó a hangulat, pedig igen nehéz a munkájuk.

Megkezdődött a gyógynövény gyűjtés. Minden padlás, sátor, szárítókeret tele van
Bükkszentkereszten. Szorgos
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Idézek egy kedves régi ismerős leveléből:
Édes-Kedves Gyuri Bácsi!

Egy nagy piaci kosárral szedtem
össze (jól megnyomkodva) az
egyik napon. Amire „tisztába tettem”, 6 nagy tálcára törlőruhákra
kiraktam, elment vele fél napom.
A lakásban szárítgattam, naponta
kétszer megforgattam, 5 nap után
oda jutottam, hogy már két tálcán is elfér.
És az egész kosár friss tyúkhúrból
lett kb. 6-7 dkg szárítmány.
És akkor jutott eszembe, hogy írok
Önnek, hogy nagyrabacsülésemet
fejezzem ki Önnek és annak a csapatnak, aki Önnél- Önnek - nekünk dolgozik.

A saját bőrömön tapasztaltam
(kicsiben), hogy mit jelent gyógyfüvet szedni, feldolgozni.
A káposztásmegyeri Farkaserdőben látom, hogy most van tökéletes, erőteljes, virágzó állapotáNemes Zoltánné Hédi Budapest
ban a tyúkhúr.
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Az okos citrom

A citrom Kínában és Indiában
őshonos, az egész világon ismert és használt citrusféle. Már
az ókorban ismerték gyógyító
hatását. Egyiptomban, az ókori Görögországban ellenméregként használták. A középkorban hajósok ették skorbut ellen. Egészen 1932-ig kellett várni, hogy felfedezzék benne a
C-vitamint, amely nagyban hozzájárul a citrom immunvédő,
antibakteriális és antivirális tulajdonságaihoz. Napjainkban is
használjuk húgyutak fertőzéseire, vesekőre, bronchitisre, megfázásra és gyomorégésre.
Mivel a benne található C-vitamin gyorsan lebomlik a levegőn,
kifacsarás után azonnal
kell fogyasztani. Ha
gyógyító céllal isszuk,
éhgyomorra, 10 perccel étkezés előtt vagy 2
órával utána ajánlott.
Azt sokan tudják, hogy
télen a citrom segítségével elkerülhetjük a
megfázást, náthát. De
vajon hányan tudják,
hogy elősegíti az emésztést, gyorsítja a vérkeringést, tonizál, serkenti a vérképzést, azaz jó vérszegény-
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ségre, hogy csak egy néhányat
említsünk gyógyító tulajdonságai közül.
Bármily meglepő, a citrom, savanyúsága ellenére nem savasít,
hanem ellenkezőleg, lúgosít!

Gyomorégés vagy reflux esetén
fogyasszanak sok citromot. Védi a
gyomor nyálkahártyáját, stimulálja a májat és a hasnyálmirigyet. Csökkenti a gyomorfekély
kialakulásának esélyét, megszünteti a gyomorégést. Gyomorsav túltermelés esetén minden étkezés előtt igyanak meg egy
limonádét: egy deci vízbe öntsék
egy fél citrom levét, azonnal fogyasszák, cukrot ne tegyenek bele.
Ha semmiképp nem tudják meginni üresen, akácmézzel édesítsék. A fehér cukor nagyon káros
a szervezetre, a méz pedig savasít, kivéve az akácmézet és a repcemézet.

A szervezet túlsavasodása a modern táplálkozás hibájából ered.
Ételeink túlságosan sok cukrot,
fehérjét, zsírt tartalmaznak, melyek savasítják a szervezetet, ami
kioldja az ásványi sókat. Ezért testünk a tartalékhoz fordul, és a
csontokból vonja ki pl. a kalciuA következő citromos ital kömot. Ez vezet az idősebb korban
zépfül gyulladásra, bronchitiszre,
megjelenő hírhedt csontritkulásnáthára, influenzára, homloküreg
hoz, mely férfiakat és nőgyulladásra jó.
ket egyaránt érint.

