Előszó Orosz Péter: Könyv a dióról című
könyvéhez

Mottó:
„Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek,
hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.”
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt)

Jelen
könyv
nagyapám,
Orosz
Péter,
néhai
biodiotermesztő életműve. A könyv közel másfél évtized
kitartó kutatómunkáját és tapasztalatát tartalmazza.
Nagy
szeretettel
és
szorgalommal,
legjobb
tudása
szerint gyűjtötte az anyagát össze. Különösen ügyelt az
átvett
gondolatok
forrásainak
megjelölésére.
A
fényképek és illusztrációk nagyrészt szintén saját
munkái. A diótermesztőket segítő gondolatok a nagyapám
saját szellemi termékei.
A könyv mellett mindig készségesen segítette szóbeli
tanácsokkal is az érdeklődő barátokat, diótermesztő
kollégákat és kolleginákat.
Nagyapám sajnos már nincs köztünk, így e mű szellemi
hagyatéka lett. Kérem a tisztelt Olvasót, fontolja meg
a benne foglalt bölcsességeket, tanácsokat! Remélem,
hogy megtalálja benne a válaszokat az Önt érdeklő
kérdésekre, és segítségére lesz a diótermesztéssel
kapcsolatos problémák megoldásában – de akár csak
kellemes időtöltésként is érdemes olvasgatni.
Kérem, a könyvben foglalt gondolatokat és képeket csak
a szerző megjelölésével terjessze vagy használja fel.
A könyv elektronikus, önhordozó formátumra alakítását
Marton Zsigmond úr készítette, önzetlen munkáját ezúton
is köszönjük.
Kelt: 2015. november 1.
Horváth Benedek
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A homeopátiáról
Kockázatok és mellékhatások
És mit írtak a régiek a dióról?
Mottó:
"Az ember ősi barátja a diófa."
(Vidovics István)

Nyugdíjasok,
figyelem!
Amikor az ember
nyugdíjba kerül,
egyik napról a
másikra lecsökken
a jövedelme, és
rendkívül megnő az
értelmes célra
hasznosítható
szabad ideje. Ráér
az egészségével
törődni.
A legtöbb házikertben van egy diófa. Igen hosszú
azoknak a betegségeknek a listája, amelyek a diófa
termésével vagy egyéb részeivel eredményesen
gyógyíthatók.
Tisztelt nyugdíjas Kollégám, kérem, olvassa át a dió
egészségmegőrző és gyógyító hatásának leírását, és
biztosan talál benne hasznosítható információt. A
gyógyászati kereskedelemben nem kapható növényi szerek,
készítmények elkészítésére és kipróbálására szakítson
időt.
A szerek, eljárások egy része egészségvédő,
betegségmegelőző hatású, de konkrét betegségek esetén
is érdemes - akár kiegészítő jelleggel is - a dió
gyógyhatású részeit használni. Amióta - többezer éve az emberek ismerik a diót, a betegségek egész sorának
gyógyítására próbálták ki és alkalmazták eredményesen.
És ha saját készítésű szert használunk, nem kell, vagy
kevesebbet kell fizetnünk a drága gyógyszerért.
Nem lehet véletlen, hogy többezer éve nemcsak
gyógyszert látnak a dióban és a diófa egyéb részeiben,

hanem híres, régi elixírek alapanyagaként is
használták, sőt, mérgezés esetén ellenanyagként is.

A dió elismert gyógynövény
Először is egy fontos információ: A dió
nemcsak úgy általában gyógynövény, ahogy
manapság minden növényre nézvést divatos,
hanem Magyarországon hivatalosan, az
egészségügyi kormányzat által elismerten
is az. A gyógyszerek rendeléséről és
kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM
rendelet a "Monokomponensű homeopátiás
gyógyszerek" cím alatt sorolja fel a diót
is. A dió Juglans regia golyócskák formájában, 1 és 4
g-os súlyban kerül forgalomba.
Az Egyesült Államok élelmiszer- és
gyógyszerkészítményekkel foglalkozó állami szerve (FDA)
ajánlásként adta ki, hogy a csomagolt dió csomagolásán
tüntessék fel a dió szív- és érrendszeri kockázatokat
csökkentő hatását.
Ugyancsak hivatalosan elismert gyógynövénynek számít
Németországban is, a dió-készítmények receptkötelezettség nélkül kaphatók. Alkalmazásukat nem
korlátozzák, mert ellenjavallata, mellékhatása, más
szerekkel való kölcsönhatása nem mutatkozott.
Háziszernek ajánlják.
Egy sor egyéb országban (pl. Svédországban 1775 óta) is
elismert gyógynövény. Oroszországban Juglon néven
forgalmazzák a diókivonatokat emberi és
állatgyógyászati célra. Egy lettországi, diókivonatot
tartalmazó gyógyszer:

A gyógyszerészek hivatalosan Folium juglandis-nak
nevezik a diólevelet (találkozni Juglandis folia névvel
is), és Semen juglandis-nak, vagy Fructus-nak a
dióbelet.
A diókopáncsot pedig Cortex fructus juglandis-nak,
Cortex nucum juglandium-nak, Pericarpium juglandis-nak,
végül Putamen nucum juglandis-nak. Ki hogy. Csak az a
lényeg, hogy latinos hangzása legyen. Mert úgy komoly.
A zöld dió hatóanyagainak vizes oldatát
gyógyszerészetileg Lotio Juglandis-nak hívják.
A dióolaj pedig gyógyszerész-nyelven Oleum juglandis.

Amerikai kereskedők is felfigyeltek a lehetőségre: A
gyógyszeriparban van a legtöbb pénz. A legnagyobb
amerikai diókereskedő cég, a Diamond Walnuts
hivatalosan is gyógyszerként regisztráltatta az általa
forgalmazott dióbelet. Az amerikai egészségügyi
hatóságok hivatalos útvesztőit megjárta az ügy, és ma
már szerepel a gyógyszerek listáján. A dióbél.

A gyógynövénykénti használat
története
Tudomásom szerint az orvostudomány
atyja, Hippokrátész volt az első, aki
írásba foglalta a dió gyógyhatását a
klasszikus görög korban, és kiemelte
a "zöld dióhéj" féreghajtó,
gilisztahajtó tulajdonságát.
Hippokrátész gyomorbetegek, máj- és
vesebetegek terápiája során használta
és javasolta a diót.

De ha írásban nem is, szóban megelőzték őt Babilon
papjai. Áldozatok bemutatásakor igét is hirdettek. Úgy
maradt fenn, azt ajánlották az egyszerű népnek, hogy
egyenek diót, és akkor okosabbak lesznek.
Aztán a régi görögök (és a rómaiak is) használtak
diókivonatot bőrgombásodás és más bőrfertőzések ellen.
Galénosz, a gyógyszerészeti eljárások névadója, tejben
főtt zölddiót készített gyomorerősítőnek.
Pedaniosz Dioszkoridesz, az első században élt görög
orvos "Gyógyszerek" című könyvének 141. fejezetében
taglalja a diót mint
gyógynövényt. A következőket
írta:
"A diót, amit egyesek perzsa
diónak is neveznek, nehéz
megemészteni, károsítja a
gyomrot, epét és fejfájást idéz
elő, és azok számára, akik
köhögésben szenvednek, káros. De
étkezésre alkalmas, a józanoknál
hányást idéz elő, és ellenszere a
halálos mérgeknek, ha a mérgezés
előtt vagy után fügével és
rutával veszik be. Bőségesen
élvezve kiűzi a hasférgeket.
Borogatásként némi mézzel és
rutával a gyulladt, gennyes
mellkast és ficamokat borítsunk
be vele. Hagymával, sóval, mézzel kutyák és emberek
harapására hatásos. Pirított héját a köldökre helyezve
csillapítja a hasfájást, a pirított, borban és olajban
eldörzsölt héja a gyermekek fejére kenve szép hajat ad,
és hajhullás után erős hajat növeszt. A havi vérzést is
leállítja a dióbél, ha finomra őrlik, megpirítják,
kevés borral keverve kúpként alkalmazzák. A mellbimbók
gyulladását is gyógyítja, és a test véraláfutásait is.
A megtört és kipréselt dióból olaj nyerhető. De az olaj
frissen édes, enyhén káros a gyomorra, ezért fokhagymát
kell hozzáadni, hogy az ereje nőjön."
(Szerintem ahol a doktor úr dióhéjat említ, dióburkot
kell érteni.)

Ezeket írta Dioszkoridesz a dióról. Vagy mégsem ő írta?
Úgy olvasni, a “De Materia Medica” Pamphylosz
munkájának (i.u. 65 körül) a másolata.
Mindegy is, a lényeg az, hogy az egyik első
gyógyszerészeti könyvben a dió már benne volt.
De nemcsak az ókori görög orvoslás nagyjainak írásaiból
ismerjük a dió gyógynövénykénti használatát az
ógörögöknél, hanem más, fennmaradt írásokból is.
Tudjuk, hogy tbc-s betegeknek mézes diót adtak, görög
orvosok dióolajjal gyógyították a vesekövet, és
különböző bőrbetegségekre a diólevél főzetét
használták.
A zöld dióburkot ma is alkalmazzák gilisztahajtásra a
görög népi gyógyászatban.

De ha már régi, ókori dolgokban kutakodunk, és igazán
kíváncsiak vagyunk, ne kerülgessük, hanem tegyük fel
egyenesen a kérdést:

Mi volt Mithridatesz kincsesládájában?
Azt mindnyájan tudjuk, hogy II. Mithridatesz az i.e.
második század legendásan nagy perzsa uralkodója volt,
amikor Perzsiához tartozott a mai Irak egésze, és más
szomszéd államok egy része, Parthia, Kisázsia, stb.
De nem ő a mi emberünk.
VI. Mithridatesz már csak Pontusnak, a mai Törökország
északi részének uralkodója volt. Őt érte az a
megtiszteltetés, hogy a Római Birodalom, a korabeli
szuperhatalom elérkezettnek látta az időt Pontus
királyság bevonására a civilizált, globalizált
világrendbe. Vagyis hadjáratot indított Pontus
bekebelezésére. És bizony, Mithridatesz királynak i.e.
84-ben egy vesztes ütközet után oly hirtelen akadt
egyébirányú elfoglaltsága, - mostanában úgy mondják,
hogy halaszthatatlan közfeladata, - hogy kincsesládáját
is hátrahagyta.
Caius Pompeius volt a római sereg vezére - Sullát
helyettesítve, aki az igen kemény római belpolitikával,
az itáliai öldöklésekkel volt elfoglalva. A kérdés
Caius Pompeiust ugyanúgy foglalkoztatta, mint minket:
Mi lehet Mithridatesz kincsesládájában? Istenem, a
tudományos kíváncsiság!
Ezért felnyittatta, és abban diót talált.
És talált egy kézirattekercset Mithridatesz saját
kézírásával, amelyben a dió gyógynövénykénti
használatát írta le, mérgezés, fertőzés ellen. Eszerint
minden reggel éhomra vegyünk magunkhoz két-három dió
beléből, kevés jóminőségű aszalt fügéből, húsz
rozmaring-levélből, két-három sószemcséből készült
csemegét, amit összezúzással, töréssel, keveréssel
állítunk elő. Ez meg fog védeni a mérgezésektől és a
fertőzésektől.
A diós csemege hatásos volt.
Mithridateszt megvédte a

mérgezésektől és a fertőzésektől. De Caius Pompeiustól
már nem tudta megvédeni.
Mithridateszt tekintik a legelső toxikológusnak, aki írásos bizonyítékok szerint - sikeresen védekezett
mérgezések ellen. Azóta nemcsak a toxikológusok tartják
ősüknek, hanem a katonaorvosok is, mivel mindez
hadjáratban történt.
Ha csak Mithridatesz esetét ismernénk, vélhetnénk egy
ember különcségének is. De láttuk, a korabeli, római
birodalmi orvosok, Pamphylosz és Dioszkoridesz ugyanazt
ajánlották mérgezés ellen. Vagyis nem egyéni hóbortról
volt szó, hanem a korabeli orvostudomány
csúcsteljesítményéről. Csak mellesleg, ők is
katonaorvosok voltak, vezető római hadvezérek orvosai.
Mindkét oldalon az orvosi csúcstechnikát vetették be.
A következő képen állítólag maga Mithridatesz is
látható.

Már csak egy kérdés maradt. Honnan volt Mithridatesz
királynak diója?
Onnan, hogy királyságában, az Iris (ma Yesil Irmak)
folyó vidékén "A hegyoldal olyan bőven adja a magától
és vadon termő gyümölcsöket, a szőlőt, a körtét, az
almát és a dióféléket, hogy az erdőbe kimenők az év

minden szakában bőven elláthatják magukat." - mint
Sztrabón, a Mithridatesz korát személyesen ismerő
földrajztudós írta.

És
Mithridatesz
után
Galenosz (131-202)
volt az első, aki
a diólevél
gyógynövénykénti
használatát
részletesen leírta
(balra).
Amikor a Római
Birodalom bukása
utáni
évszázadokban
Európa a sötét
középkor
kifejlesztésével
volt elfoglalva,
az arab világban
vitték tovább a
tudomány
fáklyáját. 800-870
között élt
Bagdadban Abu
Juszuf Jakub ibn
Izsak al-Kindi
orvos, aki a régi arab elixírek receptjét először
foglalta írásba. Az elixírek a fogyasztóknak minden jót
biztosítottak. Nem csoda, hiszen többükben a dióbél is
szerepet kapott.
Avicenna a következőket írta: "... a diólevél kipréselt
leve hasznos a fül gennyes folyásakor..." És: "A
dióolaj segít az üszkösödés, a szemüreg orbáncos
gyulladása kezelésében..." Végül szinte teljes
pontossággal Mithridatesz titkát tette közzé: "Fügével
és rutával a dió mindenféle méreg ellenszere, hagymával
és sóval jó gyógykötés veszett kutya és más állatok
harapására."

Amíg a középkorban a rómaiak után a közel-keleti, majd
az arab világ vitte tovább az orvostudományt, addig
miránk Európában hatalmas szellemi sötétség borult az
egyház jóvoltából. Például a középkori Franciaországban
a szifiliszt dióburok-főzettel akarták gyógyítani. És
mi Franciaországhoz képest már akkor le voltunk
maradva.
Egy kivétel volt azért, Aquinói Szent Tamás, akinek azt
a felfedezést köszönhetjük, hogy a kopaszság ellen a
dióban találhatjuk meg az ellenszert.
A reneszánsz kor nagy botanikusa, Andrés de Lagúna
(1464-1534) nemcsak abban alkotott nagyot, hogy
Dioszkoridesz és Galénosz műveit olaszra fordította, és
ezzel megismerhetővé tette, hanem abban is, hogy maga
is foglalkozott a dióval könyvében, a Historia de la
botánica-ban. A következőket írta:
"A diófa közismert fa, aminek nemcsak a levelei, hanem
a vékony ágvégei is jellemző erénnyel bírnak; ebből sok
található a dió kopáncsában; a kopáncs leve mézzel
főzve kiváló öblögető szer a száj és a torok
gyulladásaira, belsőleg pedig epersziruppal igyuk." (Ez
az eperfa gyümölcse, nem a földieper.)
És még azt írja, hogy a friss dió hashajtó hatása
idővel csökken, a tavalyi dió hatása kisebb. De vízbe
áztatva újra helyreáll. A zöld dió, mielőtt
megkeményedne, mézzel vagy cukorral főzve és így
konzerválva örvendetes a szájnak, és igen jól erősíti a
gyomrot.
Tabernaemontanus (1520-1590)
gyógyszerész írta: "Szent János
nap körül törjön össze zöld
diót, főzzön belőle vizet, ...
amit használhat ... igya meg
... méreg ellen”.
1639-ben Pietro Piperno
beneventói orvos írt könyvet a
gyógynövényekről, és ebben igen
hosszan foglalkozik a dió
gyógyhatásával.

Culpeper régi angol asztrológus és gyógyszerész 1653ban The Complete Herbal c. könyvében a következőket
írta. Az öreg, már avas dióbél étkezésre nem jó. De
használható sebek, izmok gyógyítására, üszkösödésre,
kelésekre. Seb-összehúzó hatása a pirított dióbélnek
nagyobb. Az avas dió olaját vörös borban elkeverve és a
hajat bedörzsölve megállítja a hajhullást, és szőkíti a
hajat. Kis darab diófa-kérget a lyukas fogra téve
könnyíti a fájdalmat. És szó szerint: "A dió megöli a
férgeket a gyomorban és a hasban."
Megállapításainak akkora társadalmi sikere volt, hogy
könyvét azóta is újra meg újra kiadják, kiadásainak
számát csak Shakespeare művei múlják felül.
A svédek 1775-ben és 1845-ben írták le a dió
gyógynövénykénti használatát, akkoriban elsősorban a
zöld dióval foglalkoztak.
Magyarországon Néma Mester név alatt 1803-ban megjelent
"Olly házi könyvetske" foglalkozott először a dió
gyógyhatásával. A szerző nem is akármilyen gyógyerőt
tulajdonított a diónak, hiszen a "Halálos mérget el űző
orvosságok" között említi a diót, imígyen:
"Fog-hagyma és Ruta, Körtvély a' Retekkel,
Méreg-ellen valók, Dió-is Terjékkel."
1810-ben Bodart francia orvos-botanikus mint
igaztalanul elfeledett gyógynövényt említi a diót.
1894-ben Gomilevszkij agyi betegségek gyógyítására
ajánlotta a dióbelet.
Az olasz népi gyógyászat veszett kutya marása ellen
használta a dióbelet, hagymával és sóval együtt, amint
azt Avicenna ajánlotta.
Grieve "A Modern Herbal" c. könyvében 1931-ben írt a
dióról.
A magyar szerzők közül Varró Aladár Béla gyógyszerész
1942-ben kiadott könyvében, a "Gyógynövények
gyógyhatásai"-ban foglalkozik részletesen a dióval.

Megállapíthatjuk, a diófa
gyógyhatásának tudományos
tanulmányozása ezer évekre nyúlik
vissza. A tudósok és a hivatásos
orvosok megállapításain kívül a
népi tapasztalatra is érdemes
figyelmet fordítanunk. Ha szinte
egész Európában, Kisázsiában és
Ázsia nagy részén hasonló módon
használták gyógyításra a diót
évszázadokon keresztül, és
használják jelenleg is, ez a tény
azt bizonyítja, hogy a diófa
levelének és egyéb részeinek jól
megfogalmazható, leírható gyógyhatása van a belső és
külső betegségek, bántalmak egész sorára. Sok nép
egybehangzó tapasztalatát pedig már tényként kell
kezelnünk.
Az orvosi és a népi gyógyításban a diófa részei közül
hosszú-hosszú ideig a diólevél állt vezető helyen. Csak
nemrég, 2000-ben változott meg a helyzet, amikor 2000.
tavaszán közzétették a híres kaliforniai Loma Linda-i
és barcelonai párhuzamos kutatások eredményét a dióbél
koleszterinszint-csökkentő hatásáról. Azóta a diófa
részei közül a dióbél lépett elő az első számú
gyógynövénnyé, és a diólevél - érdemei megtartásával a második helyre szorult vissza. És a bronzérmes?
Szerintem a diókopáncs. És kik futottak még? Mindjárt
meglátjuk.
Ezután már feltehetjük a következő kérdést: (A
következő részben következő kérdést!)
Mottó:
"A diófa minden évszakban elhalmoz minket áldásaival,
valóságos nonstop gyógyszertár."
(Füleki Mariann)

A kérdés így szól:

A diófa mely részei gyógyhatásúak?
A válasz hosszú:
A dióbél, amelynek a szív- és
érrendszert védő, gyógyító hatásáról

már az egyik korai fejezetben értekeztünk, és amelynek
itt csak az azon túli gyógyhatásaival foglalkozom.
Gyógyhatású a dióolaj is.
Továbbá a diólevél, a dióvirág, beleértve a
barkavirágzatot is. A zöld dió, a rügy, a hajtás zöld
héja és a diókopáncs, vagyis a dió levélen kívüli,
többi zöld részei is.
És a megfásodott részek, a diófa kérge, a
dióhéj, valamint a dióbél belső, vékony
fásodott válaszfala. Végül ide sorolhatjuk a
dióbél hártyáját is.
Vagyis, a gyökér kivételével az egész növény
gyógynövény.

Hatóanyagok
A dió zöld részei - zöld dió, levél,
diókopáncs - sok, mintegy 1 % C-vitamint
tartalmaznak. Ennek egészségmegőrző,
vitalizáló hatásáról nem kell külön
értekezni. A tejes-viaszos állapotú, érés
előtti friss dió zöld burkának C-vitamin
tartalma 3-4 %. A dió érésekor a zöld
burokban lecsökken, a dióbélben megnő a Cvitamin mennyisége.
Vannak a zöld részekben ezen kívül nagy mennyiségben
monoglükozidok, mint a juglon és a hidrojuglon,
ellagénsav és tannin, amit együtt ellagitanninnak
mondanak, továbbá szaponinok, flavonoidok - ezek közül
legismertebb a juglandin, amit később,
a vajdiónál említek, - fehérjék, esszenciális éterikus
olajok, továbbá citrullin, monociklikus terpének. A
fémek közül kiemelendő az alumínium.
A zöld diókopáncs 80 %-ban vizet tartalmaz, a
fennmaradó 20 % biológiailag hasznos hatóanyagai a
glükozidok (ebből a hidrojuglon-glükozid 2 %), tannin
(9 %-ig), fehérjék és 1 % C-vitamin.
Ha a zöld diólevél hatóanyagait vizsgáljuk,
megállapíthatjuk, hogy








a szárazanyag mennyiségének 30 %-át is elérheti a
juglon- és hidrojuglon-tartalom,
9-10 % a festékanyag (ellagénsav és
tannin),
mintegy 3-4 % a flavonoidtartalom,
kb. 1 % a C-vitamin,
0,01-0,03 % pedig az aromás olajok
mennyisége.
És van még a diólevélben fenolkarbonsav is.

Juglon és hidrojuglon

Tisztelt Kollégám, a diófa gyógynövény. Ugyanakkor a
diófa mérgező növény is. Tudjuk, a gyógyszer és a méreg
között sokszor csak a hatóanyag töménységében van
különbség, más semmi. A diófa fő gyógyító és mérgező
hatóanyaga a juglon.
A juglon mérgező hatása abban áll, hogy könnyen
kapcsolódik fehérjékhez, a növényi, állati és gombaélet
legfontosabb, meghatározó vegyületeihez, és azokat
hatástalanítja. Nem engedi működni a megtámadott rovar,
féreg, gomba, baktérium életfolyamatait.
A juglon a dió levelének és kopáncsának
hatóanyaga, a gyökerek is bocsátanak ki
talajba. Nevét Bernthsen és Lemper adta
Nevezték nucin-nak, Vogel és Reischauer
illetve 1858-ban, illetve regianin-nak,
ban.

legfontosabb
juglont a
1885-ben.
1856-ban,
Phipson, 1896-

Kémiailag a juglon oxi-alfa-nafto-kinon, C10H6O3, a
hidrojuglon oxidációs származéka. A hidrojuglon pedig
cukormolekulához, glükózhoz kapcsolódva, hidrojuglonglükozid formájában található a diófa sejtjeiben. Bétaglükozidáz enzim választja le a hidrojuglont a
glükózról, amely enzimet nem ugyanabban a sejtben
tárolja a diófa, mint a hidrojuglon-glükozidot.
A diófa szerveinek megsértésekor (rovarrágáskor,
baktérium vagy gombafonal behatolásakor) az enzim
azonnal kapcsolatba kerül a hidrojugon-glükoziddal, egy
pillanat alatt hidrojuglon keletkezik, ami oxigén vagy
szerves sav hatására azonnal juglonná oxidálódik, ami
már reakcióképes.
Pillanat műve az egész, a diófa hatékonyan védekezik.
A melegvérű állatok, így az ember is érzéketlenek a
juglonra. És tudjuk, gombák, rovarok, baktériumok sora
is immunisnak bizonyul a juglonnal szemben, de a két
rezisztenciát nem helyes, ha egynek tekintjük. Az
alacsonyabb rendű élőlények esetében valószínű, hogy
csak töménység kérdése, hogy mettől kezdve mérgező
számukra a juglon. A növények esetében is. Hosszú a
juglonra érzékenynek megfigyelt növények listája. Mégis
gyakori tapasztalat, hogy nem mindig károsodnak.

Vegyük példának az almafa és az őt halálosan károsító
tűzelhalás-baktérium (Brenneria) esetét. Köztudott,
hogy az almafa elpusztul a juglon hatására. Mégis, ha
rendkívül kis mennyiségben, rendkívül hígan permeteznek
juglont az almafára, a tűzelhalás-baktérium hal el, és
az almafa megmenekül.
A juglonra is érvényes a bölcs magyar szólás: Kis
mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság.

A hidrojuglon a diókopáncsból éterrel vonható ki, a
diólevélben is előfordul. A juglon a diólevélből
széndiszulfiddal, éterrel, más szerves oldószerekkel
oldható ki. Bár vízben kevésbé oldódik, a lehullott
diólombból a nedvességgel is kimosódik. Juglont a diófa
gyökerei is bocsátanak a talajba, és kis mennyiségben a
diófa kérgében is előfordul.
Az éterrel kioldott juglonból gyenge savval - rázással
- sárga, kristályos juglon állítható elő, ami éterben
vagy hideg alkoholban már nehezen oldódik, de
kloroformban vagy koncentrált kénsavban oldva vérvörös
színű folyadékot ad. A juglon kristályai levegőn
szublimálni képesek, forró víz hatására pedig barna
színű anyaggá bomlanak. Gyenge lúgokban oldva a juglon
múló bíborszínűvé válik.
Az intenzív barna színeződésért, színezésért a
festékanyagok mellett a juglon a felelős. A kezet, a
hajat, a gyapjúszövetet egyaránt megfesti. A kézről

csak több hét elteltével, a felső hámréteg lekopásával
tűnik el. A sérült, elhalt levelek, az érő kopáncs a
juglon miatt színeződnek feketére.

A juglon az emberi szervezetet nem károsítja. Sőt,
gyógyhatású az emberre, mert egy sor betegséget okozó
baktériumra - pl. sztafilokokkuszokra,
sztreptokokkuszokra - és gombára mérgező hatással van.
Gyakorlatilag a gyógyszeriparnak egy természetes úton
létrejött gyógyszer-alapanyagát jelenti.
Oroszországban hivatalosan törzskönyveztek juglon
hatóanyagú gyógyszert "Juglon" néven. Kenőcs, oldat és
szuszpenzió alakban kapható, mint általános
erősítőszer. Külsőleg bőrtuberkulózisra írják fel, és
ezen kívül három olyan, súlyosabb bőrbetegségre, amit
kellő orosznyelvű orvosi ismeret nélkül még szótárral
se tudok lefordítani. Továbbá baktériumos és gombás
eredetű sebekre.

Ugyanez létezik állatorvosi célra is. Állati sömöröket
eredményesen kezelnek juglonkészítménnyel.
Kiemelik, hogy az emberi szervezeten belül kémiailag
kapcsolódik a bekerült káros anyagokhoz, így
eltávolítja azokat.
Ukrajnában az odesszai tüdőbeteg-gyógyászati intézet a
juglonos készítményekkel végzett gyógyítás központja.
Karion nevű gyógyszerük diólevélből kivont juglon
hatóanyagot tartalmaz.
Az Egyesült Államok nemzeti egészségvédő intézetében
jelenleg is kutatják a juglon gyógyszer-alapanyagként
lehetséges felhasználását.
Emellett a juglont - és az ellagénsavat (C14H4O8) - mint
lehetséges rákellenes anyagokat is tanulmányozzák az
Egyesült Államokban. A juglonról már bebizonyosodott,
hogy rákbeteg kísérleti egerek életét
meghosszabbította.
Hazai hasonló gyógyszerészeti kutatásról, sőt,
alkalmazásról nincs tudomásom.
A diófa fás részei közül a kéregben juglon és egy kevés
csersav van. Foglalkoznunk kell tehát a tanninnal is,
mint hatóanyaggal.

Tannin és ellagénsav
Többféle tannin létezik, a
diófa is többfélét termel,
a jobboldali példa csak
egy. A tanninok flavonoidszármazékok.
A tannin és az ellagénsav
együtt fordul elő a diófa
zöld részeiben, és össze is
kapcsolódnak. Ezért
összefoglalóan
ellagitanninnak is szokták
nevezni. A juglon mellett a diófa további fontos
hatóanyagai, hatásuk szerteágazó, főleg gyógyhatásuk és
festőhatásuk lényeges.

A tannin (magyar nevén csersav, tanninsav) úgy hat az
ember hámszöveteire, hogy összehúzza, összeszorulásra
bírja a hámsejteket. Ugyanilyen összehúzó hatása van a
nyálkahártyákra és a kapilláris csövekre. Ezen kívül
lázat és viszketést csökkentő hatásáról is írnak.
A tannin baktériumölő is, kapcsolatba lép a baktérium
fehérjéivel, és tönkreteszi azokat.
Legnagyobb arányban a zöld kopáncs tartalmazza a dió
részei közül. Az érett, fekete kopáncs viszont már
tanninmentes.
Hogy a diófa szerveiben lévő tannin (csersav) milyen
nagy érték, egy másik területről, a borászatból
tudhatjuk. Ott kiemelten értékesnek, egészségesnek
tekintik a csersavas borokat. Nem véletlenül. A
csersavas borok megfigyelt gyógyhatása a tanninra
vezethető vissza.
A tannin a növények - köztük a diófa - életében a
növényi betegségekkel és a lombrágó állatokkal szembeni
védekezésben játszik nagy szerepet. A növényi
betegségeket baktériumok és gombák okozzák. Ezek
többségét vegyileg támadja, pusztítja a diófa által
termelt csersav. És nemcsak a növényi betegségekért
felelős baktériumok és gombák többségét, hanem az
emberi megbetegedést okozók nagy részét is.
Ezért tekinthetjük a diófát kiemelten fontos
gyógynövényünknek. A juglon és a csersav az a két
hatóanyag, ami igazolja a sokévszázados népi
megfigyeléseket a dió gyógyhatásáról. Itthon és
világszerte.
Így nyugodtan mondhatjuk, hogy a növények között a
létfeltételekért vívott élethalál-harcban a diófa által
bevetett első számú vegyi fegyver, a juglon után
második helyen a tannin áll.
Sajnos, az emberi gyógyászat szakértői a csersav
gyógyhatására kevés figyelmet fordítottak, ezért a
diófa által termelt gyógyszer-alapanyagok nem
minősülnek hivatalos gyógyszernek, megrekedtek a népi
gyógyászatban. De attól még jók, hasznosak,
alkalmazhatók, és főleg olcsók.

Ellagénsav a diólevélben:

Az ellagénsavra csak jó egy évtizede figyelt fel a
tudomány. A dióféléken kívül a bogyós gyümölcsökben málna, szamóca, szeder, áfonya - van nagyobb mennyiségű
ellagénsav.
Az ellagénsavnak a diófában többirányú élettani szerepe
van. Szabályozza a csírázást, a növekedést, védi a
növényt a mikrobális fertőzésektől. Az ellagénsav a
diófa mikroorganizmus-ölő és rovarölő hatóanyaga.
Az ellagénsav gátolja a diófában a növényi rák
kialakulását, kémiailag kapcsolatba lép, leköti a
rákkeltő vegyszereket. Ugyanígy a mérgező nehézfémeket
is.
A növényi rákot gátló hatása miatt vizsgálják már közel
15 éve az emberi rák esetleges ellenszereként is.
Laboratóriumi körülmények között a rákkeltő anyagok
hatásának kitett emberi sejtekben az ellagénsav
védőhatása már igazolódott. És azt is megfigyelték,
hogy az ellagénsav a vízben oldható csersavval
kombináltan éppen vízoldékonysága miatt is kisebb
mennyiségben is hatásosabb volt, mint a nagyobb
mennyiségben adott tiszta ellagénsav. A diófa zöld
részeiben éppen a csersavval együtt található.

Ez is ellagénsav:

Kivonatok, készítmények
A diófa gyógyhatású részeit ha nem étkezési, hanem
gyógyászati céllal vesszük magunkhoz, általában
dióesszencia formájában fogyasztjuk. Ennek az a
lényege, hogy alkoholos oldással kinyerjük a gyógyító
hatóanyagokat.
Például a levélből, a dióhéjból, a belső válaszfalból.

Juglon hatóanyagú gyógyszerek készen is kaphatók, ha
itthon nem, akkor importálhatók. Például itt egy
zölddió alapanyagú, tömény alkoholos oldatként árult
orosz készítmény, ami belsőleg használandó,
kiskanalanként. Nem feladatom a reklámozása, ezért nem
sorolom fel, mi mindenre jó.

Recept és ajánlás is bőven van, lehet köztük válogatni,
házi gyógyszert készíteni.
Egy francia ajánlás szerint gyógyhatású dióbort úgy
készítsünk, hogy bor-literenként 40 g diólevelet vagy
diókopáncsot áztassunk. Gyógyhatású diópálinkát pedig
úgy, hogy 50 dkg diókopáncsot adjunk 1 l pálinkához.
Mindkét esetben lezárt állapotban hagyjuk állni 3
hónapig, utána szűrjük le. A diópálinkát ez után
felengedhetjük 3 l cukrozott borral.
Dióesszencia készítése zöld dióból: A még
zöld diókból 20 db-ot négyfelé vágunk, és
szájú üvegbe rakunk. Annyi viszkit öntünk
bőven ellepje. Az üveget jól lezárjuk, és

puha héjú
egy széles
rá, hogy
2-4 hétig

meleg, pl. napos helyen tartjuk. Utána leszűrjük,
palackokba töltjük, lezárjuk.
Egészen hasonló a diópálinka készítése, ld. a diós
italok tárgyalásánál.
Egy spanyol diószirup-recept pedig a következő: Az
összeroppantott, megtört zöld diót egy óráig a levegőn
hagyjuk állni, majd egy liter 90-95 fokos alkoholba
helyezzük, adunk hozzá szegfűszeget, fahéjat és egy
darabka szerecsendiót (nem többet, mint 1/8 darabot).
Jól lezárt üvegben 40 napig tartjuk. Aztán leszűrjük.
Szirupot készítünk 2 kg cukorból és 1 liter vízből,
amit a cukor teljes feloldódásáig melegítünk. Lehűlés
után öntjük hozzá a leszűrt alkoholt, és a keveréket
egy napig állni hagyjuk. Csak azután kóstoljuk meg! Ha
túl erős vagy túl gyenge, szirupot vagy alkoholt adunk
még hozzá. Gyomrunkat úgy tudjuk tonizálni (erősíteni),
hogy ebéd és vacsora előtt egy kupicával felhajtunk a
gyógyszirupból.
És hogyan készítsünk horvát Orehovača pálinkát? 5-6
felvágott, szárított zöld diót áztassuk
törkölypálinkában! Adjunk hozzá gyömbért (0,5 g),
szegfűszeget (0,5 g), citromhéjat (1 g). Egészítsük ki
3 kanál sűrű sziruppal, amit 2 kanál cukor és 2 kanál
víz főzéséből
kaptunk, és az
egészet töltsük
fel 1 literre,
törköllyel.
Bedugaszolva 30
napig tartsuk a
napon. Aztán
szűrhető és
iható.
Egy másik horvát
recept a gyomor
rendbentartására:
15 felvágott,
szárított zöld
diót egy 1,5 l-es
üvegben felöntünk
pálinkával vagy
konyakkal.

Teszünk bele 3 dkg narancshéjat, ugyanannyi
citromhéjat, 8 szegfűszeget, és lezárva 6-8 hétig
tartsuk a napon. Reggel és este igyunk belőle egy
kupicával.
A dió kérgét nyersen is használhatjuk, de a
gyakorlatban általában szárítják, aprítják. Szokásosan
7-15 cm hosszú, 2 cm széles csíkokban szárítják. A
száraz kéreg csavarodott. Színe matt feketés-barna,
fehéres háncsréteggel, ami szívós, rostos. A belső
rétegek kemények, lapítottak, a külsők fehérek,
selymesek. ((Ezt fodítva gondolnám.)) A száraz kéreg
íze kesernyés, összehúzó hatású. Illata nincs.
A diókopáncsot két érési fokozatban szokták használni.
A dió érése előtti időben, illetve a kopáncs felnyílása
(népiesen: kovadása) idején a zöld kopáncs gyűjthető,
amit frissen is felhasználhatunk, de általánosabb, hogy
a kopáncsot megszárítják, törik, és száraz állapotban
tárolják, későbbi felhasználásig. A szárítás történhet
vékony rétegben a napon, vagy padláson, vagy szárító
berendezésben. Szárítás előtt a penészes vagy
megfeketedett kopáncsot dobjuk ki.
Nem tévesztendő össze az éréskori kopánccsal az érett,
fekete-sötétbarna színű kopáncs, amihez úgy juthatunk,
hogy a diószüretkor a dión maradt kopáncs
eltávolításakor azt nem dobjuk ki, hanem ugyancsak
szárítjuk, megtörjük. A két érési fokozatban nem
azonosak a kopáncs hatóanyagai, mert az érett kopáncs
már nem tartalmaz tannint.
A zöld diókopáncsot forró víz fölött olajban
párolhatjuk, kevés ammóniák hozzáadásával. Így az
olajban oldódnak hasznos anyagai, és az olajat napégési
sebekre kenve azokat hatékonyan gyógyítja.
A dióhéjból teát főzünk.
Gyógyhatású diórügy-készítmény pedig úgy készül, hogy a
rügyeket áztatjuk alkoholban, de ennek a titkát nem
osztották meg velünk a franciák. Inkább elkészítik
maguk, és "Juglans bourgeon, Macérat glycériné" néven
maguk forgalmazzák, és azt javasolják, reggelenként és
esténként 50-100 cseppet vegyünk magunkhoz.

Juglans insularis nevű párlat Kubában használatos,
fürdővízben, gyerekek bőrbetegségei ellen.
Egy német
szakirodalmi anyag
dió-preparátumot
ajánl - de nem
mondja meg, hogyan
kell készíteni szíverősítőként,
nyugtatóként,
vértisztítóként,
"kisalakozáshoz".
Végül megemlítem,
hogy egy német
gyógyszergyár, hadd
ne reklámozzam név
szerint is, nem fizet érte, eredeti formában is
belekeveri a diólevelet gyógyszereibe, más esetekben
pedig vegyileg vonja ki a hatóanyagait.
És itt a legújabb, igaz, még családi üzemi méretben
gyártott diós gyógyszer, a Todikamp, M.P. Todika saját
találmánya. Módszere a világon egyedülálló. Zölddióból
repülőgéphajtó kerozinnal extrahálja a hatóanyagokat,
és balzsamként árulja. Általános immunerősítő hatása
van, és sok más betegség mellett a rák ellen is küzd
vele.
Már csak egy kérdés maradt. Hova tegyük nagy gonddal
készített dió-kivonatainkat, gyógyszereinket?
Könnyű a válasz. Diófából készült orvosi úti
patikaládába, amit mindenhova magunkkal vihetünk.
Bármikor szükségünk lehet a dióból készült házi
készítményeinkre.

Mire és hogyan használjuk?
Mottó:
"Omnia in nuce."
(Latin közmondás)
"Alles in der Nuss."
(Német közmondás)

Dióbél
A dióbél nemcsak csemege, élvezeti cikk,
táplálék, hanem gyógynövény is.
Vérnyomáscsökkentő, koleszterinszint-csökkentő
hatását nem lehet eltúlozni. Erről
márkorábban részletesen írtam. Emlékszik még rá
tisztelt Kollégám, a dióbélben mennyi nátrium van?
Helyesen teszi, ha nem emlékszik, hiszen a dióbél
gyakorlatilag nátriummentes. Száz gramm dióbélben jó,
ha két milligramm nátrium van, mondjuk, kétezred

százalék. Hasonlítsuk csak össze bármely más élelmiszer
nátriumtartalmával!
Ezért állítható teljes biztonsággal, hogy a dióbél
vérnyomáscsökkentő, jóhatású az erekre, az agyi erekre
is.
De a dióbél egyéb gyógyhatásai is fontosak. Olyannyira
számosak, hogy felsorolni, rendszerbe foglalni is
nehéz.
Egyrészt általános erősítőszerként hat,
magas energia-, vitamin- és ásványi
anyag tartalma következtében. Magas
kalcium-tartalma a fogaknak, a
csontoknak jó, azokat erősíti.
Fizikai gyengeség esetén napi
rendszerességgel kell dióbelet enni. A
spanyolok szellemi gyengeség ellen is
ajánlják. Kiváló a szívre és az észre írják. Varró gyógyszerész úr
vérszegénységre, sápadtságra ajánlja a
dióbél fogyasztását.
Ha valakinek erősödésre, hízásra van
szüksége, a dióbél-fogyasztás igen
ajánlott. Fehérjetartalma nagyobb, mint a húsé, tojásé,
és szinte teljes értékű. Gyermekgyógyászatban
kifejezetten ajánlatos vérszegénység és sápadtság
esetén, a csontnövekedést a gyerekeknél is segíti.
A cukorbajosoknak is ajánlott, mert cukor- és
poliszaharid-tartalma alacsony, amellett a
létfontosságú aminosavak és olajok nagyobb részét
tartalmazza, és igen tápláló.
Konkrétan hogyan készítsünk magunknak erősítőszert
dióból? Egy mai orosz receptet ismerek, most megosztom
tisztelt gyengélkedő Kollégámmal is. (Amikor ezt írom,
magam is lábadozom, ezért kerestem jó, diós receptet.)
Harminc deka dióbelet ugyanannyi aszalt barackkal
(vigyázat, a kénezett import aszalt barack nem jó!) és
egy egész citrommal, héjastól, húsdarálón le kell
darálni. Három deci mézzel jól el kell keverni. Naponta

1-2 kávéskanállal kell ebből az elixírből bevenni, és
mire elfogy, vége a lábadozásnak, meggyógyultunk.
Közben hűtőben kell tartani.
Az általános erősítő hatáson túl a dióbél
fogyasztásának többféle, speciális gyógyhatása is van.
Rendszeres fogyasztása rendben tartja a beleket,
normalizálja a bélműködést. Ez főleg idős korban
hasznos.
Székrekedés ellen olajtartalma hat, megnedvesíti a
beleket, elősegíti a rendszeres ürítést. Erre a célra egy orosz ajánlás szerint - 20 db dióbélhez keverjünk
kevés aszalt fügét, aszalt barackot, egy egész
citromot, mazsolát, aszalt szilvát. Robotgéppel jól
dolgozzuk el. Naponta két evőkanállal együnk belőle.
Nemcsak a bélműködést serkenti, hanem bőséges
vitaminforrás is.
Hazai orvosi ajánlás is van székrekedésre: "60 gr
dióbelet és 30 gr szezámmagot mozsárban porrá törünk.
Ebböl egy-egy evökanálnyit langyos vízzel lenyelünk
reggel és este egy héten át. Krónikus székletpanaszok
esetén különösen hasznos."
Ugyanerre a célra a mazsolával kevert darált dióbelet
is ajánlják. A mazsola-dióbél kombináció nemcsak az
emésztőrendszerre jó, a szívizmot is erősíti, tonizálja
az idegrendszert, és csökkenti a fejfájást. Naponta 3
dkg dióbelet, 2 dkg mazsolát fogyasszunk erre a célra,
és egészítsük ki 2 dkg sajttal is. Ennyit igazán
megehetünk az egészségünkért.
Visszatérve az emésztőrendszerre, hasmenés ellen is jó
a dióbél, mert mérsékli. Naponta a reggelihez kell
néhány gerezddel fogyasztani.
Felfúvódás esetén pirított tört dióbelet kell naponta
2-3-szor ennünk - tartják a horvátok. Nem kell sok,
elég egy késhegynyi.
Étvágytalanság ellen is jó, mert ha a belek rendben
vannak, az étvágy is megjön, a dióbél meghozza.