Vágják 2 citrom héját
apró darabokra és öntsék le 2 pohár forró vízzel. Fedjék le, 15 percig
áztassák, majd szűrjék le.
Napközben iszogassák, például étkezés után, délután vagy
lefekvés előtt. Nemcsak igen jóízű, de kiváló gyógyhatású italt
nyernek így, amit esetleg erdei
mézzel édesíthetnek.
Kivonat Julie Frédérique: Le citron malin
című könyvéből (Leduc.s Editions 2010
Paris, France)

Zsálya
állni, amíg ki nem hűl. Ha már
langyos, tegyenek bele 4 evőkanál mézet. Igyák hidegen vagy
melegen, ebéd után, lefekvés
előtt.
A külföldön gyakori hasmenés elkerülhető, ha az ivóvizet
felforraljuk egy maréknyi zsályalevéllel.

1628 és 1631 között pestis tombolt Franciaországban, mely 50
ezer áldozatot követelt. Létezett
azonban egy olyan, növényekből készült szer, mely megvédett a járványtól.
Egyik összetevője a zsálya volt.
Azóta tudjuk, hogy ez a növény hatékony antibakteriális és
gyulladásgátló tulajdonságokkal
rendelkezik. Egyiptomban azok
az asszonyok itták teáját, akiknek nem sikerült teherbe esniük. A terhesség alatt pedig azért,
hogy időben szüljenek, és a szülés fájdalommentes legyen. Olajával kenték lábukat és növekvő
pocakjukat, hogy javítsák a vérkeringést.
Az olaj visszérre is jó. Így készül: forró vízzel 15 percig sterilizált üvegbe tegyenek 2 maréknyi orvosi zsályalevelet, és öntsék
le annyi olíva olajjal, hogy ellep-

A zsályaecettel való szájöblítéssel elkerülhető a kellemetlen
je. 15 napig hagyják benne ázni. fogínysorvadás.
Naponta egyszer kenjék be vele
A zsálya latin neve „salvia”, azt
a lábukat.
jelenti, „megmentő”. Évszázados
Torokfájásra: forraljanak 1 li- mondás: akinek zsálya nő a kertter vizet egy edényben. A tűzről jében, azt elkerüli a halál.
levéve dobjanak bele 8 evőkanálnyi friss vagy 8 teáskanálnyi szá- Becsüljék meg és fogyasszák ezt
rított zsályalevelet és hagyják a jóillatú, gyönyörű gyógynövényt.
ázni 10 percig. Tegyenek hozzá 2
kávéskanál tengeri sót, és ezzel a
keverékkel gargarizáljanak naponta többször.
Napi három csésze zsályatea
csökkenti a változó kor tüneteit.
Napi egy csészével igyanak, ha el akarják kerülni
az időskori csontritkulást.
Emésztés elősegítésére, éjszakára és nyugtató
teának egy liter forró vízbe tegyenek 10 zsályalevelet, egy citrom héját
apróra vágva, és hagyják
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Röviden
9 dió naponta
A diófa levelének jótékony
hatását gyakran hangsúlyozzuk. Ne felejtsék el azonban,
hogy a termése is védi egészségünket. Ha minden nap
megeszünk 9 diót és egy teáskanál dióolajat, csökkentjük
a stresszt és lemegy a vérnyomásunk. Azért van ez, mert a
dió tele van telítetlen zsírsavakkal és omega 3-mal.

betegségektől. Az ok: a hason
elraktározott zsírfelesleg kitágítja a sejteket, az alsó testrészen viszont a zsírsejtek száma
szaporodik, ez fejt ki védő hatást az anyagcsere betegségekkel szemben.
Természetes, kártevők elleni szerek:
Levéltetvek ellen ültessünk
zsályát a növény mellé, vagy
permetezzük csalánleves vízzel (az öntözővízben áztassunk 1-2 szár friss csalánt 2-3
napig).
A hangyákat elriasztja egy darabka citrom, egy kevés kávézacc.

Zsírpárnák itt és ott
Amerikai kutatók (Mayo klinika) fedezték fel, hogy a karon, melleken és a hason felhalmozott zsírpárnák hajlamosítanak az anyagcsere betegségekre, többek között
a cukorbetegségre. A comb
és fenék tájéki hízás viszont
megvéd bennünket ezektől a
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A zsálya, rozmaring, kakukkfű, petrezselyem illatát nem
kedvelik a káposztalepkék és a
csigák sem. Csigák ellen szórhatunk hamut is a növények
tövéhez, vagy tehetünk egy
tálkában sört a kertbe.
Hatékony szúnyogriasztó növények a bazsalikom és a levendula. A muskátli is távol
tartja ezeket a kellemetlen látogatókat.
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