Az orosz népi
gyógyászatban
gyomorfekélyt is
gyógyítanak
dióbéllel. Egy
liter étolajban két
hétig áztatnak 10
dkg dióbelet zárt
üvegben. Közben
többször felrázzák.
Így diós olajat
kapnak, amit
egyenlő arányban
kell mézzel
összekeverni.
Naponta, étkezések
előtt kell keveset
magunkhoz venni
belőle.
Másik, ugyancsak orosz népi ajánlás a gyomorfekély
gyógyítására: Készítsünk diótejet 2 dkg dióbél
mozsárban történő összetörésével és 1 dl forró vízbe
keverésével. Jól össze kell rázni, és le kell szűrni.
Már csak 1-2 kávéskanál mézet kell hozzákeverni, és
minden étkezés után félórával egy kávéskanállal
kanalazni belőle.
És egy keleti gyógymód gyomorfekélyre, hurutra: Fél
kiló darált dióbelet 3 dl mézzel és 1 dl aloe-lével
keverünk össze, és naponta háromszor étkezések után
félórával egy evőkanállal nyelünk le belőle.
A dióbél májgyógyszer is. Azok a májbetegek, akik nem
fogyaszthatnak zsiradékot, a diót nyugodtan ehetik,
mert serkenti a máj működését, és ezzel az emésztést
is. Jót tesz továbbá a termékenységnek és a
hormonháztartásnak is.
A dióbél a tüdőnek is gyógyszere. Avicenna, a középkor
kiemelkedő orvos-tudósa mézes dióbél adagolásával
gyógyított tuberkulózist.
Mézes dióbelet köhögés ellen is használhatunk. Népi
recept a Krim-félszigetről: 1:1 arányban keverjük össze
a darált dióbelet mézzel, és vízzel hígítjuk. Kis

kortyokban iszogatunk belőle napközben, naponta 1-2
pohárral összesen.
A németek szerint köszvény ellen is jó a dióbél
fogyasztása, mert purinmentes. És a vesének is jó, mert
klórmentes.
Egy erdélyi, csíkszentdomokosi etnobotanikai vizsgálat
szerint az összevágott dióbelet külsőleg is lehet
használni, kelésre kell kötni.
Ez a módszer azonos az 1700-as évek oroszországi
katonakórházainak gyakorlatával, ahol a sebek gyorsabb
gyógyítása érdekében használtak dióbelet. Külsőleg.
Az orosz nép körében a dióbél külsődleges használatának
gyakorlata máig él. Sebekre, kelésekre, daganatokra.
És azt mondják, álmatlanság ellen is jó dióbelet
rágcsálni, reggel és este két-két dió belét, mert
altató hatása van. Tessék kipróbálni!
Ha nem használ, akkor egy orvosi portál ajánlását
próbáljuk ki: "30 gr dióbelet, 30 gr szezámmagot 60 gr
megmosott, friss eperfalevéllel mozsárban összetörünk,
a masszából 3 gr-os golyókat formálunk, és naponta két
alkalommal 3-3 golyót fogyasztunk".
Ha már az éjszakánál tartunk, jogos a kérdés, hogy mit
csináljon az, aki éjszakánként izzadni szokott. A
dióbél erre is gyógyszer. Mézzel kevert dióbelet egyen
naponta 4-5 evőkanállal az ilyen személy - mondják az
oroszok.
Az altató hatáshoz hasonlóan idegnyugtató hatást is
bizonyítottak a dióbélre, ami a dióbélben levő Bvitamin hatása. Azt mondják, csökkenti a hisztériát is.
Nem tudom, ki kéne próbálni.
Az viszont biztos, hogy a dióbél foszfortartalma
javítja a memóriát, értékes magnézium-tartalma viszont
stresszoldó hatású.
Mivel a dióbél az ember számára teljes értékű
élelmiszernek tekinthető, rendszeres fogyasztása nyomán

az egészség szemmel láthatóvá válik. Élettel telítődik
a bőr és a haj is.
Valahol betegség a nem kielégítő nemi
aktivitás is. A nemi vágyat és
képességet is növeli a dióbélfogyasztás. Orosz népi recept: Egy
hónapon át igyunk meg egy pohár
kecsketejet, sűrűn belekevert darált
dióbéllel. És megfigyelhetjük az eredményt.
De ha nincs kecskénk? Akkor tehéntej is jó. Szintén
orosz népi gyógymód: Darált dióbél és méz 1:1 arányú
keverékéből legalább 20-30 napon át naponta háromszor
fogyasszunk étkezések után félórával 2 kávéskanállal,
és igyunk hozzá tejet. És vége az impotenciának.
Ezeket komolyan írtam. De ha feltűnt bennük némi
irónia, azt most visszavonom. Mert tényleg vannak,
akiknek a férfiasság fontos. Például a nőknek.
Már az ógörögök is... kezdtem már annyiszor a diós
ismereteket. De amit most akarok írni, tényleg nem
lehet máshogy kezdeni. Szóval, az ókori Spártában,
amely városállam a testkultúrájáról volt ismert, (le is
győzték őket az athéniek, akik viszont inkább az
eszükről voltak ismertek), annak is kultusza volt, hogy
mekkora a férfiak nemi szerve. Ezért a serdülő fiúkkal
dióbélből készített "diótejet" itattak, annak a
reményében, hogy minél nagyobbra nőjön. (Összehasonlító
vizsgálatokat nem ismerek.)
A férfierő és a diófogyasztás összefüggését Avicenna se
tudta megkerülni, a középkorban. "A férfierőtlenségre írta - diót kell enni szezámolajjal, kandiszcukorral,
mézzel, sziruppal, ez esetben erősen megnő a nemi
hajlam, és sokáig tartó boldogságban lesz része magának
is, nejének is."
Szóval, visszatértünk a dió mint általános erősítőszer
témájához.
Az ókor és a középkor már rég elmúlt, a mai
orvostudomány már sokkal többet tud a dió és a szex
összefüggéseiről. És továbbra is ajánlják fiúknak és
férfiaknak a diófogyasztást.

A rendszeres dióbél-fogyasztás nemcsak erősít, meg is
szépít. Nem minket, a nőket.
Tisztelt Kollégám, kérem, ezt a megállapítást ne
tekintse túlzásnak.

Tessék csak megnézni a Kariatídákat! Milyen szépek,
kecsesek, sudárak! Az i.e. V. és IV. század fordulóján
az akkori világ központjában egyedül ők hatan
találtattak arra méltónak, hogy az athéni Akropolisz
kincsének, az Erechtheionnak déli csarnok-oszlopaihoz
modellt álljanak. Egy a közös bennük: A lakóniai Karüai
(Diófalva) szülöttei. Nem véletlen. A korabeli
világszépe-választás első hat helyezettje dión
nevelkedett!
Íme a tartós egészség és az örök szépség titka:
Tessék sok diót enni!

Ha elhatároztuk, hogy betegség-megelőzési, általános
kondíciójavítási céllal fogunk dióbelet enni, legyünk
mértéktartók. Nem az egyszeri nagy adagú "diózabálás" a
célravezető, hanem a rendszeres, kisebb mennyiség
elfogyasztása. Egy orosz táplálkozási tanácsadó szerint
keverjünk össze egy csésze dióbelet egy csésze
magmentes mazsolával és egy csésze aszalt barackkal.
Öntsük nyakon 30 dkg mézzel. Ebből a csemegéből naponta
háromszor egy evőkanállal együnk, mindig étkezés előtt.
Így növelhetjük erőnket, ellenállóképességünket.
Lehet, hogy azok a betegségek, amiket felsoroltam, mára
már kimentek a divatból, az ismertetett javaslatok
idejüket múlták. Ma már csak egy dologtól félünk, de
attól nagyon, a sugárterheléstől. Erről írta D. Heid
amerikai orvos, hogy aki a sugárterheléstől tart, egyen
naponta 4-5 diót. Az megvéd.
Tisztelt Kollégám, stresszel teli világban élünk.
Stressz hatására a pajzsmirigy-hormonok aktivizálódnak,
a pajzsmirigy terhelődik. Működésének regenerálódásához

természetes jód kell, ami a dióbélben megtalálható. Nem
mesterséges készítményben, hanem a dióbélben.

A dióbél a kínai orvoslásban
A dióbél a hagyományos kínai
orvoslásban is gyógyszer.
Dehát a hagyományos kínai
orvoslást nem ismerjük eléggé,
ezért hajlamosak vagyunk
lebecsülni, és mint
tudománytalant, elvetni. Az
biztos, hogy a kínai orvoslás
idősebb, mint az európai.
Fejlődését nem vetette vissza
a keresztény középkor a maga
sötét vallásosságával. Többezer év alatt rengeteg
tapasztalat halmozódott fel Kínában, aminek a kínai
elméleti magyarázata sokszor nem egyezik azzal a
materiális világképpel, amin az európai gyógyítás
alapul, de a tapasztalat az tapasztalat, akárhogy
magyarázzuk is. Megfigyelésre, kipróbálásra
mindenképpen érdemes.
Különösen, ha a dióról van szó.
A kínai filozófiában - és következőleg az
orvostudományban is - a következő alapfogalmakat
használják:





Jing=lényeg. Két, egymást kizáró,
egyben kiegészítő fogalomra oszlik, a
Yin-re és a Yang-ra, amelyek a kínaiak
számára a világ megértésének modelljét
adják.
Qi (vagy csi)=életerő. Az orvoslás
különösen fontos fogalma.
Shen=szellem. Ez egy túl magas rendű
fogalom, a dió tárgyalása során nem
érünk fel a Shen magasságába.

Kínában - sok egyéb mellett - főleg a növények adják a
gyógyszerek alapanyagait. A kínaiak a növényeket felső,
általános és alsó osztályokba sorolják. Ezek közül az
általános és az alsó osztály bennünket nem érdekel,

mert a felső osztály tartalmazza a gyógynövényeket. A
kínai gyógynövények kínai szempontból gyógynövények,
nem biztos, hogy a világ más részein is olyanként
ismerik el őket.
És a dió a gyógynövények közé tartozik Kínában is. A
Qin és a Han dinasztiák korából, vagyis az i.e. 3.
századtól az i.u. 4. századig terjedő időből származik
két klasszikus kínai orvosi könyv, amelyeknek angolra
fordított címe "The Yellow Emperor's Internal Classic"
és "Shennong's Herbal Classic", a diót mint dietikus
növényt írják le, ami egyszerre gyógynövény is és
diétás ennivaló is.
Mintegy ezer gyógynövényt ismernek, és mindegyiknek
megadják általános jellemzését, amely jellemzés
meghatározza felhasználási lehetőségét. Hát, ilyen
összefüggésben nézzük a diót, mint kínai gyógynövényt!
A diót általános kínai jellemzése szerint az ízre
nézvést édes jellegűnek tartják, az atmoszférikus
tulajdonságok szempontjából pedig meleg
tulajdonságúként jellemzik.
A dióbél hatása az emberi szervezetben a kínai orvoslás
szerint abban jelentkezik, hogy a vesék, a vastagbél és
a tüdő meridiánjaira hat. Erősíti az alhasi tájékot, jó
hatású a nemiszervekre, elősegíti működésüket. Melegíti
a tüdőket, ezért fogyasztják gyógyszerként asztma és
krónikus köhögés ellen is.
A kínai szemlélet szerint a vesének kiemelt szerepe van
az egészség megőrzésében. Úgy tartják, a vese
gyógyítása, erősítése áttételesen más szervekre,
elsősorban az agyra is jó hatású, mert ha a vese jól
működik, az elősegíti más szervek, az egész szervezet
egészséges működését. A dióbél mint vesegyógyszer
emellett hasonlít is az agyra, kézenfekvő tehát az
agyműködést javító hatás feltételezése. Erről a
hatásról a kínai orvosok meg is vannak győződve, és
tapasztalatuk valóban az, hogy a - dióbél hatására javuló veseműködés az agyra is pozitívan hat. Úgy
látszik, ők már régebben rájöttek, hogy az ember
szervezete egységes egész, és az orvosi
beavatkozásoknak áttételes - pozitív vagy negatív eredményei is vannak.

A dióbél erősíti a vesefunkciókat, tonizálja a vesét,
segít a veséknek megtartani a Qi-t, vagyis az életerőt.
Máshol pedig azt írják, hogy erősíti a vese yang-ját,
és egyben a derekat és a lábakat. A vese-yang hiánya,
derékfájdalom, a derék és a lábak gyengesége, gyakori
vizelés és vesekő esetén ajánlják, használják. Gyakran
nem önállóan, hanem más vesegyógyszerekkel együtt adják
a dióbelet. Ilyen gyógynövények például a Lycium,
Eucommia, Morinda, Polygonum, Psoralea, Cynomorium,
Cistanche, stb.
Más gyógyszer-kombináció is ismert, van olyan is, ami a
dióbél mellett szarvasagancs-port és közel tíz
gyógynövényt tartalmaz, köztük szibériai ginzenget. Én
is fel tudnám sorolni, de talán jobb, ha kínai orvoshoz
fordulunk ebben a tárgyban.
Ha nincs a közelben kínai orvos, és vesénk mégis
erősítésre szorul, szakértők nyomán én is ajánlom, hogy
a főtt rizset - rizskását - dióbéllel dúsítsuk. A
vesére határozott erősítő hatással van.
Egy igen egyszerű kombinációt pedig úgy készíthetünk,
hogy a dióbélhez az Eucommia kérgét és a Psoralea
gyümölcsét keverjük. Erősíti a vesét és az alhasi
tájékot. Ha pedig a kínaiak a dióbélhez a Psoralea
termésén kívül az aranka magját is keverik, kiváló
impotencia-gyógyító gyógyszert állítanak elő. A dióbél
lám, csodákra képes, ma már a kínaiak több mint
egymilliárdan vannak. És Önnek, tisztelt betegeskedő
Kollégám, aki nem dióbéllel gyógyíttatja magát, hány
leszármazottja van?
A kínaiak is úgy tudják, hogy a
dióbél a belekre nedvesítő
hatással van, így elősegíti a
belek szabályos működését és
ürítését. Erősíti az alhasi
tájékot. Him-Che Yeung A kínai
gyógynövények és receptek
kézikönyvében a dióbelet
alsóhasi fájdalmak, valamint
kiszáradás következtében előálló
székrekedés ellen ajánlja,
könnyít a beleken. Egy kínai
recept szerint a vastagbél

működésének javítására dióbél, kendermag, cistanches és
útifű kombinációja ajánlott.
Másik recept szerint a belek szárazsága esetén a
dióbelet hasismaggal, polygonummal és cistanche-vel
kombináltan fogyaszthatjuk.
A dióbél a kínai szemléletben a tüdőkre is jó hatású.
(Megjegyzem, egy francia szrző is ír a dió
antituberkulotikus hatásáról.) Ha a tüdőben Qi-hiány
van - én nem tudom, ez mikor van - és emiatt köhögünk,
a tüdőnket dióbél, panax-ginzeng, astragalus,
gynostemma, ganoderma és schizandrum kombinációjával
erősíthetjük.
Egyszerű gyógynövény-kombinációként ajánlják köhögés,
asztma, tüdőelégtelenség esetén a dióbél mellett a
ginzenggyökeret.

És mit csináljanak az asztmások?
Természetesen, egyenek diót! A kínaiak szerint azonban
a diót nem önmagában kell enni, hanem a következő
kombinációban:












dióbél (hu tao ren)
ginzeng (ren shen)
gekkó (ge jie)
ophiopogon gyökér (mai dong)
szkizandrum gyümölcs (wu wei zi)
asztrandra gyümölcs (huang qi)
cordyceps (dong chong xia cao) Ez a legérdekesebb.
Egy nagyon híres tibeti gomba, aminek a kinézetét a
kínai név tükörfordítása adja: télen féreg, nyáron
fű. Hírnevét kínai női olimpikonok révén nyerte,
akik dopping helyett fogyasztották.
kétféle liliomhagyma (bai he és fu lin)
piros mandarin héja (jue hong)
édesgyökér (gan cao)

Ezeket mind - a gekkót kivéve - főzni kell, és a
főzetet inni. A gekkóval nem tudom, mit kell csinálni.
A receptet én úgy javítanám, hogy a dióbelet nem
keverném bele, hanem külön enném meg. Dehát a kínaiak
máshogy írják elő.

További kínai javallatok
Ugyancsak dióbél-fogyasztást ajánlanak a
kínaiak a lábszárak gyengesége esetén is.
Külsőleg pedig krémekben és olajkészítményekben használják a kínaiak a
dióbelet. Általában is jó hatású a bőrre,
mert ha rendszeresen, de mérsékelten
használjuk, jó kondícióban tartja a bőrt,
ami a bőr színén is meg fog látszani. Bőrbetegségek és
ekcéma kezelésére forró, lenmaglisztes borogatásban
használják, vagy pedig öt gyógynövényből álló
kombinációban.
A felsorolt esetekre nemcsak a gyógynövény-kombinációs
diófogyasztást ajánlják a kínaiak, hanem a dióbél
önmagában, nyersen való fogyasztását is.
A kínai népi gyógyászatban a dióbélnek rákellenes
hatást tulajdonítottak már régóta. A dióbéllel készült
rákellenes szerek hosszú múltra tekintenek vissza. Mint
Duke és Ayensu írják, több szer valóban mutatott
rákellenes aktivitást.
A dióbélnek a kínai orvoslásban betöltött szerepét
taglalva feltétlenül szólni kell a tengeri csikóról.

Tengeri csikó kombinációban
Egy ismeretlen kínai recepttel ismertetem most meg az
olvasó Kollégát. A recept így szól:
Keverjünk a dióbélhez (Hu Tao Ren)
szárított tengeri csikót (Hai Ma),
fosszilis sárkánycsontot (Long Gu),
szarvasinat (Lu Jin), szarvasagancsot
(Lu Rong), ginzenggyökeret (Ren Shen),
gekkógyíkot (Ge Jie), Lycium gyümölcsöt
(Gou Qi Zi), Psoralea gyümölcsöt (Bu Gu
Zhi), Poria gombát (Fu Ling), Eugenia
virágot (Ding Xiang), Astragalus
gyökeret (Huang Qi), som gyümölcsöt
(Shen Zhu Yu), Angelica gyökeret (Dang
Gui) és Rehmannia gyökeret (Di Huang).

Akinek az összetevők nem állnak rendelkezésére, ne
keseredjen el, a készítmény készen is kapható.
Az ajánlott dózis 10 pirula naponta kétszer, étkezés
előtt.
És kiknek ajánlott? Akik gyengék, és akiknek
erősödésre van szükségük. Például
lábadozóknak, akik minél előbb vissza akarják
nyerni egészségüket, erejüket. Nőknek szülés
után, férfiaknak idős korban, ha már gyengül
a (nemi) teljesítményük. És hideg a kezük,
lábuk. A kínaiak ezt úgy mondják, hogy a
vese-Chi csökkenni kezd. A készítmény főleg a
vesét erősíti (nem csoda, ha van benne
dióbél). Ezen kívül javítja az emésztést, a
vérkeringést, ezen keresztül az egész szervezet
egészségi állapotát.
És ebből a csodaszerből már nyolc dollárért adnak is
egyet.

Dióbél az arab elixírekben és az
ayurvédában
A kínai titkok
fátylának
fellebbentése
után ismerjük
meg a régi arab
elixírek titkát!
Mi volt a titkos
összetételük?
A régi arab
elixírek titkát
al-Kindi bagdadi
doktor (800-870)
leírásából
ismerjük.
Ezekből kettőt ismertetek.
1. Édes, kívánatos, jó mézes szirup csemege.
Tiszta vizben tamarix-magot forralunk. Mézet és
kristálycukrot egyenlő arányban teszünk bele, és azzal

főzzük tovább. Vászonzacskóban belelógatunk kardamommagot, kínai fahéjat, dióbelet és gyömbért. További
főzés után a zacskót kiemeljük, a szirupot palackba
töltjük és lezárjuk.
2. Gyúrt drog.
Összetevői: piros rózsa, ciprus, szegfűszeg, mézga,
nárdus-olaj, vad nárdus, fahéj, ceyloni fahéj, tiszafa,
sáfrány, kardamom-mag, kisebb fajta kardamom-mag,
sebesten (ez valami indiai dióféle, nem rokona a mi
diónknak) és ami a lényeg, dióbél.
Ezekből - a részleteket mellőzve - ital készül. Nagyon
kellemes ital. Aki iszik belőle, annak eltünteti a
szomorúságát, örömet okoz a szívnek és az észnek,
mindkettőt felerősíti. Sőt, a testet is. Az arcszín
megjavul, a gyomor rendbejön, a szájszag elmúlik, a
lehelet illatos lesz, és még a májra is jó. Az embert
kellemes melegség önti el, de semmi ártalmas
mellékhatás nem tapasztalható. Étkezés előtt vagy után
egyaránt fogyasztható. Nagyon hatásos - teszi hozzá alKindi doktor, - ha Allah is úgy akarja. Ha nem akarja,
akkor nem. Úgyhogy az a fontos, hogy Allah mit akar.
A dióbél a hagyományos ayurvédikus orvoslásban is
szerepet kapott, de a dió és az ayurvéda kapcsolata még
feltáratlan terület, tisztelt kutató Kollégámnak itt
bőven van tere önálló tudományos munkára. Most csak
röviden, még a dió ayurvédikus jellemzésével is adós
maradok.
Összefoglalóan az ayurvédikus gyógyításban általános
erősítőszer a dió. Ezen kívül gyógyítja a reumát, a
szexuális gyengeséget, a memóriavesztést és általában a
mentális betegségeket, a hasmenést, a bőrbetegségeket.
Az ayurvéda szerint a vérző fogínyre finomra őrölt
diófa-kérget kell tenni, és szájöblítőnek is jó.
A diólevél herpeszre, ekcémára, szifiliszre jó. A
dióolaj pedig galandféreg-fertőzés, vérhas és
székrekedés esetén.
No, ennyit az ayurvédáról.

Zöld dió

A fiatal zöld diónak jelentős C-vitamin
tartalma van. Jelentős? Nagyon szerény
vagyok. Nem jelentős, hanem nagyon jelentős!
Hatszor annyi C-vitamin van a zölddióban,
mint a fekete szederben! Kilencszer annyi,
mint a csipkebogyóban! Negyvenszer annyi,
mint a narancsban!
Egészségi szempontból ezért az ecetben
eltett zöld dió fontos téli C-vitamin
forrás. Fájdalmas őszi, tavaszi torokgyulladás esetén
gargalizálószerként ajánlják a diós páclét. Az ecetes
zöld dió télen az asztalon nemcsak ételízesítő, hanem
természetes gyógyszer is.
A zölddió különösen gazdag gyógyhatású
fenolvegyületekben. Juglonban, csersavban,
ellagénsavban, de azért említsük meg a kisebb arányban
jelen levő fenolokat is, a mustársavat, klorogénsavat,
protokatehinsavat (3,4 dihidroxibenzoesav) is, amelyek
szintén gyógyhatásúak.
Hogy mennyire gazdag? Szlovén egyetemi kutatók
megmérték. Juglonból 1-2 százalékot találtak,
csersavból 0,2-1,0 ezreléket, a többiből kevesebbet.
Ezeknek az anyagoknak a zölddión belüli mennyisége a
dió fajtájától is függ:

Galénosz, a gyógyszerészek őse, még nem tudott a
juglonról. Az első zölddiós receptet mégis neki

köszönhetjük. Eszerint ha tejben főzzük a zölddiót,
általános gyomorerősítő szert kapunk.
Szent Iván napja (június 24.) előtt szedett zöld
dióból, aminek még nem csontos a héja, kitűnő
dióesszencia készíthető, amely tisztítja a májat, a
gyomrot és a vért, megszünteti a gyomorgyengeséget és a
bélpangást. Ha szükségét érezzük, egy kávéskanállal
vegyünk be az esszenciából.
Bulgáriában zöld diót orvosok is javasolnak,
vitaminhiány esetén. A mézes zöld dió immunerősítő.
Moldovában nemcsak szesszel teszik el a zölddiót
télire, hanem cukorral is tartósítják.
A szervezet általános tisztítására Ukrajna déli
vidékein a következő diószörp-készítményt ismerik,
amihez csak zölddió és cukor kell. A leszedett,
megmosott, tiszta felületen gyorsan megszárított
zölddió-szemeket lehetőleg minél gyorsabban, hogy
megelőzzük feketedésüket, kimosott, főzéssel
sterilizált majd megszárított lekváros üvegekbe - vagy
konzerves dobozokba - szeleteljük. A szeletek vékonyak
legyenek, és minden réteg diószeletre kétszer akkora
súlyú cukrot kell rétegezni. Ha tele van, lekötjük,
lezárjuk, és hűtőbe tesszük. A cukor magába szívja a
zölddió gyógyhatású anyagait, korlátlanul, akár egy
évig is eláll.
A diószörp használata: Már 1-2 nap elteltével is iható.
A fanyar, kesernyés ízt kapott cukrot kellemes ízűre
hígítjuk, úgy iszunk belőle rendszeresen egy
pohárkával.
Sőt, Ukrajnában a népi gyógyászat erjesztett zölddióitalt is ismer, készít, használ. Nemcsak gyógyszer,
üdítőital is. Életkortól függetlenül mindenkinek
ajánlható. Gyógyhatása a szervezet belső tisztításában
jelentkezik, de betegség-megelőzésre is jó, többféle
betegségre. Elkészítése: Kell hozzá mintegy egy
pohárnyi, viaszos felületű zölddió apróra vágva (van,
aki diólevélből csinálja), egy pohár cukor, és ami az
erjesztést végzi, három liter aludttej. Fontos, hogy a
baktériumflóra éljen, ezért ha például hőkezelt az

aludttej, 1-2 kávéskanálnyi tejfölt vagy kefírt
keverjünk bele.
Négyrétegű gézből készült zsákocskába töltjük a cukros
diót, és az aludttejbe merítjük. Lesúlyozzuk, hogy az
alján maradjon. Meleg, sötét helyre tesszük, négyrétegű
gézzel zárjuk el az edény (üveg) száját a levegőtől. Az
erjedés 14-16 napig tart, ezalatt erős, egészséges
tejflóra képződik. Amikor megisszuk, a száj, nyelőcső,
gyomor, belek nyálkahártyáját tisztítja, a nyálkahártya
sejtjeit gyógyítja. Az emésztőrendszerben lévő gombák
és baktériumok fehérjéihez kötődik a dió juglonja, és
azokat hatástalanítja. Az emésztőrendszerbe került
nehézfémeket is megköti, eltávolítja.
Naponta kétszer, nagyobb étkezések előtt félórával kell
inni belőle fél pohárral. Kéthetes kúra ajánlott, de
szükség szerint ismételhető.
Ha télen nem jutunk zölddióhoz, használjuk ugyanerre a
célra a télre eltett szárított diólevelet.
Antik zölddió-gyógyszer receptje Angliából: Zöld dió
elrakása szirupban (G. Hartman - aki a híres Sir Kenelm
Digby munkatársa volt - Az orvos családja című
könyvéből)
Július közepe táján szedjük meg a szükséges mennyiségű
zöld diót. Mindet próbáljuk meg tűvel átszúrni. Addig
jó a zöld dió, amíg tűvel könnyen átszúrható. Kilenc
napra helyezzük vízbe. Minden reggel és este mossuk le
a diókat, és cseréljük a vizet. Főzzük meg a zöld
diókat, amíg kissé meg nem puhulnak. Egy konyharuhával
töröljük meg, és szárítsuk meg. Vágjunk bele akkora
lukat, hogy egy fokhagymagerezd beleférjen. A
fokhagymát, egy csipet fahéjat és egy kevés cukrozott
citromhéjat helyezzünk a lyukakba. A dió súlyával
megegyező vagy kicsivel több cukrot a dióval együtt
főzzünk sziruppá, míg a diók lágyak nem lesznek. Utána
üvegekben zárjuk le. Szív- és gyomor-gyógyszer.
Torokgyulladáskor mivel gargalizálnak a grúz népi
gyógyászatban? Zölddió kipréselt levét keverik mézbe,
és azzal. Persze, vízzel hígítva.

Féregűzőnek is mondják. Nemcsak mondják, az orosz népi
gyógyászatban használják is. Négy kávéskanál darált
zölddiót egy pohárnyi enyhén sós forró vízben kevernek
el. Félóráig állni hagyják, utána szűrik le. Napközben
ezzel az itallal űzik a galandférget, éjszaka pedig sós
vízzel.
A zöld dió - benne a még kifejletlen héjjal - izzasztó
hatásáról is írnak.
A zöld dióból készült Lotio Juglandis-t amerikai
gyógyszerészek mandulagyulladásra ajánlják. Azt
mondják, hatékony, és hatása gyorsan megmutatkozik.

A zölddió gyógyhatását a belőle készült italok is
megadják. Hónapokig ázik a szeszben a zölddió, anyagai
az italba oldódnak.
Gyomorgörcsre a grúzok olyan dióesszenciát isznak, ami
30 db apróra vágott zölddióból készül, 1 l 40 %-os

alkoholba áztatva, két hétre a napra téve. Leszűrik, és
naponta háromszor egy evőkanállal vesznek be belőle
étkezés előtt. Ha szükséges, vízzel hígítják.
A zöld dióból készített diópálinka nemcsak
étvágyjavító, hanem meghűlésre, gyomor- és bélhurutra
is jó. A német népi gyógyászat nem diópálinkát, hanem
diólikőrt használ. Különböző ízesítésben, mézes,
fahéjas, szegfűszeges változatokban gyomorerősítő
likőrként isszák, és torokgyulladás esetén is
fogyasztják.
Ezért igaz az a népi mondás, hogy a dióbor, a
diópálinka kis mértékben gyógyszer, mértéken felül
pedig orvosság.
Varró Aladár Béla gyógyszerész diólikőr-receptje: 250 g
apróra összevagdalt zöld diót, 1-1 fahéjat, gyömbért,
szegfűszeget, kardamomumot, 2 g szerecsendiót, 5 g
medvekaprot fél liter 80 %-os szesszel 14 napig
áztatunk. A leszűrés után 300 g cukorport keverünk a
szüredékhez, és amikor az feloldódott, készen van a
likőr, mely hasmenéskor jó szolgálatot tesz.
Ugyancsak az emésztés rendbetételére és ha kell,
stimulálására ajánlják az olasz diólikőr, a nocino
fogyasztását. Úgy látszik, hiába vagyunk már egy ideje
az olaszokkal Közös Piacban, nálunk mégsem kapható a
nocino. Nem baj, könnyen készíthetünk magunk is. A
legegyszerűbb receptje a következő:
Másfél liter 95 %-os etilalkoholba helyezzünk 30 db
zöld diót, amit előzőleg négy részre vágtunk. Adjunk
hozzá 7 db szegfűszeget, 3 g fahéjport, valamint egy
érett citrom levét. Széles szájú, lezárt üvegben
tartsuk hűvös helyen 20-30 napig, közben 2-3 naponként
rázzuk fel. Végül szűrjük le, a maradékot is facsarjuk
hozzá. Hadd álljon újabb két napig, akkor újból szűrjük
le. Készítsünk cukorszirupot fél kiló cukorból és
háromnegyed liter forró vízből, majd hagyjuk kihűlni.
Hidegen öntsük a dióléhez. Szűrjük le harmadszor is, és
töltsük palackokba. A lezárt palackokat tartsuk sötét,
hűvös helyen. Naponta ne többet, mint egy kis
kupicányit vegyünk magunkhoz belőle. Rendben fogja
tartani az emésztésünket.

Végül a zöld dió hajerősítőnek is jó. 20 dkg szárított
zöld diót 1 liter vörösborban és 1 liter étolajban
áztatunk. Ezzel az eleggyel dörzsöljük be a fejbőrt.
Erősíti a hajat, csökkenti a korpásodást.
A zöld dió hatóanyagait tartalmazó olajok, krémek
inkább kozmetikailag használatosak, a dió egyéb
hasznánál tárgyalom. Itt csak annyit, hogy - a dió
hatóanyagai miatt - általános bőrkondícionáló hatásuk
is van. Németországban Horumersiel-ben a Jade-patikában
kaphatók.

A fiatal zöld hajtás héja
Inkább csak a népi gyógyászat használja, mohamedán
kultúrkörben.
A diófa zöld hajtásának zöld héja lehántva kevés
ecettel leöntve török népi gyomorerősítő szer,
mindennapos használatra.
A fiatal, zöld hajtás héjából főzött gyógytea izzasztó
hatását is megfigyelték. Megindítja és növeli a
verejtékezést.
Algéria elmaradottabb falvaiban szokás, hogy
íny-erősítőként fiatal dióhajtás kérgét
rágcsálják.

Diófa-kéreg
A diófa kérgét
gyógynövényként
fogyasztva - főzetként,
teaként - hatása
elsősorban abban
nyilvánul meg, hogy
segít megőrizni az
egészséget.
Egyébként ugyanolyan összehúzó, asztringens
hatása van, mint a diólevélnek, amiről
részletesebben a következő fejezetben írok.
Ugyanúgy használják a sokféle bőr-problémára.
Főzetét herpesz, ekcéma, stb. esetén a

diólevél-teánál többre értékelik. Összehúzó hatása
miatt friss sebeken is hatásos, csökkenti, megszünteti
a vérzést, mert a vérerek falát ugyanúgy összehúzza,
mint a hámszöveteket.
Herpeszt és egyéb bőrbetegségeket is kezeltek
főzetével.
A diókéreg-teát a szájüreg érzékenysége, valamint
mandulagyulladás esetén öblögető szerként ajálják.
Hámösszehúzó hatása miatt
eredményesen alkalmazzák a diókéregteát az olyan, jellegzetesen női
probléma esetén, amikor spontán
tejelválasztás indul meg, vagy más
okból be kell szüntetni az emlő
tejelválasztását.
A dió kérge hashajtó hatású.
Stimulálja a bél ürítését. Erre a
célra erősebb főzetet készítsünk!
Ellenkező esetben, ha erős hasmenésünk, vérhasunk van,
szintén ajánlott a diófakéreg-tea fogyasztása. Az
emésztőrendszeri fertőzés megszüntetésében, a belek
sebeinek begyógyításában komoly szerepe lehet.
A diófa kérgéből vértisztító tea is készülhet, erre a
célra nyers vagy szárított diófakérget egyaránt
főzhetünk.
A szájhigiénia napjaink egyik legfontosabb kérdése. A
lehelet büdösségét a szájban levő mikroorganizmusok
okozzák. A diófa-kéreg felhasználásával készült
fogkrémek oldják meg ezt a gondot, mert a kéreg
juglontartalma elpusztítja a Streptococcus mutans, S.
sobrinus, Actinomyces viscosus baktériumokat.
Egy nemrégi amerikai kutatási eredmény szerint a diófa
(és a mexikói dió - Juglans mollis) kérgéből készített
kivonat in vitro körülmények között hatásosan
pusztította a Mycobacterium tuberculosis-t. És a
diólevélből készített kivonat ugyanolyan hatásos volt.

Indiában gyakoriak a diófa-kéreg gyógyhatását
hasznosító készítmények, egészségesek számára is.
Fogkrémbe, fogporba, szájöblítőbe keverik, dezodorok és
rágógumik alapanyagaként használják. (Ajánlom a
Himalaya cég készítményeit tanulmányozni.) Ez reklám
volt. De az már nem reklám, hogy ha Delhiben vagy
Mumbaiban járunk, menjünk ki a helyi piacra. Ott
kapható őrölt diófa-kéreg.

Dióburok
A diókopáncsban a diófa hatóanyagai koncentráltan
találhatók, mégis a flavonoidokat emelem ki közülük.
Ezekben különösen gazdag. Egy szlovéniai vizsgálat 12féle flavonoid jelentős mennyiségét találta meg a zöld
dióburokban. Nem sorolom fel, többnek magyar neve
sincs.
Kínai tudósok a dióburok kivonatának in vitro erős
baktériumölő hatását tapasztalták Bacillus subtilis,
Pneumococcal, Streptococcus, Staphylococcus aureus
baktériumok ellen, míg Escherichia coli és Typhoid
bacillus ellen gyengén hatott. Kísérleti egereket
Bacillus anthracis ellen védett meg. Viszont
Mycobacterium tuberculosis ellen nem találták
hatásosnak.
Az újabb vizsgálatok tehát igazolják a régi, népi
tapasztalatokat, és azok magyarázatát adják. A
diókopáncs külsőleg és belsőleg egyaránt hatékony a
sebek begyógyításában.
A dió zöld burkát használhatjuk gyógyászati célra, mert
a feketén begyűjtött burokmaradvány már veszít értékes
beltartalmából. Már nincs C-vitamin tartalma, ami a
zöld kopáncsban bőven van. Csersavtartalma is
lecsökken.
A zöld dióburkot diószüretkor nyerhetjük nagy
mennyiségben, amikor elsősorban a vert, rázott dió egy
részén rajta van még, de már könnyen lefejthető. Ha még
jobb minőségű alapanyagot szeretnénk házipatikánk
számára, akkor már az érés előtti állapotú diókról is
lefejthetjük késsel, körbevágva. Augusztusban,

szeptemberben. A feketedő és a romló foltokat vágjuk
ki, ne használjuk fel.
Vékony rétegben terítsük ki a napon, úgy szárítsuk meg.
Szárító berendezést, kemencét is használhatunk, de a
hőfok 40 C°-nál ne legyen magasabb, a kopáncs Cvitaminjára is tekintettel. Harminc fok viszont
szükséges.
A szárított dióburkot meg is őrölhetjük. Így fog
kinézni:

A dióburok gyógyhatását már Hippokratesz és
Dioszkoridesz is ismerte és ismertette, gyomor- és
bélbetegségek ellen dióburok-főzetet alkalmaztak.
Tanaik elterjedtek, és később egész Európában ismert
volt a dióburok-főzet, mint a gyomor- és bélhurut
gyógyszere, főleg a parazita giliszták ellen.
Tisztán, keserűn ihatjuk a diókopáncs-főzetet, ha egy
mai orosz ajánlást követünk. Három-négy evőkanálnyi
zöld dióburkot félliter forró vízbe teszünk, egy percig
főzzük, és állni hagyjuk két óráig. Lehűlés után
szűrjük le. Általános erősítőszer, és gyógyítja a
szájüreg és a torok betegségeit.
A főzet a begyulladt torok és mandula gargalizálására
is jó. A svédek ugyanígy, szájvízként ajánlják, a

fogíny kezelésére, összehúzó hatása miatt.
Torokgyulladást a grúz népi gyógyászat mézzel kevert
dióburok-főzettel kezel.
Csíkszentdomokoson zöld-diókopáncs-teát használtak
toroköblögetőként és köhögés esetén.

A kopáncs főzetének desztillálásával készült párlattal
pedig a tüszős mandulagyulladás ellen gargalizáltak,
sebeket kezeltek vele.
Sőt az angolok a maláriás láz csökkentésére is itták.
Nekik a trópusi gyarmataikon különösen szükségük volt
rá.
A törököknél a kopáncs ecettel leöntve gyomorerősítő
háziszer volt. Étvágytalanság esetén is iható.
Ha a fenti célokra a zöld diókopáncsot mézzel együtt
főzzük, az így készült ital nemcsak gyógyhatású lesz,
hanem finom is.

Külsőleges használatra persze nem kell méz.
A törökök a kopáncs főzetét ülőfürdőként is használták,
húgyúti megbetegedésekre és női bajokra. A falusi török
asszonyok a szülés utáni méh-összehúzódást úgy
segítették elő, hogy a diókopáncsot megpörkölték szárítani nem volt idő, - összetörték, szőlősziruppal
keverték, és borogatásként használták. Összehúzta az
ereket, megszüntette a vérzést.
A szárított, összetört kopáncsot mézzel keverve a
fogínyre kenték, a fogínygyulladás megszüntetésére.

Szárított, pörkölt diókopáncsot a horvátok is
használtak, de nem vérzés ellen, hanem a vizelés
megkönnyítésére. Egy egészen kis mennyiség elég belőle.
A diókopáncs-főzetet (5-10 g szárított kopáncs 1/4 l
vízben) Varró gyógyszerész úr nemcsak gyomor-és
bélelnyálkásodásnál, hanem higanymérgezés okozta
mirigy- és bőrbajnál is ajánlja.

Hasonló a német népi megfigyelés is, ami szerint
tejallergia, élelmiszerallergia esetén előálló kiütések
elmulasztása során nem mondhatunk le a (diólevél-teával
kevert) diókopáncs-főzetes borogatásról.
Ekcéma vagy túlzott lábizzadás esetén a svédek
diókopáncs-főzetes lábfürdőt ajánlanak. Ótvar ellen
pedig kopáncsfőzetes hajmosást. A túlzott,
megmagyarázhatatlan lábizzadás hátterében is gyakran
gombafertőzés áll, ezért indokolt a svéd ajánlás.
Egy angol ajánlás is a gombafertőzéses bőrbetegség
(ringworm) gyógyítására tartja hasznosnak a zöld
dióburkot. A még nem teljesen érett dió zöld burkát ki
kell préselni, és a levét kell a gyűrűalakban
elpirosodott bőrfelületre kenni, éjszakára. Az így
kezelt testfelületet kössük le műanyagfóliával, és a
kezelést néhány éjszaka egymás után ismételjük meg.
Gyógyulást ígérnek ezzel a módszerrel. És megjegyzik,
hogy erre a célra a feketedió zöld burka ugyanolyan jó.
(A fügefa levelének fehér tejnedve is, de ez már kívül
esik tanulmányaink körén.)

Csak egyre kell ügyelni a dióburok-kúra során: Nemcsak
bőrünket, de ruhánkat, ágyneműnket is megfesti a
dióburok leve, ha nem vigyázunk.
A diókopáncs-főzet egyébként ugyanúgy jó gyomor- és
bélhurutra, és a kúra eredményeként a hurut miatt
megromlott étvágy helyreállítására, mint a diólevéltea, amit később említek.
És mit csináljon, akinek bélférge van? Természetesen,
igyon diókopáncs-teát, aminek féregölő hatást is
tulajdonítanak. Meglátja, rendszeres kopáncsteafogyasztással a közérzete sokat fog javulni.

Nemcsak bélféreg, hanem májmétely ellen is ajánlják.

Dióhéj
A dióhéjteát cukorbajra fogyasztják, naponta legalább
3-4 csészével, hat héten keresztül.
A csíkszentdomokosiak a dióhéjteát csonterősítő céllal
itták.
Egyébként ha eltekintünk a dióhéjtea gyógyhatásától,
közönséges tea helyett is iható, íze kellemes.

A dióhéjteát nem kell mindenkinek meginni. Akinek
viszketegsége van, annak ezt ajánlja egy hazai orvosi
portál: "7 db dióhéjat 30 percen keresztül vízben
fözünk. A langyosra hült vízzel naponta 2x-3x mossuk a
viszketö felöletet." (Klasszikust csak eredetiben
szabad
idézni!
Nem
felülete
t!
Felölete
t!)
Tisztelt
Kollégám
, ismeri
Ön a
híres
bolgár
jövőbelá
tó vak

asszonyt, Vangát? Receptkönyve foglalkozik az ekcéma
gyógyításával. Ehhez egész diók kellenek, egy néhány.
Sütőben kell barnára sütni, egészben, héjastul,
belestül. Amikor kihűlt, akkor kell megdarálni,
ugyancsak együtt a héját és a belét. Néhány kanál
csukamájolaj hozzákeverésével már ekcémagyógyító
készítményt kapunk, amit a beteg bőrfelületre kell
kötni. A kezelést csak néhányszor kell megismételni.
A dióhéj hatóanyagai alkoholban sokkal jobban
kioldódnak, mint vízben. Ezért ajánlják Ukrajnában az
ottani, régen ismert népi gyógymódot: 14 dió héját fél
liter vodkában kell áztatni egy hétig. A receptet innen
már fejből tudjuk: Meg kell inni a vodkát. Persze,
kérdezzük meg kezelőorvosunkat, ő is azt fogja mondani,
hogy nem egyszerre, hanem féldecis adagokban. Hogy mire
jó? Általános tisztítószer kívül-belül. Minden kezdődő
bajt megelőz, tisztítja a vérereket és a tüdőt mondják.
A kalmükök - ők egy ural-altáji nép - még tovább
mentek, mint az ukránok. Nem vodkában oldják ki a
dióhéj hatóanyagait, hanem tejben. Lótejben? Elég
kumisz lehet. Fejfájás ellen, éjszakai álmatlanság
ellen is használják. És a magas vérnyomást is
csökkentik vele.
A dióhéjból gyógyhatású aktív szén készíthető, majd
egyszer erről is írok. De ha nem szakszerűen akarunk
aktív szenet készíteni, akkor oroszosan,
szakszerűtlenül pirítjuk meg a porrá őrölt dióhéjat.
Olyan lábasban, amit aztán már másra nem fogunk
használni, mert belefeketedik, és olyan helyiségben,
ahol nem okoz gondot a fekete füst. Feltesszük a
lángra. Miközben füstöl, kevergetjük. Akkor vesszük le,
amikor már jónak ítéljük. Megdaráljuk. És az így
készített - félaktív - szenünket vízben elkeverve
isszuk meg, de nem egyszerre, hanem rövid kúraszerűen.
Hasmenésre, emésztési zavarokra.
Figyelem! Az így elkészített félaktív szén
sugárfertőzés közömbösítésére is jó, mert van annyira
aktív, hogy a szervezetbe jutott káros, ionizált
anyagokat megkösse. Ha úgy véljük, hogy túlzott
sugárterhelés ért bennünket, akár tüdőszűréskor is,
utána helyreállíthatjuk testi és lelki egyensúlyunkat.

De mást is megtanulhattunk az oroszoktól. Ha
vizeletfolyásunk van, nem is kell pirítani a
dióhéjport. Vízben napi 9 grammot elkeverve megisszuk,
így gyógyítjuk meg magunkat.

Belső válaszfal
A dióbél rekeszek közötti,
azokat elválasztó fásodott
válaszfal gyógyszerészeti
neve Juglandis
dissepimentum.
A diótermés belső
válaszfalának
gyógynövénykénti
használata méltatlanul
merült feledésbe
Európában. Pedig, mint
róla a bölcs német népi
mondás megállapítja:
"Bitter im Mund, macht das
Herz Gesund," vagyis:
Keserű a szájban,
gyógyítja a szivet. Ezt a
megállapítást különösen a
teljes érés állapota
előtti friss dióra
vonatkoztatják, amelynek
belső válaszfala valóban
erősen keserű. Úgy tartják, a szívritmus-zavarok ellen
jó, mivel a diótermés belső válaszfala a szív pitvara
és kamrája közti válaszfalra hat. Ennek alapján
alkalmazták korábban a németek.
A belső válaszfalat kereszt-alakúként is jellemezni
szokták, állítólag a morfológiának is van gyógyászati
jelentősége. Ha hiszünk benne.
Persze, nem úgy kell hinni benne, ahogy a keresztben
hiszünk. Hanem aszerint a régi megfigyelés szerint,
ahogy a természeti népek hittek a természet
gyógyerejében. És melyik nép nem volt korábban
primitív, természeti nép! Mindegyik az volt, még a
germánok is. Annak analógiájára, ahogy a legtöbb nép a

dióbélben az emberi agyat ismerte fel, a korai germánok
a dió belső válaszfalát látták olyannak, ami a dió
belsejét kereszt alakban négy kamrára osztja. Amint az
emberi szivet is négy kamrára osztják a válaszfalak.
Tehát a belső válaszfal - szívgyógyszer. És úgy is
használták. És tessék elképzelni, tisztelt orvos
Kollégám, hatott is. Vagy a hit hatott. Mindegy,
kellett hozzá a diófa termésének gyógynövényként
használt, puhára fásodott fala is.
A válaszfalból készített gyógyszert vagy hasonló hatású
készítményt hiába is keresnénk a gyógyszertárakban, de
még a gyógynövény-boltokban is. Ezt még a szakboltok
sem ismerik.
De a németek igen alapos emberek. Nemcsak általában
utalnak a válaszfal hasznosságára, hanem házi
felhasználásának receptjét is közzétették. Eszerint a
teljes érés állapota előtti friss dióból kell egy
maréknyi belső válaszfalat kinyernünk. Nemcsak a
primőrnek számító, még fehér, porhanyós húsú dió jó
erre a célra, hanem a diószüret első felében
felszedett, nem túlszárított dió is. Vagyis saját
diófánk termésén kívül az ökológiai termelésű dió is.
Fontos, hogy fehérítetlen, vagyis kénezetlen legyen a
dió.
Szóval, egy maréknyi válaszfalat töltsünk fel 40 %-os
konyakkal, és töltsük tiszta, jól zárható üvegbe,
például csavaros fedelű lekváros üvegbe. Hagyjuk négy
hétig pihenni, majd ebből a tinktúrából napi 10- 15
cseppet vegyünk be.

A dióbél-rekeszeket elválasztó belső hártyás
válaszfalból készített teával a szívkoszorú-ér
megbetegedését is kezelni szokták.
Nemcsak szívre, hanem cukorbetegség ellen is
használatos a diótermés belső válaszfala, grúz kutatók

szerint. Negyven darab válaszfalat pohárnyi forró
vízzel öntünk meg, és egy óráig áztatjuk a vízben.
Hidegen leszűrjük, és naponta háromszor egy
kávéskanálnyit veszünk magunkhoz.
A belső hártyás válaszfal a
tradícionális kínai orvoslásban is
szerepet játszik. Kínai neve: fen xi
mu.
Mint ismeretes, a kínaiak minden,
gyógyszerként használt anyagról
általános jellemzést adnak, ezeknek a jelzőknek alapján
a jelzett tulajdonságokkal ellentétes hatások
orvoslására használják. A belső válaszfal jellemzése:
keserű, fanyar, semleges. Megállapítják, mely szervek
meridiánjaira hat, ezek a lép és a vese. Erősíti a
vesét és általában a "jing"-et.
Vesebetegségek gyógyítására használják, véres vizelés
és vizeletvisszatartási gondok esetén. Jó hatású
férfiak spontán magömlésekor, nőknél pedig felfázásból
eredő gyulladásokra. Ezen kívül vérhast is gyógyítanak
vele Kínában.

Vékony hártyás héj
A dióbelet borító vékony, hártyás héj a
bélgörcs gyógyszere. A szárított, porrá
dörzsölt hártyából 2 g-ot kell kell bevenni egy
leveseskanálnyi borsmentás vízben.

Diórügy
A diófa rügyeinek főzete borogatásként korpásodás
esetén hatásos, és hajhulláskor is borogatni szoktak
vele.

Dióolaj
Könyvem dióolajos
fejezetében már sokat
elmondtam a dióolaj
gyógyhatásáról. Itt a külsőleg
használt dióolajjal egészítem

ki. Nem új ismeretek ezek, de nem árt feleleveníteni,
mert mondhatni, elfelejtettük. Avicenna, a középkor
legnagyobb orvosa dióolajjal kente a szemüreg-környéki
sebeket, és minden más, üszkösödött, elhalt szövetű
sebet is.
Korunkban a dióolaj leginkább gyógykrémek
alapanyagaként használatos a gyógyszeriparban, magas Evitamin-tartalma a bőrre tápláló, bőrvédő, egészségvédő
hatású. A dióolaj a durva, száraz, napégett bőrt
lágyítja. A ráncosodás megelőzésére is használható. Jó
az ekcémás bőrre is, csökkenti a korpásodást.
Egy francia szakvélemény szerint a dióolaj ergoszteroltartalma (ami a szervezetben a D-vitamin képzésének
egyik előzetes alakja) jó hatású a bőrre, öregedését
késlelteti.
Ha ajkunk kirepedezik, ne
keressünk gyógy-, vagy
kozmetikai krémet, ha van
otthon kevés dióolajunk,
ajkunkat azzal kenjük be!
Pótolja a bőrből hiányzó
vitamint, zsiradékot, és
egészséges a bőrnek. Más
bőrirritációk esetén is jól
használható, enyhíti,
csillapítja a kellemetlen
tüneteket.
A dióolajnak kifejezett
gombaölő hatása van. A
dióolajjal készült gyógykrémek
és kozmetikai készítmények
kedvező többlethatása a bőrön
a gomba elleni védelem, tehát
egy bizonyos fertőtlenítés, a
gombafertőzés megelőzése vagy
kezdődő gombafertőzés
leállítása. Ezért szappanok,
samponok, napozókrémek
adalékanyaga is. Regenerálja a bőrt. Pikkelysömör ellen
is alkalmazzák.

Kézenfekvő a tanulság: Csak olyan kozmetikai
készítményt szabad vásárolnunk, amiben 10-15 % dióolaj
is van.
Kipróbálhatjuk szemránc-elsimítóként is, tisztán, magát
az olajat, ha nincs dióolajtartalmú szemránckrémünk.
És mikor masszírozhatunk dióolajjal? Ha páciensünk bőre
sebes. Vagy ha egyéb bőrproblémái vannak. Vagy ha
száraz, normál vagy zsíros bőre van. Mert mindre jó.
Égésre, továbbá nehezen gyógyuló sebekre az orosz népi
gyógyászat használ dióolajat. Gyulladásokra, például
középfül-gyulladásra is.
Külsőleg a dióolajat nemcsak sebek, üszkösödés, hanem
lepra ellen is alkalmazták. Az angolok.
A dióolajat nemcsak bőrbetegségek fellépésekor, hanem
menstruációs problémák alkalmával is használták.
(Brown: Gyógynövények és használatuk enciklopédiája)
Bőrkiütések elmulasztására a török népi
gyógyászatban is használtak dióolajat. Erdélyben
pedig a dióbélből forró vasalóval kinyomott
dióolajat bőrgombásodás ellen kenték a bőrre.
Hajhullás esetén pedig a fejbőrbe dörzsölték.
Paraziták (bolha, fejtetű) ellen is használatos, vagy
csak egyszerű száraz haj vagy korpásodás esetén.
Fejsebre is kenik.
Végül kellemetlen hónaljszag ellen is létezik dióolajos
orvosi ajánlás. Eszerint elöször megmossuk és szárazra
töröljük a hónaljunkat, majd dióolajjal bedörzsöljük,
és 3-5 percig masszírozzuk.
Egy személyes tapasztalat: Egyik dolgozómnak erősen
megkeményedett, gombafertőzött volt a tenyere.
Elhanyagolta, nem ment vele orvoshoz. Amikor dióolajat
készítettünk, tenyere a munka során megpuhult,
megfiatalodott. Azt mondta: "Péter bácsi, meg se tudom
fizetni ezt a rengeteg gyógyszert." Pedig csak az
olajprés karbantartása, szerelése volt a munkája.

A diófa legkülönbözőbb részeinek - láttuk - a
legkülönbözőbb gyógyhatásait tapasztalták szerte a
világon, a legkülönbözőbb népek körében. A fenti,
rövidre szabott ismertetésben inkább csak
felsorolásszerűen említettem ezeket, részletes leírást
vagy pláne szakorvosi ajánlást mellőzve.
Nem is orvosi könyv írása volt a célom, - nem is értek
hozzá, egyébként is bőven vannak a dió gyógyhatásával
foglalkozó internetes orvosi portálok, - csak arra
szerettem volna a figyelmet irányítani, hogy a népi
tapasztalat mennyi jót foglal össze a dióról, a
diófáról. Mi itt, a mai Magyarországon ezekről nem is
tudunk, pedig hasznunkra lehetne.

A dió az akupunktúrás gyógyításban
Tisztelt gyógyulni vágyó
Kollégám, most elárulok egy
titkot.
A dióbél az akupunktúrás
gyógyításban is használatos. Az
eredeti kínai akupunktúrás
gyógymódok leírásában akadtam rá az alábbi leírásra,
amely a vese és a lép fájdalmai, betegségei elleni
gyógyító eljárást tartalmazza.
Ebben az esetben a fogínybe kell az akupunktúrás tűt
szúrni. A kezelés után pedig a következő gyógynövénykészítményeket kell a betegnek elfogyasztania:






Zuo Gui Yin nevű készítményt, ami két gyógynövény,
az Achyranthes és a Rehmannia kompozíciója.
You Gui Yin nevű készítményt, ami Eucommia-ból és
ugyancsak Rehmannia-ból áll.
Liu Wei Di Huang Wan nevű készítményt, ami 6 kínai
gyógynövényből áll, (köztük van a Rehmannia is),
ezeket a gyógynövényeket nem ismerem, mert csak a
kínai nevük van meg, de a készítmény
forgalmazásával labdacs és tea formájában sok cég
foglalkozik.
Jin Gui Shen Qi Wan nevű készítményt, (ebben nincs
Rehmannia), 7 kínai gyógynövény kell bele,
készítményként sok cégnél kapható.



És most jön a lényeg! A betegnek dióbelet kell
rágcsálnia és fogyasztania. (Lehet, hogy a többi
hókuszpókusz csak körítés, és a dióbél a lényeg, a
hatóanyag.)

A dió rokonai mint gyógynövények
Nemcsak a dió, közeli rokonai is gyógynövények. A
Juglans fajok közös tulajdonsága, hogy leveleiknek
tannintartalma van, ezért hámszövet-összehúzó hatásuk
jelentkezik, ami igen sok bőrbetegség gyógyulását
segíti elő. Nem beszélve egyéb gyógyhatásaikról.
Ennek a témakörnek a feldolgozása azonban már
meghaladja erőmet, ezért csak két dióval foglalkozom
itt röviden, a vajdióval és a fekete dióval.

Vajdió (J. cinerea)
Amerikában előbb alkalmazták
gyógynövényként, mint a mi diónkat (J.
regia). Amerika felfedezése előtt
különböző indián törzsek emésztési
zavarok, reuma, fejfájás és egyéb
kellemetlenségek esetén kiterjedten
alkalmazták.
Az amerikai pionírok - első telepesek
- a vajdió levelének teáját
lázcsillapítóként használták, valamint
borogatásként ízületi gyulladások
csökkentésére. Tuberkulotikus
megbetegedés esetén is alkalmazták.
A J. cinerea belső kérge hashajtó
hatású, az Appalache vidékén már a
korai telepesek is teaként
fogyasztották ezért. A fa kérgét kifőzték, a teát
mézzel ízesítették. A mézes kéregtea nagyon kímélő,
fájdalommentes gyógyszer volt. A fogfájást is
csillapította. Fogfájás ellen egy kis darab, langyos
vízben áztatott kérget is szoktak rágcsálni.
Termésének olaját pedig galandféreg ellen, valamint
gombafertőzések kezelésére használták.

A sokrétű népi tapasztalat után a tudósok részletesen
megvizsgálták a vajdiót, és a kérgének belső,
háncsrészét hivatalosan is növényi gyógyszernek
ismerték el.
A gyökér kérge is hivatalosan elismert növényi
gyógyszer. Kanadában is, nemcsak az Egyesült
Államokban.
Levelét pedig ugyanolyan összehúzó (asztringens)
hatásúnak tartják, mint a közönséges dió levelét, vagy
a Carya-diókét. És aromásnak.
Dióbele ugyanúgy koleszterinszint-csökkentő hatású,
mint a mi diónké.

A vajdió hatóanyagai
A vajdió narancssárga-színű hatóanyagát, ami levegőn
megfeketedik, Amerikában "juglandic acid"-nek,
"diósav"-nak nevezik, de legelfogadottabb neve
juglandin. Ez az anyag nem azonos a mi diónk levelének
és kopáncsának hatóanyagával, amit juglonnak neveznek.
Gombaölő, féregűző hatása viszont azonos.
A juglandint 1876-ban Tanret izolálta a vajdió
leveléből.
A vajdió levelei tartalmaznak egy nem fermentálódó (nem
erjedő) cukrot, a nucit-ot (C6H12O6+2H2O), amit inozitnak is neveznek.
Van benne ezen kívül olaj, illóolaj, gyanta, valami
keserű anyag és tannin is.
A gyökérből Sestini jelentős mennyiségű glicirrizint
vont ki, kálium- és kalcium-sók formájában.

Vajdió-kivonat
A vajdió-kivonatot a
gyógyszerészek Extractum
Juglandis vagy Extractum
Juglandis Fluidum néven
használják. Készítése: 1
kg gyökérkérget -

legjobb az április-július között begyűjtött - 400 g
gyenge alkoholban felteszünk lepárló-edénybe, és
lepároljuk. A párlat pirosas-barna színű lesz,
karamellhez hasonló illatú, kesernyés, némileg húzós
ízű. A vajdió-kivonat a levegőn sötétedik, de nem
romlik. 100 C°-on forralva is megőrzi gyógyhatását. Az
emésztést elősegítő, enyhe hashajtó hatást kíméletesen,
káros mellékhatás nélkül fejti ki.
Kis dózisokban is kellően stimulálja a beleket. Rossz
emésztés, sőt az ellenkező véglet, hasmenés, vérhas
esetén egyaránt alkalmazni rendelik. (Az emésztési
rendellenességek egyéb tünettel, pl. fejfájással együtt
is jelentkezhetnek.) Nyombélfekélyt gyógyítanak vele ha ezt tudtam volna, amikor nekem is volt, talán
kevesebbet szenvedtem volna.
Használják ezen kívül lázcsillapításra, légzési
problémákra, reumára is. A májra stimuláló hatással
van, növeli az epetermelést. Sárgaság esetén is
alkalmazzák. Általában a belső mirigyeket fokozott
aktivitásra ösztönzi. Amerikában úgy fogalmaznak,
általános tonizáló hatása van.
Gyerekek bélférgének kiűzésére is használják, de
bőrparaziták ellen is jó.
Külsőleg is használják a
vajdiógyökér-kivonatot,
makacs bőrbántalmakra,
fekélyekre, skrofulára
(görvélykór), egyéb
bántalmakra is.
Külsőleges használatkor
kiemelendő bőrstimuláló
hatása. A kezelt bőrfelületen vérbőséget, piros foltot
hoz létre.
A légúti betegségek közül lázas megfázások és influenza
esetén szokták alkalmazni.
Egyéb vajdió-készítmények a Tinctura Juglandis és a
Specific Medicine Juglans. Főzetet is használnak,
tablettákat is, valamint sűrű szirupot is. A
hatóanyagot, a juglandint önállóan is forgalmazzák.

A vajdióból készült gyógyszereket egyéb
gyógynövényekkel is kombinálni szokták. Amerikában, ami
az egyik legfejlettebb állam.
Állítólag a levelét is használják gyógynövényként, de
kopáncsa is ugyanolyan tárháza a gyógyító anyagoknak,
mint a gyökérkéreg.
Kérge is gyógyhatású. Íze fanyar, kesernyés, csípős. De
vigyázat, ha a kérgével megdörzsöljük bőrünket,
átmeneti bőrpírt, esetleg hólyagosodást okozhat.
Zöld diója pedig enyhe hashajtó hatású, bélrenyheség
esetén hatásos.
Tisztelt Kollégám, nem sorolom tovább a vajdió
jótéteményeit. Maradjunk annyiban, hogy ha bármilyen
gombás eredtű vagy azzal összefüggésbe hozható
bőrproblémánk van, - akár csak tyúkszem, bőrkeményedés,
szemölcs is az, a vajdió kivonatával nyugodtan
kezelhetjük magunkat. És kutyánkat, macskánkat is, ha
élősködőik vannak.
Belsőleg pedig a teljes emésztőrendszer bármilyen
megbetegedése esetén ihatunk vajdió-teát, amit úgy
készíthetünk, hogy egy maroknyi levelet egy liter
vízben 15 percig főzünk. Három pohárral nyugodtan
megihatunk belőle naponta. Külsődlegesen pedig erősebb
főzetet használjunk, két maroknyi levelet, de vajdiókopáncsot is kifőzhetünk.
Ezt teszik Kanadában is.

Feketedió (J. nigra)
A feketedió gyógynövénykénti
használata Amerika - és a
feketedió - felfedezése előtti
időre nyúlik vissza. Az indiánok
porrá tört fekete dió kérget
alkalmaztak gombás bőrfertőzések
és bélférgesség gyógyítására. A
cherokee törzsbeliek pedig feketedió-kopáncs
főzetet addig főztek, amíg besűrűsödött, és külsőleg
alkalmazták, borogatásként.

A feketedió kérge
(jobbra) igen erős
asztringens
(bőrösszehúzó) hatású,
csípős, maró. A
kéregből főzött teát,
főzetet ugyanúgy
használják, mint a
közönséges dióét. Meg
kell viszont jegyezni,
hogy amikor feketediókéregről beszélünk,
mindig csak a belső
részét értjük e néven. A farész és a kemény külső kéreg
közti lágy, világos háncsrészt.
Az indiánoktól vették át a korai telepesek is fogfájás
esetén a feketedió-kéreg rágcsálásának szokását.
Enyhe hashajtó hatása is van a kéregnek. Az amerikai
polgárháború idején általánosan használt gyógyszer
volt. Ma is alkalmazzák az emésztőrendszer
karbantartására. Nem megismételve a mi diónk
gyógyhatását, a feketedió kérge ugyanúgy alkalmas a
székrekedés, mint a hasmenés kezelésére.
A feketedió kérgét és gyümölcsét bőrgombásodás ellen
használták. Rákmegelőző hatást is tulajdonítottak neki,
amely megfigyelés abból adódhatott, hogy gombaölő
hatásánál fogva távol tartja azokat a gombákat,
amelyeknek egyes anyagai rákkeltőnek bizonyulnak.
Mindenesetre a feketedióból készült gyógyszert 1990-ben
Németországban rákellenes szerként jegyezték be.
A feketedió gyógyhatóanyagai szinte
teljesen azonosak a mi
közönséges diónkéval.
Mindössze jódtartalmát
kell kiemelnünk, amiből a
feketedióban több van. A
jód - tudjuk fertőtlenítőszer. A
feketedió gyógyhatása sok
esetben ezel a

fertőtlenítő hatással magyarázható.
A feketedió-növény részei közül a zöld burok (kopáncs)
tartalmazza a legtöbb, biológiailag aktív hatóanyagot.
Flavonoidokat, antocianidokat, cseranyagokat, szerves
savakat, illóolajokat, vas- és kobalt-sókat, C-, B1-,
B2-vitaminokat, béta-karotint. Növényi rost tartalma is
jelentős, de annak jótékony hatása az emésztőrendszerre
nem érvényesülht, mert a feketedió zöld burka nem kerül
fogyasztásra.
A kopáncsból kinyert levet
herpesz, ekcéma, fekélyek és
szifilisz ellen alkalmazták
Amerikában, hagyományosan.
Főzetét pedig féregűzőként,
mert tannintartalma megöli a
bélparazitákat. Az is
ismeretes, hogy a régi
indiánok sokszor nem bajlódtak
a kopáncsfőzet elkészítésével,
hanem nyersen rágcsálták a dió
zöld burkát. Úgy is hatott.
Tudott, hogy a bőrfelület
szemölcsei vírusos fertőzés
eredményei. A
feketediókopáncs-lé szemölcseltüntető hatását is
megfigyelték.
A még zöld termés kipréselt
levét galandféreg ellen itták,
illetve toroköblítőként
használták diftéria ellen. Úgy
találták, hasznos különböző bőrgyulladások, daganatok,
sebek megszüntetésére is. A feketedió tannintartalmának
hatásmechanizmusa azonos a mi diónkéval, külső és belső
hám-összehúzó hatása van, és gyógyhatása azzal is
összefügg, hogy a sebek, gyulladások területén mindig
nagy számban jelen lévő szabad gyökű fehérjék szabad
gyökeit köti meg.
A tannin a bélrendszerben élő káros élesztőgombákat és
általában a patogenikus flórát is kiöli.

A zöld kopáncs fekete-barna levének jelentős
szerveskötésű jód tartalma van. A feketedió
gyógyhatásához, fertőtlenítő hatásához ez a jód is
hozzájárul.
Házilag úgy készíthetünk a fenti célokra használható
feketedió-kopáncs kivonatot, hogy még a nyár első
felében szedünk fejlődésben lévő feketedió-szemeket,
amelyeknek akkor még a nagyobb részét a húsos zöld
kopáncs teszi ki, a dió még
fejletlen. Azonnal eltesszük
olyan folyadék-elegybe,
amelynek 40 %-a 40%-os
tömény ital (pálinka,
konyak, viszki, stb.), 30 %a növényi glicerin, 30 %-a
almaecet. Az ecetsav
meggátolja a juglon gyors
enzimes lebomlását, megőrzi
a hatóanyagot. Hasmenés
esetén, valamint bélféreg
ellen egy fél vagy egész kávéskanálnyit kell a
folyadékból - vízben elkeverve - meginni. Candida gomba
ellen is alkalmazzák. És hogy még mi mindenre jó a
feketedió-kopáncs kivonata, annak csak a felsorolása is
féloldalnyi helyet igényelne.
Ha pedig semmi bajunk, de - trópusi országba utazván bakteriális fertőzéstől tartunk, forralt vízben vagy
teában vegyük magunkhoz ezt a kávéskanálnyi kivonatot,
naponta egyszer.
A feketedió belének hasonló esszenciális
zsírsavtartalma miatt - a
mi diónkhoz hasonló
koleszterinszintcsökkentő,
vérnyomáscsökkentő hatása
van. A dióbél - beleértve
a közönséges dió és a
többi dióféle belét is zsírsavai nélkülözhetetlenek az emberi szívműködés
szabályozásában, az inzulin hasznosításában, és még a
hangulatunk javítására is kihatnak.

A fekete dió levelét Lillie J. Martin analizálta
gyógynövény-szempontból, 1886-ban. Megállapította, hogy
a tannin a fő hatóanyaga, a juglon mellett. A juglonnak
van fertőtlenítő és gombaölő hatása, a tannin pedig a
külső és a belső hámszöveteket összehúzó hatásából
adódóan segíti a gyógyulást. Csökkenti a szövetek
kiválasztását, enyhíti az irritációt, javítja a szövet
szilárdságát.
Ezen kívül illóolajokat, illó savakat, gyantát, viaszt,
gumit és egy kristályosítható anyagot, valószínűleg
valamilyen glükozidot talált. Az ásványi anyag tartalom
8,5 %, amiből az alumínium - a mi diónkkal szemben hiányzik. Van viszont jelentős mennyiségű króm, szelén,
vas és kálium.

Levele egyébként - tea és főzet formájában minden olyan gyógyászati célra
hasznosítható, mint a közönséges dió levele.
Külsőleg, belsőleg egyaránt. Sőt, sebek és a
bőr egyéb fájdalmas helyeinek tisztítására
is. Összehúzó és fertőtlenítő hatása is
azonos.
Azonos a féregűző tulajdonsága is. A régi
indiánok a poloskákat, atkákat tartották
távol segítségével.

Az Egyesült Államokban gyógyhatású táplálékkiegészítőt
készítenek feketedióból. Alapanyaga a feketedió bele, a
dió zöld burka, a levele és a kérge. Egyaránt készül
porított, folyadék és kapszula formában. Hatását
kórleírások alapján állapították meg.
Gombaölőként, parazitaölőként, fertőtlenítőként
használják, folyamatosan szedik. A feketedió-készítmény
fertőtlenítő hatása nemcsak baktériumok esetében
hatásos. Bőrbe dörzsölve ekcéma és herpesz ellen is
használják.
Szájsebek, torokgyulladás ellen gargalizálnak a
feketedió-kivonattal.
A készítmény vércukorszint-szabályozó hatásáról is
írnak, és a kivonat hatóanyagai hozzájárulnak a
szervezetben lévő toxinok és a fölösleges zsírsavak
elbontásához.

Egyetérthetünk tehát abban, tisztelt Kollégám, hogy
nemcsak a mi diónk, hanem a feketedió is csodajó
gyógyszer. Az Egyesült Államokban mintegy negyvenféle
betegség esetén alkalmazták már sikerrel.
Mégsem ajánlják mindenkinek, bár láttuk, szinte
mindenre jó. Kiknek nem ajánlott szedniük a
feketedióból készült táplálék-kiegészítőt? Ne szedjék a
súlyos vese- és májbetegségben szenvedők, a szoptatós
anyák, és ne adjunk a két évesnél fiatalabb gyerekeknek
se. Nekik azért ne, mert ilyen kicsi gyerekekre a
feketedió hatóanyagai nincsenek bevizsgálva.
A feketedió
hatóanyagai
stimulálják a
bélműködést,
ezért akinek
komolyabb
emésztőrendszeri
betegsége
van, orvos
megkérdezése
nélkül ne szedje

mértéken felül a feketedió-kivonatot.
És általában óvakodjunk a tannin túlzott bevitelétől.
Tehát ha egyébként is sok csersavat tartalmazó ételt,
készítményt veszünk magunkhoz, akkor a feketediókészítmény szedését csökkentsük. Mert különben külső és
belső hámszöveteink túlságosan megkeményednek!
De ha választani kell, hogy túlzott tanninbevitel
esetén melyik készítményt csökkentsük, ajánlható, hogy
ne a feketediót, hanem inkább mást. Azért, mert a
feketedió-készítménynek nincs nem kívánt mellékhatása.
Nincs továbbá gyógyszerekkel vagy más növényi
készítményekkel kapcsolatos káros kölcsönhatása se.
Meg kell végül említeni, hogy akad
néhány személy, aki természeténél
fogva allergiára hajlamos. Ők
óvatosan nyúljanak a feketedióhoz,
mert a fa minden része, de leginkább
virágpora viszkető kiütésekkel járó
allergiát okozhat.
Amerikai, kanadai megfigyelések
szerint az állatgyógyászatban egyedül
a lovak esetében kell csínján bánni a
feketedióval, mert érzékenyek rá.
Ugyanez áll a vajdióra (Juglans
cinerea) is. Nagyobb adag - például a
rovarölő, parazitaölő zöld burokból irritálhatja külső és belső
hámszöveteiket. Például pónik
betegedtek meg olyan takarmánytól,
amiben diókopáncs is volt.
Habár juglontartalmú takarmány és
alomanyag alkalmazásával lovakon
végzett állatorvosi kísérletek nem
mutattak egyértelmű eredményt,
gyakorló lovasgazdák számos
megfigyelése mégis azt mutatja, hogy
a feketedió forgácsának és
fűrészporának alomanyagként való használata gyakori
sántaságot, úgynevezett laminitiszt okoz. A betegség a
faforgács vagy fűrészpor kiszórása után már két nappal
jelentkezik, főleg első lábukra érzékenyek a lovak,

igen lassan járnak, súlypontjukat igyekeznek hátsó
lábukra helyezni. A megbetegedés nem függ attól, hogy
frissen kivágott vagy többéves faanyagból származik az
anyag, és az alomanyag kicserélése gyors gyógyulást
eredményez, már 1-2 nap elteltével. Az viszont biztos,
hogy a forgács és a fűrészpor néhány hónap alatt
elveszti mérgező hatását, méreganyaga ez idő alatt
elbomlik.
Tisztelt úrlovas vagy lócsiszár Kollégám, a
fafeldolgozó üzemek nem fogják a mi kedvünkért külön
kupacba rakni a feketedió és más fák forgácsát, a
veszélyessé válható anyagot nekünk kell felismernünk. A
dióforgács tartalmú alomanyagot a következő képről
ismerjük meg. Az 1-es fenyőforgács, a 2-es feketedióforgács, a 3-as a kettő keveréke.

A halakra kifejezetten mérgező a feketedió zöld burka.
Egy vödörnyi egy kisebb tó halállományát is képes
kipusztítani.
Ha a feketedió-készítmény szedésével kapcsolatban
kérdéseink adódnának, tisztelt Kollégám, kérdezzük meg
nyugodtan háziorvosunkat, gyógyszerészünket. Valószínű,
hogy nem tud hozzászólni a kérdéshez. Ez esetben
nyugodtan magyarázzuk el nekik, amit mi tudunk a
feketedió gyógyhatásáról.

Mandzsúriai dió (J. mandshurica)

A mandzsúriai dió is elterjedten alkalmazott
gyógynövény. Hivatalosan nem nyilvánították annak, bár
beléről rákellenes hatást állítanak.
Hatóanyagait, amelyek idővel gyógyszer-alapanyagok
lehetnek, intenzíven kutatják. Egy nemrégi amerikai
vizsgálat a mandzsúriai diófa kérgében a következő 15féle hatóanyagot találta: (Kérem tisztelt, kémiát nem
értő Kollégámat, ugorja át a felsorolást. Ugyancsak
kérem tisztelt, kémiát értő Kollégámat is, szintén
ugorja át, mert nem fordítottam le, annyira nem értek
hozzá.)
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Tizenöt új gyógyszernév.

A dió zöld burka megszárított állapotban
gyomorfájdalomra, hasmenésre ad gyógyírt. Egy kezelésre
20 g-ot főzzünk fel belőle pohárnyi vízben, és 20-30
perces állás után leszűrve igyuk meg. Napi három adag
elég a gyógyulásig.
Levelei is gyógyhatásúak, hatóanyagaikban,
használatukban mindaz elmondható róluk, ami a
közönséges dió leveleiről. Egy orosz leírás szerint
gazdagok éterikus olajokban, alkaloidákban, karotinban,
csersavban és más, hasznos anyagokban.
A levelek juglontartalma ugyanúgy növényméreg, mint a
többi diófajé.
Levelei hatóanyagainak baktériumölő, gombaölő, szív- és
érrendszer karbantartó, emésztésjavító, vércukorszint-

csökkentő hatása van, továbbá általános erősítőszer. A
hámszöveteket is gyógyítja külsőleg, belsőleg. Sebek
gyógyítására, szájgyulladásra használják, teaként,
főzetként, zöld és szárított állapotban egyaránt.
Teáját az agyi vérerek szklerózisának megelőzésére is
isszák, valamint általános erősítőszerként. Az
anyagcserét is javítja. És pótolja a szervezet
jódhiányát.
A leveleket júniusban szedik, árnyékban szárítják.
A mandzsúriai diólevél gyógy-receptjeivel tele van az
internet. Például lábgombásodás esetén 20-30 percig
áztassuk lábunkat 1 db összetett levélből főzött
lábvízben. A lábáztatást egy hétig naponta
ismételhetjük. Ingyen van, és hatásos - Tamara
Georgievna Ivanova erdőgazdasági mérnök receptje,
Uljanovszkból. És gyógykészítmények is kaphatók
mandzsúriai dióból kivont hatóanyagokkal.
Ha mandzsúriai dió zölddiójából
készítünk diópálinkát, akkor
elsősorban gyógyszert kapunk, nem
szeszesitalt. A mandzsúriai
diópálinka készítésének
részleteivel nem kívánom tisztelt
olvasó Kollégámat terhelni, hiszen
valószínű, nem fog rá áttérni,
mert magam is azt vallom, hogy a
mi közönséges diónkból készült
italaink felülmúlhatatlanok. Talán
csak amiatt fogja kipróbálni, hogy
az ízesítéséhez fűszerek helyett
mézet használnak hagyományosan a
távolkeleti orosz dióitalkészítők. Egy próbát nekünk is
megér. Bár, ki tudja? Magyar szilvapálinka helyett
orosz vodkából nem az igazi a diópálinka. Mégis, hadd
idézzem az Összoroszországi Hivatásos Orvosi Társulat
tényleges tagjának, Alekszandr Szergejevics
Kalinyicsenkónak szavait a vodkából készített
mandzsúriai diópálinka gyógyhatásáról:
"Görcsoldó, vérértágító, antimikrobális, gilisztaölő,
fájdalomcsökkentő, hámösszehúzó, sebgyógyító, nyugtató,
vérzésmegállító, vizelethajtó, tonizáló hatású, erősíti

a gyomor és a bélcsatorna motoros funkcióját,
megszabadít a bőrparazitáktól, szemölcsöktől, és
csökkenti a vércukorszintet, és kínálja magát a
pajzsmirigy-megbetegedések gyógyítására. Ha külsőleg, a
bőrre kenjük, még hatásosabb gyujtoványfűvel együtt.
Cukorbetegség ellen is jó, valamint általános
erősítőszernek, továbbá idegrendszeri problémákra,
sebgyógyításra, gyulladáscsökkentésre, vértisztításra,
giliszták ellen, sugárfertőzések utáni megtisztulásra.
Hatásos a vérszegénység ellen, a magas vérnyomás ellen,
vesegyulladás, visszérgyulladás, tuberkulózis, angolkór
gyógyítására," és még 23 más betegségre, amit már úntam
lefordítani. Ennyi is elég, akkor is, ha csak a fele
igaz.
Igen erős antioxidáns és immunstimulátor - mondja
Kalinyicsenko. Egy bőrgyógyászt idéz, aki szerint több
mint százféle bőrparazita ellen hatásos.
És mikor ne igyunk dióvodkát? Doktor Kalinyicsenko erre
is kitér. Nők ne igyanak terhesség és szoptatás idején,
férfiak pedig májzsugorkor. Nem használ az alkoholizmus
ellen sem.

Kínai hikori (Carya cathayensis)
Kínai tudósok - Wei Wu és társai - a kínai hikoridió
burkában (angol nyelvű publikációjukban dióhéj
szerepel, de valószínűbb a dióburok, fordítási hiba
lehet, tudjuk, hogy a szakfordítók nem szakemberek) új,
rákellenes hatóanyagokat fedeztek fel. Az egyik egy
hosszú nevű lignán-vegyület, a fitoösztrogén-vegyületek
csoportjából, a második-harmadik-negyediket pedig
carayensin-A, -B és -C néven nevezték el. És találtak
másik 13, már ismert rákellenes hatóanyagot is. Mindet
újból is bevizsgálták, és az emberi tumorsejtekre
mindegyiket mérgezőnek találták.
És ez csak egy vizsgálat volt, és tudjuk, hogy a mi
diónknak legalább 20 Carya nevű unokatestvére van.

A homeopátiáról

Homeopatikus gyógyszernek
nevezik azokat a gyógyszereket,
amelyek a betegség tünetével
megegyező tüneteket okoznak, de
kis adagban alkalmazzák, és a
szervezetre bízzák, hogy
ellenhatást fejtsen ki.
Idézet egy állatorvos cikkéből, 2000ből, egy biokultúrával foglalkozó
folyóiratból:
"Sokáig ismeretlen volt a homeopátiás készítmények
működési elve. Ma már a biofizikusok jóvoltából tudjuk,
hogy bizonyos, a vizes oldatokban ható
quantummechanikai törvényszerűségek érvényesülnek a
homeopátiás szerek és az élő szervezet kapcsolatában
akkor, amikor a szerekben elektromágneses hullámok
formájában mérhetően jelenlévő információk kapcsolatba
lépnek a beteg szervezet sejtjei, szövetei által
kibocsátott hullámokkal.
Az adott tünetek alapján - a mintegy
2500 féle lehetségesből kiválasztott legmegfelelőbb szer
információi a szervezetben
természetesen meglévő öngyógyulási
energiát többszörösére képesek
felerősíteni, s ezzel a gyógyulási
folyamatot megindítani, illetve annak
idejét hihetetlen mértékben
lerövidíteni.
Miután a homeopátiás gyógyszerek
speciális gyógyszergyárakban,
természetes (növényi, állati, ásványi
eredetű) alapanyagokból készülnek, nincs mellékhatásuk
s a kezelt állatok szervezetében nem képeznek káros
maradványokat."
Stb. hm...)
Mindezeket csak azért röstellem, mert Magyarországon a
diót hivatalosan monokomponensű homeopátiás
gyógyszerként ismerik el. A dió helyett szégyellem
magam, hogy ilyen összefüggésben említenek.

Kockázatok és mellékhatások
A diónak vagy bármely részének orvosilag
kimutatható kockázata, mellékhatása,
ellenjavallata nem sok van, magam
legalábbis csak az alábbiakról olvastam,
pedig tényleg kerestem.
Ezért az ebben a fejezetben említetteken
kívüli, egyéb betegségekkel is sújtott
betegeknek nem kell a diótól, annak
gyógyhatásától tartózkodniuk.
A dió - nemcsak a dióbél, hanem a
különböző diókészítmények nagy része is általános egészségvédő és erősítő szernek is
tekinthető, ezért lábadozók, betegek korlátozás nélkül
alkalmazhatják.
Arra azért figyelni kell, hogy a dió különböző
részeiben meglévő hámösszehúzó hatású anyagok, például
esetleg túlzott dióbél-fogyasztás során a vérereket is
összehúzhatják. Ennek jele, ha a homlokunkban agyi
görcsöt érzünk, ami előre jelzi, hogy agyérgörcsökre
vagyunk hajlamosak. Vagy ugyanez az összehúzó hatás
növeli a véralvadást, ezért tromboflebitiszben
szenvedőknek a dióból készült készítmények belsőleg nem
ajánlhatók.
Néhány ember nem bírja a diófa illatát. Az érzékeny
gyomrúak a diólevél-tea ivására émelygéssel, hányással
reagálhatnak.
A cserzőanyag-tartalmú diólevelek izgathatják a gyomor
és a bél nyálkahártyáját.
Ezek a tünetek viszont semmilyen kárt vagy kórt nem
okoznak.
Tisztelt egészséges Kollégám, mégis, mindennek ellenére
vannak, akik a diótól allergiát kapnak. Egy német hölgy
arról panaszkodott, hogy ha sok diót tör és eszik,
utána a bokája és a csuklója megdagad, és szörnyen
viszket. De egy-két óra múlva elmúlik.

Erre azt mondta az orvosa, hogy nem a dióval van baj,
hanem azokkal az esetleges vegyszerekkel, amivel
kezelték, fehérítették. Azt tanácsolta, bio-diót egyen.
Lehet, hogy az orvosi tanács hatásos volt, remélem is
nagyon, hogy az legyen, de mégis létezik egy ember, aki
semmi másra nem allergiás, csak a dióra. Alexander
Gronbachnak hívják, ő maga írta ezt az interneten.
Végül azt kérem tisztelt gyógyulni vágyó Kollégámtól,
arról se feledkezzünk el, milyen egészséges dolog jó
időben egy kellemes dióligetben sétálni!

És mit írtak a régiek a dióról?
Manapság - akárhogy tépem a számat - az emberek
tudomást se vesznek a dióról mint az egyik
leggyógyítóbb növényről.
Régen nem így volt.

Pálfalvi Pál "Növények a csíkszentdomokosi ember- és
állatgyógyászatban" című művéből tudjuk, hogy a népi
gyógyászat mennyire kiterjedten használta a diót:
"Leveléből főzött tea hajhullás, korpásodás, orbánc,
étvágytalanság, de főleg mint hasfogó és toroköblögető
szer jelentős. Ágyba téve bolhaűző hatású. Zöld
termésburkát köhögés és toroköblögető tea főzésére, míg
a száraz csonthéjas termés héját csonterősítőként
használják fel. A mag összetörve, megrágva "kelisre",
eredésre jó. Altató hatást is tulajdonítanak a magnak.
A magból forró vassal kinyomott "zsírt" bőrgomba ellen
kenik a bőrre. A diófaolaj (pác?) hajhullás esetén jó
bedörzsölő szer."
Franz Eugen Köhler német nyelvű gyógyszerészeti
alapművében (Atlas zur Pharmacopoea germanica) komoly
fejezetet szentelt a diónak. Megérdemli, hogy
eredetiben olvassuk.

Nos, eddig tartott a dió gyógyhatásának általános
taglalása. Most a diólevél és a dióvirág gyógyító
erejének ismertetése következik.

DIÓLEVÉL, DIÓVIRÁG
Vázlat:
Diólevél
A diólevél szárítása
Diólevél-tea
Diólevél-tea az emésztőrendszeri
betegségekre
Vértisztítás
A szájüreg és a légút betegségei
Cukorbetegség, stb.
Külsőleges használat
Betegség-megelőzés
Dióvirág
Barkavirágzat
A diófa lombja

Orosz források szerint a Biblia már foglalkozott a
diólevél gyógyhatásával (Ezékiel 47:12). A Biblia

szavai: "és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra
valók." - a diófára vonatkoznak.

Diólevél
Mottó:
"Az vagy nekem, mint folyónak a
tenger,
Mint diófa levélnek a mosolygós
szeptember"
(Simon Zsolt: Hozzám tartozol)

Binet francia professzor
1961-ben így írt a
Biológialeckék egy parkban
c. művében: "Érdekes, a
bakteriológia, a növényi
kémia, a gyógyszerek, a
kemoterápia vagy az
antibiotikumok nem érik el azt az antimikrobiális
aktivitást, amit a diólevél. A diólevelet
elfelejtették. Miért?"
A diólevél a gyógyító anyagok raktára, ezért sok
természetgyógyász nem is foglalkozik a diófa egyéb
részeivel mint természetes gyógyszerekkel. Mik a
diólevél értékei?






Több mint 3 %-ban flavonoidokat, közöttük
kvercetint és kempferolt is. (Láttuk, Lugasi
Andreától tudjuk, a dióbélben főleg miricetin
fordul elő a flavonoidok közül.)
Mintegy 10 %-ban tartalmaz tannint (csersavat),
nagyrészt ellagénsavval kapcsolódva, amit
összefoglalóan ellagitanninnak neveznek, aminek
rákellenes hatását jelenleg is kutatják.
Kiemelendő a hidrojuglon, juglon. A diólevél
juglontartalmáról bebizonyított tény, hogy vírusölő
(HSV-1 vírus, a herpesz vírusa), baktériumölő és
gombaölő (az emberi szervezetben állandóan jelen
levő, az immunrendszer gyengesége esetén
elhatalmasodó Candida albicans gombát és az egyik
leggyakoribb nyári bőrbetegséget okozó Trichophyton
rubrum gombát is). Egereken végzett kísérletek
szerint a diólevél juglonjának tumorgátló hatása is
van.







A diólevél 0,8-1,0 %-a C-vitamin! (Van olyan
ismertetés is, ami szerint 3 %.)
Vannak a diólevélben monoglükozidok, kofeinsav,
nikotin, tokoferol, szerotonin, kalcium-pektát.
Kis mennyiségben, 0,001-0,03 %-ban illóolajok is
vannak a diólevélben, amelyek között szintén
találták gombaölő tulajdonságút. (Érdekességként
még bizonyos rovarok csalogató szex-feromon anyagai
is vannak a diólevél illóolajai között.)
És vannak más, aktív gyógyhatású növényi savak is.

Ezek mindegyike gyógyhatású.
A diólevélben májusban, kihajtáskor még alig van
juglon, esetleg 0,5-1 ezrelék, de ez a mennyiség közel
egyenesvonalú növekedést mutatva szeptemberre 4-5
ezrelékre, kivételesen 7 ezrelékre nő meg. A dió
fajtájától és az időjárástól függően. Néhány török
diófajta levelének átlagos juglontartalma kétéves
összehasonlító kísérlet után:

A diólevélnek keserű nyálkahártya-összehúzó, tonizáló
hatása van, cserzőanyagokban nagyon gazdag. Összehúzó,
cserző hatását a levél tannintartalma, baktériumölő,
gombaölő, rovarölő és rovarriasztó hatását pedig a vele
kapcsolatban lévő ellagénsav fokozza.
Igaz, korábban már mutattam a dió zöld részeiben
található ellagénsav elektronmikroszkópos fényképét, de
azóta már másik fénykép is rendelkezésemre áll:

A diólevél illóolajának érezzük az illatát, ha a
diólevelet megdörzsöljük, és ez az, ami olyan
kellemessé teszi a diófa közelében tartózkodást. Az
illóolaj vizes desztillálással nyerhető ki, sűrűsödése
15 C°-on következik be.
Hogy mi mindenre jó a diólevél? Erről szólnak a
következő fejezetek. Egy francia leírás szerint így
foglalható össze hatásspektruma:















Érzéstelenítésre
Hámszövet összehúzására
Tuberkulózis ellen
Vércukorszint csökkentésére
Fertőtlenítésre, baktériumölésre
Gombaölésre
Tonizálásra
Sebek gyógyulásának meggyorsítására
Szájfekély ellen
Torokgyulladásra
Kötőhártya-gyulladásra
Többféle bőrbetegségre
Fagyásra
A hüvely bántalmaira

A diólevélből készített kivonat ("fluid extract") 2-3
g-os adagokban használatos Angliában.
Kínai tudósok a diólevél vizes kivonatát Anthrax
bacillus és Corynebacterium diphtheriae ellen találták

sikeresnek. A vizes kivonat és a belőle kivont,
tisztított kinon in vitro tetanusz és diftéria toxinok
ellen hatásos volt, de in vivo a sikert nem tudták
megismételni.

A diólevél szárítása
Mottó:
"illatos zamattal leveles a dió"
(Babits M.)

A diólevél gyógyhatását
frissen és szárítva egyaránt
kifejti. Tavasztól őszig
rendszerint kéznél van a
friss diólevél, de az év
többi szakában már csak
szárított levelet
használhatunk, amit vagy
magunk készítünk júniusijúliusi egészséges, fényesen
üdezöld diólevélből, vagy
gyógynövény-boltból
szerezzük be. Ha boltban
vesszük a diólevelet, a
színét nézzük! A helyesen szárított diólevél kellemesen
zöld színű. A megsárgult, megbarnult diólevél
gyógyászati célra alkalmatlan.
20 db szép zöld diólevél 240-250 g súlyú. Ha zölden
használjuk, a levélérről a levélkéket levágjuk, és a
felhasználás céljától függően ha szükséges, a
levélkéket felaprítjuk. Ha
szárítjuk, a zöld diólevél
levélkéit, vagy 1x1 cm-es
kockáit szárítjuk.
Száradáskor a levélkék
felpöndörödnek, szép zöld
színük megmarad, esetleg
barnás beütést kapnak.
Van, aki többlevélkés
állapotban végzi a diólevél
szárítását, de helyesebb a
levélkéket külön szárítani.

A szárítás történhet tiszta helyre egy rétegben
kiterítve a napon, szélvédett helyen, vagy szellős
teraszon, fészerben, stb. Egy m2-re kb. 20 db egész
levelet számolhatunk, amiből száradás után kb. 60 g
szárított levél lesz. A szárítást végezhetjük különböző
szárító, aszaló berendezésekben is. A szárítás alatt
lehetőleg ne fogdossuk a levelet, de ha egyszer
megforgatjuk, az jó hatású!
A szárítás másik módja, hogy a diólevelet papírra vagy
textilanyagra fektetjük, több réteget is egymásra
fektethetünk. A forgatás ez esetben se maradjon el.
A száraz diólevél könnyű, szinte súlytalan, törékeny.
Ha levélnyéllel együtt szárítottuk, a levélnyél barna
lesz, de a levelek megőrzik szép zöld színüket. A
szárított leveleknek kellemesen fanyar ízük van. Hosszú
állás után a szárított diólevél megbarnul, és elveszíti
jellemző aromás illatát.
Szárítás után ha szükségesnek látjuk, a
levél teafű-formára összetörhető. A
szárított levelet a levegő
nedvességétől elzártan - bádog- vagy
műanyagdobozban, fadobozban, üvegben száraz helyen tartsuk, nehogy újból
felvegye a levegő nedvességét!
Angol gyógynövény-szakemberek nagy
hívei a diólevél házilagos szedésének
és szárításának. Úgy mondják, csak szép
időben szedjünk diólevelet, miután a
reggeli harmatot felszárította a nap. Akkor szedjünk,
ha keleti szél fúj, mert az kedvezőbb az esőt hozó
nyugati szélnél, és mivel szárazabb, elősegíti a
szárítást.
Hát, istenem, szép is az, ha az ember angliai
otthonában szép napos nyári reggeleken szemléli az
időjárást, a harmat felszállását, a szellő
lengedezését! Így kell azt csinálni!
A gomba- és baktérium-foltos leveleket ne használjuk
fel! - mondják az angol szakértők.

Ilyen leveleket használjunk:

Angliában azt ajánlják, meleg, napos időben szárítsuk
meg a leveleket a szabadban, de ne a napon, hanem
félárnyékban vagy árnyékban, mert akkor jobban
megtartják szép színüket, és nem válnak "taplóssá",
mint mondják. Helyezhetjük dróthálóra, kerti műanyaghálóra, a talajtól mintegy 1 m-re, hogy a levegő
szabadon járjon alatta is. De biztosabb, ha szobában,
vagy meleg padláson szárítjuk a diólevelet. A
szobaablakot nappal tartsuk nyitva, hogy a levegő
cserélődjön. A diólevelet valamilyen szövetre fektetve
szárítsuk. Ha nincs napos idő, - ez ott gyakran megesik
- szellős, száraz fészerben, polcos állványon
száríthatunk, kályhafűtés mellett. Vagy kerti
üvegházban, ha szellőztetünk.
Száríthatjuk a diólevelet a dohánylevél hagyományos,
dohánypajtás szárításával azonosan, felfűzve is.

Diólevél szárítása vékony rétegben, 35-40 C°-os
helyiségben:

A száradó diólevelet harmattól, nyirkosságtól, záportól
óvjuk.
Magunkat pedig attól óvjuk, tisztelt Kollégám, hogy a
diólevél-szárításban üzleti lehetőséget lássunk! Igaz,
hogy diólevelet - mint gyógynövényt - a kereskedelmi
forgalomban alig kapni, viszonylag hiánycikk, és lehet,
hogy kereslet is lenne rá, de az üzleti célú szárítása
nem éri meg, mert igen sok a kézi munka vele, és a
terméknek gyakorlatilag nincs súlya, tehát 1 kg-ért
olyan nagy összeget kellene kérnünk, amit a kereskedő
és végső soron a vásárló nem hajlandó megfizetni. Talán
esetleg úgy, hogy a diólevélteát ki is tasakoljuk, és
nem súlyra, hanem tasakszámra adjuk el.
Mert tessék csak elgondolni, ha a boltban megkapni egy
40 g-os diólevél-tasakot 220 Ft-ért, akkor a szárított
diólevelet eladó termelő még 2000 Ft-ot se fog kapni
kilójáért. Ha aszalószekrényben szárítja, a PB-gáz
többe van.

Üzleti lehetőség csak az orosz piacon látszik. Ott egy
15 g-os diólevél-tasakot 110 rúbelért árulnak, tehát
kilója több, mint 46.000,- Ft.
Szerintem nagyüzemileg, gyógyszergyári megrendelésre
sem érdemes diólevelet szárítanunk. A német biogyógyszergyár 5500 Ft-nak megfelelő eurót hajlandó a
száraz diólevél kilójáért fizetni, ugyanakkor úgy
kalkulálom, 8000 Ft/kg alatt nem térül meg a kézimunka
költsége. Négyszer is meg kell fogni kézzel a
diólevelet, és valamit csinálni kell vele. És akkor még
nem beszéltünk arról, hogy ha megszedjük a levelet a
fáról, az érintett vesszőkön fejlődő termést nem tudja
a fa kinevelni. Úgy kalkuláltam, ha a terméskiesést is
meg akarom fizettetni, 16000 Ft-ot kell kérnem. Nincs
ilyen vevő, aki ennyit fizetne.

Saját felhasználásra viszont nagyon ajánlom, hogy
szárítsunk diólevelet, és legyen otthon mindig eltéve.
Mert csak fokozza télen a megfázásunkat, ha lázasan,

taknyosan, torokfájósan indulunk a hóesésben, latyakban
a gyógynövényboltba!
Tisztelt pedagógus Kollégám, ugye, jól tudom, hogy a
tananyag megjegyeztetésének hasznos eszköze az
ellenőrző kérdés a tananyag végén? Most ehhez
folyamodom én is. A kérdés:
Milyen diólevelet szárítsunk, azon túl, hogy a levél
legyen egészséges és friss? Olyant, amely a levél
központi tengelyét is tartalmazza, vagy arról vágjuk le
a levélkéket?
A válasz a fényképeken látszott: Mindkét fajtát lehet.
Ha csak a levélkéket szárítjuk, az több munkával,
nehezebb szárítással jár, de szebben néz ki.
És úgy gondolom, a gyógynövény-receptek szerzői
központi tengely nélküli levélkékre vonatkoztatják a
recepteket.

Diólevél-tea
Mottó:
"Der Walnussblättertee ist eine Stärkung für unser Herz"
(Szíverősítőnk a diólevél-tea)
(Maria Jennewein verse: Az én
diófám)

Diólevél-tea
többféleképpen
készíthető.
A különböző
receptekben általában
a száraz diólevél
súly szerinti
mennyiségét adják
meg. Ha friss, zöld
levelet használunk,
nyugodtan vegyük a
négyszeresét.
Bár a diólevél-főzet
alkalmazásának módja
sokféle lehet, - tea,
főzet, oldat, fürdő,

borogatás, szájvíz, gargalizálószer, beöntő vagy
hüvelyöblítő, kenőcs, stb. - mindnek az alapja a
diólevél hatóanyagainak főzéssel, áztatással való
kinyerése. Az egyes receptek eltérhetnek.
Egy egyszerű diólevéltea-recept:
Apróra vágott száraz diólevélből 1 púpozott
teáskanállal egy bögre (2,5 dl) forró vízhez öntünk,
állni hagyjuk, leszűrjük, esetleg újra melegítjük. A
recepthez saját tapasztalat alapján hozzátehetem, hogy
a zöld diólevelet nem kell összevágni, 0,5 l vízhez 4
közepes levél adható, levélkékre bontva. Rövid ideig
kell forralni, és amikor már enyhe vagy ízlés szerinti
színe van, leszűrve iható. Kellemes dióillatú.
Egy francia recept szerint se
kell a diólevél súlyának
megmérésével bajlódni. Egy
liter forrásban lévő vízhez
egy maréknyi friss vagy
száraz levelet adjunk, és
főzzük 15 percig. A
legkülönbözőbb betegségek
esetén egyaránt naponta
legalább három csészényit
igyunk.
Varró Aladár Béla gyógyszerész szerint 10-20 g
diólevelet fél liter vízben főzzünk meg, és a
szüredéket reggel, kávé helyett cukorral fogyasszuk.
Vértisztító, emésztést előmozdító, féreghajtó hatása
van. Gyomor- és bélelnyálkásodásnál és általában olyan
betegségeknél, melynek oka a vér tisztátalanságában
keresendő, kitűnő eredményeket érünk el - írja Varró
úr.
Amerikai természetgyógyász enciklopédia szerint 2-3 g
szárított diólevelet kell számítani 1 dl vízhez, és 15
percig kell főzni.
Egy francia ajánlás szerint naponta
1-10 g diólevélből készült tea
fogyasztása indokolt.

Végül nem tea ugyan, de ajánlanak gyógyhatású, tonizáló
dióbort is. Úgy készül, hogy 50 g friss diólevelet 8
napig áztatnak 1 l borban. Akinek kifejezetten
tonizálásra van szüksége, minden étkezés előtt vegyen
magához egy likőröspohárnyit.
Ugyanezt egy olasz természetgyógyász-ajánlás úgy
fogalmazza meg, hogy 3 gramm száraz diólevelet 1 dl
fehér borban 10 napig kell áztatni, és étkezés után egy
kávéskanálnyi szükséges.
Egy másik szerint pedig 15-20 g száraz diólevél kell 1
l vízhez, főzni kell, és naponta 4-5 csészével inni
belőle.
Az ajánlások nem pontosan egyeznek, csak abban, hogy
diólevelet kell használni.

Diólevél-tea az emésztőrendszeri
betegségekre
Mottó:
"Keserű a diófának, diófának levele"
(magyar népdal)

A diólevél-tea gyomorés bélbetegségek
kezelésére, hasmenés és
székrekedés ellen
egyaránt jó. Tehát az
emésztési zavarokra.
Általában rendbeteszi a
rendellenes gyomor- és
bélműködést. Ha az
embernek nincs rendben a
gyomra, elmegy az
étvágya. Viszont ha
diólevél-kúrát alkalmaz,
az eredmény gyorsan
jelentkezik, megjön az
étvágy is. Ezen alapul
az a népi megfigyelés,
hogy a diólevél-teának
étvágyjavító hatása van.
Tehát ha valakinek nincs
étvágya, igyon nyugodtan

diólevél-teát, és az esetleg nem is tudatosult
emésztőrendszeri problémái természetes úton szűnnek
meg.
Röviden ezt a hatást úgy foglalják össze, hogy a
diólevél-tea erősíti, kondícionálja a gyomrot. A
diólevélből készült, akár ízesített tea meghozza az
étvágyat, ha az eredendő probléma a gyomor és a
bélrendszer betegsége.
Természetesen, a diólevél nem csodaszer. Az a tény,
hogy sikerrel alkalmazható a legkülönbözőbb
bőrproblémák esetén is, a szájüreg, a torok, a garat és
az egész emésztőrendszer igen sok problémája esetén is,
mind ugyanarra a hatásmechanizmusra vezethető vissza. A
diólevél hatóanyagai az élőlények egész sorára mérgező,
élettevékenységet gátló hatással vannak. Nemcsak a
diófa alatt növő gyomnövények túlnyomó részére, hanem
rovarokra, férgekre, gombákra, még baktériumokra is. De
az emberre nem.
Ezért igaz az ismert mondás, hogy a diófa az ember
legnagyobb barátja, mert ha elfogadjuk a diófát
barátunknak, és gondozzuk, kártevőit pusztítjuk, akkor
segítségünket ugyanolyan módon hálálja meg, rengeteg
gomba, rovar, féreg, baktérium fertőzésétől tud minket
megszabadítani.
Mintegy szimbiózis
alakult ki a diófa
és az ember
között.
Ha megfigyeljük, a
diólevél
túlnyomórészt - az
emberi szervezeten
kívül és belül - a
hámszöveteket
gyógyítja. A
hatásmechanizmus
szinte minden
esetben azonos: A
diólevél
hatóanyagai a
betegséget okozó

szervezeteket pusztítják.
Ezen túl a diólevélnek évezredek óta ismert összehúzó asztringens - hatása van a hámszövetekre. Összehúzza a
nyálkahártyát, megszünteti a szivárgó vérzéseket.
Tehát a fertőzött, károsodott - külső vagy belső hámszövetek újrafertőződését az összehúzó hatás gátolja
meg. És ezután az emberi szervezet természetes
gyógyulási, regenerálódási képessége fejezi be a
gyógyítást.
Ez jelenti azt, amit több helyen lehet olvasni,
nevezetesen, hogy a diólevélnek hámosító hatása van.
Mindenesetre lehetővé teszi a bőrnek, a hámszöveteknek,
hogy egészségesen regenerálódjanak, és a szervezet
gyorsan él is az alkalommal.
Ezak az ismeretek nem új találmányok, Hippokratesz óta
közismertek Európában, és néha néprajzi kutatások
mutatják ki, mint speciális népi ismereteket. Hogy
milyen érdekes, a francia népi gyógyászat, vagy az
orosz, vagy a csíkszentdomonkosi! Pedig már talán két
és félezer éve az európai népek közkincse.
Székrekedés ellen nemcsak Európában, hanem Kínában is
alkalmazzák. Hasmenés esetén fontos a folyadékpótlás,
ezért a szokásosnál enyhébb főzetet készítsünk, tehát
mintegy 10 g szárított levelet tegyünk 1 l forró vízbe.
Természetesen a leveleket később szűrjük ki. Ebből a
főzetből napi 1 l-t igyunk meg. Általában mondhatjuk, a
diólevél-főzet, tea mindenféle emésztési zavar (és az
ennek következtében fellépő étvágytalanság) esetén jól
alkalmazható.
Az emésztés karbantartására 6 dkg diólevél sűrű főzetét
ajánlják horvát gyógynövény-szakértők 12 dkg
glicerinnel és 3 dl forralt vízzel elkeverni, és ebből
a készítményből étkezések után és este egy-egy
kávéskanállal kell bevenni.
Dr. Ladocsi Teréz bélhurut ellen diólevélből és más
gyógynövényekből készült teakeveréket ajánl:
Összekeverünk 5 g diólevelet, 5 g kutyabengekérget
(Frangulae cortex), 10 g édesgyökeret (Liquiritae
radix), 20 g édesköményt (Foeniculi fructus), 30 g

orvosi ziliz gyökeret (Altheae radix) és 30 g lenmagot
(Lini semen). A keverékből három teáskanállal kell
tenni három csésze vízhez, és 5-10 percen át kell
főzni, végül leszűrni. Reggel és este egy csésze meleg
teát kell a főzetből inni.

A diólevél-teát főleg belső használatra diólevélből
készített "diólével" ("orehovüj szok") is
helyettesíthetjük, orosz leírás alapján. Ezt nem
szárított, hanem nyáreleji, friss levélből készítik.
Egy pohárban 1-2 kávéskanálnyi apróra vágott
diólevélhez ugyanannyi mézet öntenek, és feltöltik
vízzel. Egynapi állás után szűrik le. Előnye, hogy a
méz a levél kesernyés ízét lefogja.

Vértisztítás
Mottó:
"Hátadon, diólevélen,
vess, habom, hát ágyat itt!
Habon és diólevélen

aki könnyű, nyughatik."
(Babits Mihály)

A diólevelet
vértisztítóként is
használják, így említi
Launert is Ehető és
gyógynövények című
könyvében. A vérben
felszaporodó káros anyagok
miatt kell a vért
tisztítani, és ezek akkor
szaporodhatnak fel, ha a
kiválasztó-rendszer nem
működik megfelelően. A
vesét - és a hólyagot fokozott
folyadékbevitellel, teákkal
lehet fokozott működésre
stimulálni. Ezen alapul
tehát a diólevél-tea
vértisztító szerepe.
Tisztítja és hígítja a
vért.
Ez így nyilván igaz, de a diólevél hatóanyagainak
hatása ennél kiterjedtebb. Nemcsak a vese működését
segítik, hanem a szervezet számára fölösleges és
mérgező anyagok kiválasztásában szerepet játszó
valamennyi szerv működését is fokozzák. A máj, a belek,
a bőr különböző módon, de részt vesznek a
kiválasztásban, és tapasztalatok szerint a diólevél-tea
mindezek működését segíti, javítja.
Elterjedten ajánlják és használják vértisztításra,
főleg a német természetgyógyászatban, ahol a diólevelet
vértisztító gyógynövényként tartják számon. Egy német
patika ajánlata szerint napi két csészével igyunk
diólevél-teát. Kívánom, hogy akinek szüksége van rá,
egészséggel fogyassza!
A diólevél-főzet vértisztító hatását grúz kutatók
összefüggésbe hozták az agyi vérerek vérszállító
kapacitásának helyreállításával is.

Duke és Ayensu szerint a diólevelet a kínai
gyógynövényes gyógyításban is alkalmazzák
vértisztítóként. (A kínaiak szerint a pattanások és az
ekcéma a savas vér következtében jelennek meg, ezért
ezek ellen, vértisztítóként diólevél-teát isznak.)
Pattanásokra külsőleg is használják, segít azok
eltüntetésében. Azt egyébként, hogy a pattanásoknak
belső, a szervezeten belüli okai vannak, egy idevágó
német irodalom is állítja, és diólevél-tea fogyasztását
ajánlja. Hosszabb időn keresztül, és akkor hat.
A horvátok a vértisztításon kívül szívbetegségek és
sárgaság ellen is ajánlanak diólevél-teát. De nemcsak
teát ajánlanak, hanem azt mondják, áztassunk 5 kanál
diólevelet egy liter fehér borba, 24 órán át. Naponta
kétszer egy borospohárnyit igyunk meg belőle!
Németek a diólevélteának a máj működésére gyakorolt
kedvező hatását is megfigyelték. Ők is ajánlják
sárgaság ellen is a diólevél-teát.
A fenti célokra a diólevelet más gyógynövényekkel
kombináltan is ajánlják. Elsősorban csalánlevéllel,
bojtorjánnal, cickafarkkal, borókával. Ilyen
készítményeket nyugodtan kereshetünk német
gyógyszertárakban és gyógynövény-boltokban, biztosan
fogunk találni az igényünknek megfelelőt.

A szájüreg és
a légút
betegségei
Javasolható a
diólevélből
készített - ízlés
szerinti erősségű
- leszűrt
főzettel, teával
gargalizálás
torok- és
mandulagyulladásko
r, illetve
szájöblítőkénti
használata
fogínygyulladás,

szájseb, nyelvduzzanat esetén. A népi gyógyászatban
elterjedten alkalmazott módszer. Kellemesebb, ha
ilyenkor mézet is teszünk bele.
Ha spanyol receptet követünk, torokgyulladáskor 15 dkg
diólevelet 4 dkg szederlevéllel forralunk fél liter
vízben. Felforrás után 20 percig állni hagyjuk.
Leszűrjük. Ilyen főzettel 4-5-ször gargalizálunk
naponta.
De ha a horvát recept szimpatikusabb, torok- és
mandulagyulladáskor 10 dkg diólevelet egy liter forró
vízben áztatunk. Szűrés és lehűtés után
gargalizálhatunk vele.
Orosz módszer ilyenkor a friss, kibomló, ragadós hatású
diólevélkék felfőzése. Néhány levélkét félórán át
pohárnyi forró vízben párolunk, ezzel öblögetjük a
gyulladt fogínyt, a fájó fogat. Ugyanez a főzet a
szájszagot is balzsamossá változtatja.
A diólevél-tea használatos asztma, krónikus köhögés,
vérköpés ellen is. A tuberkulózis tüneteit is enyhíti mondják.
Ezt már kissé félve írom le, mert igazságtartalmáról
nem vagyok meggyőződve, de már annyi helyen olvastam,
hogy nem állhatom meg szó nélkül, hogy a dióleveles
készítményeket tuberkulózis ellen is ajánlják. Erre a
célra olyan kanalas orvosságot javasol egy francia
szerző, ami 60 g - 40-50 %-os alkoholban oldott diólevél-kivonatból, 120 g glicerinből és 300 ml vízből
áll. Ebből étkezések után kell egy kávéskanálnyit
fogyasztani.

Cukorbetegség, stb.
Cukorbetegségben szenvedőknek
ajánlható a diólevél-tea ivása,
mert csökkenti a vér és a
vizelet cukorszintjét. Korábban
nem említettem, de most
pótolom, a dióburok főzete
ugyanerre a célra ugyanolyan
jó.

A grúziai kutaisszi kutatóintézet szerint a diólevél
főzete a vérereket tisztítja, csökkenti a vércukor
szintjét, ezáltal javítja az anyagcserét. A
kutatóintézet két kávéskanál szárított diólevelet ajánl
egy csésze forró vízbe, és egy órányi állás után
ajánlja leszűrni. Félcsészényi főzet kell naponta
négyszer, étkezés előtt.
A németek a diólevelet a cukorbetegségen kívül
angolkór, reuma, köszvény, gyulladások, görcsök,
fogszuvasodás, gyomor- és bélbántalmak, bélférgek és
hajhullás ellen egyaránt ajánlják. Nem tudom, mindet
nem próbáltam, de amit étvágyjavító hatásáról,
általános erősítő hatásáról írnak, azt aláírom.
Mindenesetre az biztos, hogy a kínai gyógyászatban
sikerrel irtják vele a laposférgeket.
Hans-Sepp Walker svájci szaktudós szerint
veseerősítőként, sőt, általános erősítőszerként
használható a diólevél főzete.
Bár ugyancsak írják több helyen is, az angolkór elleni
hatásosságáról nem vagyok meggyőződve. Pláne ha már
megmutatkozik. Úgy gondolom, inkább meg kéne előzni.
Sőt, csontritkulás! Még mit nem mondanak! A diólevél
nem csodaszer, nem kéne lejáratni ilyenekkel.
Indiában pedig (Chopra, Nayar és Chopra szerint) a
diólevél-tea fogyasztásával strúmát is kezeltek. Ők
tudják.
A diólevélből készült teát idegesség és álmatlanság
esetén is kipróbálhatjuk, nem biztos, hogy beválik, bár
lehet benne valami. Ha éjszaka nem tudunk aludni,
nyugodtan keljünk fel, főzzünk egy jó diólevél-teát, és
mire kész lesz, már lehet, hogy el is álmosodunk.
Launert Ehető és gyógynövények című könyvében
lázcsökkentő, lázat megelőző hatást is tulajdonít a
diólevélnek.

Külsőleges használat
Mottó:
"illatos diólevéllel
ti vetitek ágyamat"
(Babits Mihály)

A diólevél fertőtlenítő,
összehúzó, hámosító hatása
külsőleges használatkor is
érvényesül. Az a sok-sok
módszer, ami most következik,
a fél világról származó
tapasztalati megfigyeléseken
alapul. De tudományos alapja
is van. Grúz kutatók a náluk
használatos diólevél-krémet
vizsgálták meg, és megállapították, hogy a diólevél
hatóanyagai a krém segítségével szinte teljesen
elpusztították a krémmel bekent testfelületen az
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa baktériumokat.

A diólevélből legtöbbször teát, főzetet készítenek. A
réges-régi orvosok közül Avicenna más úton járt, a zöld
diólevél kipréselt levét használta gyógyszerként.
Fülfolyást gyógyított vele.
Rácz Gábor és szerzőtársai Gyógynövényismeret című
alapművükben 4-5 kávéskanálnyi (száraz, tört)
diólevélből 2,5 dl vízből készített főzetet javallanak
külsőleges használatra, borogatásként alkalmazni
ekcémák, pattanások, bőrgennyesedés ellen. A javaslat
nem újdonság, Indiában évezredek óta alkalmazzák makacs
gyulladások ellen is.
Tizenhetedik századi orosz katonaorvosok a sebeket
rendszeresen diólevéllel
gyógyították.
Második világháborús német
katonákról jegyezték fel, hogy
bőrkipállás enyhítésére zöld
diólevelet tömtek nadrágzsebükbe.
Nem is olyan hosszú idő múlva
fájdalmuk enyhült.
A diólevél-főzet külsőleges
használatát Negrier professzor
találta hatásosnak Angers-ben
(Franciaország). Gyerekeket
gyógyított erős főzettel, skrofula
(görvélykór) ellen, továbbá
fekélyeket, szemsebeket kezelt,
borogatás formájában. Erős főzetet
is használt és szirupot is, napi
2-5 kezelést alkalmazva.
Károsodást, mellékhatást hosszabb
használat után sem észlelt.
Az erdélyi népi gyógyászatban nem
mentek el addig, ameddig Negrier
professzor eljutott. A diólevélteát csak hajhullás és korpásodás
esetén alkalmazták. A gyógyító hatás természetesen
azonos. A hazai népi gyógyászat is alkalmazza a
diólevél-borogatást, bőrkiütésekre, fagyásokra,
kelésekre, és ülőfürdőként aranyér-panasz esetén.

A német népi gyógyászatban a könnyebb - viszkető,
nedvedző és varas - sebeken, sérüléseken kívül reumát,
lábizzadást kúráltak vele. Egy német patika ajánlata
szerint hársfavirág-teával együtt kezeljük a
bőrbántalmakat.
A spanyolok pedig a nehezen gyógyuló sebeket és a
fagydaganatokat olyan meleg diólevél-fürdővel ajánlják
gyógyítani, amit még a beteg képes elviselni.
A kötőhártya-gyulladást is lehet diólevél-főzettel
borogatni. Enyhíti. Erre a célra a spanyolok kamilla és
útifű teájával is kombinálják. 3 dkg kamillavirágot, 5
dkg diólevelet és 7 dkg útifüvet keverünk össze. A
keveréket fénytől és nedvességtől védve tároljuk. Ha
használni akarjuk, fél liter vízben 10 percig főzünk
belőle 7 dkg-ot, állni hagyjuk, leszűrjük, és langyos
borogatásként visszük fel, 15-20 percre.
A horvátok viszont szemhéj-borogatáskor nem keverik a
diólevelet más gyógynövényekkel.

Ha külsőleg használjuk, angol gyógynövény-szakértők a
következő főzetet ajánlják: Fél liter forró vízben
mintegy hat órán át áztassunk 30 g száraz levelet,
utána szűrjük le.
Másik, hazai recept szerint lemosáshoz elég egy
teáskanálnyi diólevélből főzetet készíteni, teljes
fürdőhöz pedig 100 g száraz levelet használjunk.
Egy harmadik, német recept szerint borogatásra vagy
fürdővízbe 2 teáskanál diólevélből készült főzetet
használjunk. Egy csésze hideg vízbe tegyük, forraljuk
fel, szűrjük le.
Negyedik, francia recept szerint két maréknyi
diólevelet (dióburok is lehet) főzzünk 15 percig 2
liter vízben. A főzetet gargalizálószerként, lemosásra,
borogatásra, fürdőként is alkalmazhatjuk.
Ötödikként egy olasz ajánlás - van választék az
ajánlásokból, lehet választani - szerint 50 g száraz
diólevelet kell 1 l vízben 15 percig forralni. Amikor
langyosra hűlt, gargalizálni, borogatni, sebet lemosni
lehet vele.
Marina Vlagyimirovna Habarovszkból negyedkiló friss
levélből ajánl főzetet, egy liter vízben.
Látjuk, a mennyiségek eltérnek. A hatás viszont minden
esetben megmutatkozik.
Külsőleg borogatásként a diólevél-főzetet ekcéma,
fagyás, égés, napégés, zúzódások, ínszalag megnyúlás,
kötőszöveti gyengeség kezelésére, ízületi fájdalmak
enyhítésére, ütésből eredő véraláfutások eloszlatására,
pattanásokra, kelésekre, továbbá korpás fejbőrre
használják.
Segít a kiütések, az élelmiszerallergiából eredő
bőrkiütések, csalánkiütés megszüntetésében.
A fagydaganatot nemcsak borogatással, hanem erősebb
diólevél-főzettel készített fürdővízzel is gyógyítják.
Próbálkozhatunk más bőrelváltozások borogatásával is.
Gombás körömvastagodásnál is. De egyszerűen a
fizikailag fáradt izomra is jó.

Sőt, még azt is mondják, köszvényt és csontkinövéseket
is kezeltek diólevél-főzettel.
A diólevelet "növényi arzén"-nek is említik, az ekcémát
és egyéb bőrbetegségeket gyógyító hatása miatt.
Makacs fekélyekre úgy használjuk a főzetet, hogy
erősebbre főzzük, és cukrot is teszünk bele. Úgy is
növelhetjük hatását, hogy a főzet minden 5 literéhez 2
kg tengeri sót adunk.
Vigyázzunk viszont, hogy a főzet ne kerüljön nyílt
sebbe! Nem segít, ha a fájdalom idegi eredetű. És
természetesen ha allergiás tünet jelentkezne, - bár
ilyenről még nem hallottam, - a kezelést hagyjuk abba!
A diólevélből készítendő gyógykenőcs receptjét orosz
gyógynövény-szakértők így adják meg: 15 g összetört
száraz diólevelet áztassunk 100 g napraforgóolajban 7
napig, majd három órán át tartsuk forró vízfürdőben.
Szűrjük le gézen, majd ismét tegyük a forró vízfürdőbe.
Forraljuk legalább félórán át, utána keverjünk hozzá 15
g méhviaszt, és keverjük kihűlésig.
Egy másik, hasonló recept a diólevél-krémre, folyékony
változatban. 10 dkg friss diólevelet 2 dl növényi
olajban áztatunk, húsz napig. Szinte bármilyen növényi
olaj jó erre a célra, de legkevésbé az olivaolaj,
leginkább a repceolaj. Utána az olajat leszűrjük, és
fekélyek gyógyítására használjuk.
Külsőleges használatkor diólevél-krémet is
használhatunk, körömvirággal kombinálva. Ezt úgy
készíthetjük, hogy 0,25 kg bármilyen, legfeljebb 60
fokig melegített zsiradékba - akár étkezési
sertészsírba is - 6 db szép diólevelet és 6 db
körömvirág-fejet teszünk, és három napig állni hagyjuk.
Ezután gőz fölött fölmelegítjük, és leszűrjük. Zárt
dobozban, hűtőben hat hónapig tárolható. Szükség esetén
ezzel a krémmel kenjük be a fájdalmas bőrt!

Fürdőhöz 100-200 g apróra vágott diólevelet áztatunk
0,25 l forró vízbe, és leszűrés után a fürdővízhez
öntjük. Borogatáshoz pedig egy púpozott teáskanálnyi
diólevél kell 0,25 l vízhez.
Azt ajánlják, bőrgombásodás (piros, váladékos, viszkető
bőr) esetén is használjuk. Egy liter forró vízhez 70 g
szárított, tört diólevelet adjunk, majd lehűlés után
szűrjük le. Szerintem a gombás bőrt áztassuk be a
főzettel. A kezelést rendszeresen ismételjük, amíg a
tünetek el nem múlnak.
Pikkelysömörre, sömörre is használják, azt mondják, az
aranyér borogatására is jó. És ótvarra.
Gyulladások csökkentésére, így szemgyulladás esetén is
jó, borogatószerként. A pattanások is kisebb
fertőződéses gyulladások, azok ellen is jó. Gennyes
kiütések ellen ugyancsak.
Fürdővizes használata nemcsak fagydaganat ellen jó,
hanem csökkenti a túlzott izzadást is, ami a lábakon

vagy akár a tenyereken jelentkezhet. A túlzott
lábizzadást gomba okozza, a diólevél gombaölő
tulajdonsága hat ez esetben is.
Egy horvát recept szerint lábizzadás ellen a diólevelet
fiatal tölgyfakéreggel együtt főzzük. Két liter vízben
öt kanál apróra tört szárított diólevelet és kevés
tölgyfakérget főzzünk, 10 percig. Ha langyosra hűlt,
leszűrés után használjuk. Lábmosás után ne töröljük le,
száradjon meg a levegőn.
Erős lábizzadás esetén Nielsen (1991) azt ajánlja, hogy
1 kg szárított diólevelet félóráig főzzünk 1 l vízben,
majd szűrjük le. Ha fürdőként használjuk, az egész
főzetet öntsük a fürdővízbe, ha csak lábáztatásra,
akkor pedig 3 dl-t.
És ugyanez a helyzet a szájpenésszel. Nyugodtan
öblögessük diólevél-teával!

A levél főzetét a törökök ülőfürdős kúra során is
használták, húgyúti gyulladások esetén. A horvát népi

gyógyászatban is használják, sömörre, ótvarra,
lábizzadásra, a nemi szervek bőrbetegségeire. Sőt, a
göthös gyereket is fürdetik benne, abból a
tapasztalatból kiindulva, hogy a diólevél-fürdő erősíti
a szervezetet. Erre a célra a horvátok 1,5 kg
diólevelet főznek 10 l vízben. De a gyerekre való
tekintettel a fürdővíz ne legyen 35 C-foknál melegebb!
Varró Aladár Béla gyógyszerész úr 0,5 kg száraz
diólevélből készült, igen erős diólevél-főzetet ajánl
fürdővízbe görvélykór ellen, és azt ajánlja, hogy
naponta kétszer is használjuk, és ugyanakkor napi 2-3
csésze diólevél-teát is igyunk.
Ugyancsak ő javasolja a fiatal diólombot is ugyanerre a
célra. 20 g fiatal diófalombot leforrázunk 0,5 l
vízzel, és félórai állás után az első felét reggel, a
másik felét este igyuk meg. A gyermekek kúrájához tejet
és mézet adhatunk. Ezt a kúrát két hónapig, 1-2 napi
megszakításokkal folytassuk.
A diólevél reuma ellen is jó. A reumás testrész
masszírozásához nem főzetben, hanem olajban oldjuk a
diólevél hatóanyagát. Egy liter étolajban egy hónapig
áztatunk 10 kanál tört szárított diólevelet, majd
leszűrjük. Ezt az olajat használjuk masszírozásra.
Féregűző is. Tetvek és mikroszkopikus élősködők ellen a
sűrűre főzött diólevél-tea bedörzsölése segít. Ha
fejbőrbe dörzsöljük, mellesleg az erős hajhullás is
kezelhető vele. Rühösség ellen is használnak diólevélfőzetet. És fejkoszmó ellen is ajánlják, de ezt nem
tudom, mit jelent.
És mit tegyen az, akinek az ágyában bolha van? A kérdés
izgató és helyénvaló. A válasz: Ne főzzön diólevélteát! Ellenben fektessen maga mellé az ágyba néhány
diólevelet, az majd elűzi a bolhát.
A poloskát is - mondják a franciák.
Az viszont biztos, - A Journal of Ethnopharmacology
1999-ben tett közzé erről szóló tanulmányt, - hogy
napjaink Olaszországában is a középolasz parasztok és
pásztorok között a diólevél a legáltalánosabban

használt szer a különböző élősködő rovarok és
bőrparaziták ellen.
Szorgos hazai néprajzosok anyaggyűjtéséből tudjuk, hogy
a szalmazsákba helyezett diólevél Matolcson és
Répáshután volt használatos. Azt már én fűzöm hozzá,
hogy biztosan máshol is, csak az adatközlők nem
közölték a tudósokkal. Hiszen Matolcs és Répáshuta
között legalább 100 hazai helység helyezkedik el.
Ha már nemcsak a szalmazsákunk, hanem a fentiek szerint
az egész ágyunk diófalevéllel van tele, van egy további
javaslatom is. Tegyünk a párnába is!

A diófalevelekkel megtöltött kispárnának alvásjavító
hatást tulajdonítanak. Úgy tartják, hogy oldja a
feszültséget, az álmokat is megváltoztatja, nyugodt
alvást nyújt.
Ha pedig a fehérneműs szekrénybe teszünk diófalevelet a
fehérneműk közé, régi német szokás szerint, azok
biztosan nem fognak megmolyosodni.
Régi német kórházakban diófaleveles füstöléssel
fertőtlenítették a betegszobákat.
Culpeper - régi angol asztrológus - azt ajánlja, hogy a
diólevelet hagymával, sóval és mézzel együtt kössük a

sebre, ha veszett kutya, mérges kígyó vagy más állat
harapását kell kezelnünk.

De ha nem vagyunk betegek, csak fáradtak, a dióleveles
fürdő akkor is jó. Főzzünk ki 50 g diólevelet, és a
főzetet öntsük a fürdővízbe. A fáradt lábakat
pihenteti, a görcsöt oldja.

Betegség-megelőzés
Mottó:
"Frunză verde, nuca saca,
Num treaba boi, nici vacca;
Frunză verde pune in clop,
Nu te uita nici la foc!"
(Zöld levél, és száraz dió,
Nem kell nekem ökör, tinó.
Zöld levél a kalapodra:
Még a tűznek se nézz oda!)
(kuruckori román népdal a kuruc táborból)

Végül a diólevelet - teaként - minden konkrét betegség
hiányában is, egészségvédő, betegség-megelőző céllal is
ajánlják fogyasztani, mert jó hatású az egészség
megtartására.

Például nem betegség, de - horvát szakértők szerint probléma, ha a férfi nemi szerv gyenge. És az is, ha
érzékeny, vagy sebesedésre hajlamos. Ha ilyen
helyzetben vagyunk, főzzünk 10 liter vízben öt csésze
szárított diólevelet 10 percig, és naponta három
alkalommal külsőleg alkalmazzuk.
Amerikai szakértők pedig a diólevél-főzet férfiasságnövelő hatását tapasztalták.

A diólevélnek azonban lehetnek mellékhatásai is. Amint
az a "Botanika Kincsestárá"-ban olvasható, nem
ajánlható, hogy a diófát túl közel ültessük a
lakóhelyhez, mert néhány személy érzékeny lehet a
diólevél erőteljes aromájára. Lehetséges, bár én még
ilyen személyt nem láttam, de olyant már igen, aki
mindenre érzékeny.
Heide Hasskerl pedig azt írja, a diófa alatt ne
aludjunk el, mert a juglontól egész kábák lehetünk.

A diólevél gyógyító hatásának tanulmányozását nyugodtan
zárhatjuk azzal a megállapítással, hogy orvosok,
kutatók nem találtak olyan gyógyszert vagy élelmiszert,
aminek a diólevéllel káros kölcsönhatása lenne.
Túladagolás során se. És ez nagy szó.
Sőt. Egyes élelmiszerekkel annyira pozitív a
kölcsönhatása, hogy például a legigényesebb
sajtbemutatókon a sajtokat diólevéllel kínálják.

És olyan betegség sem ismeretes, amit a dióleveles kúra
súlyosbítana.
Hát, ezt tanulják meg, ezt csinálják a diólevél után a
gyógyszergyárak, ha tudják!
Idevágó tanulmányaim során a dióleveles borogatásoknak
csak egy veszélyéről olvastam: Mivel a bőrnek szüksége
van a bőrlégzésre, lehetőleg kerüljük a test nagy

felületeinek egyidejű befedését diólevél- vagy
bármilyen egyéb borogatással.
Végül megemlítendő a diólevélről mint gyógyszerről,
hogy használata egyes esetekben túléli a beteget.
A diólevél a középkorban balzsamok alapanyagául
szolgált. Ha egészségben nem is, de épségben megőrizte
betegét. Mentával együtt használták balzsamkészítésre.

Dióvirág

Barkavirágzat
Mottó:
„Kivirágzott a diófa,
Nagyot tartott az árnyéka.”
(Csallóközi magyar népdal)

Külön szólnom kell arról is, hogy a dió porzós
barkavirágzata nemcsak ételszínesítő, hanem gyógynövény
is.
Megszárítva - gyógynövény-keverékben - vérhast lehet
vele gyógyítani.
Oroszok a szeszben áztatott dióbarkát általános testilelki erősítőszerként tartják számon. Férfiaknak
öregedés ellen ajánkják, de az időjárás-változás
hatásainak kivédésére is. Ez az ital felkészítheti a
beteget, hogy a rá váró elkerülhetetlen változásokat
elviselje. De ez már átvezetBach doktor praktikáinak
világába.
A dióbarkát gyógynövényként tartják számon Kínában is.
A kínaiak köhögés és szédülés esetén használják, de azt
nem tudom, milyen formában veszik magukhoz.
A dió nővirága pedig a lelki bajok gyógyszere. Annyira
gyógyhatású, hogy arról itt, most nem is teszek
említést. Arról a következő fejezetben, a
természetgyógyászatban!

A diófa lombja
Ha nem a szárított,
hanem az élő
diólevelek
összességét, a diófa
lombját vizsgáljuk,
ugyancsak meg kell
állapítanunk, hogy
gyógyhatású. Tudósok
nem kellenek ehhez a
megállapításhoz,
hiszen aki a diófát
szereti, már
tartózkodott a diófa
közelében, és maga

is érezte, hogy a diófa alatt a levegőnek is
gyógyhatása van.
Persze, a tudósok is emberek, köztük is vannak diófát
szeretők. Ezért tudományosan is utánajártak, mennyiben
igaz a megállapítás, hogy a diólomb gyógyhatású. A
coloradói, Boulder-i légkörkutatók Kaliforniában egy
dióskert fölé harminc méter magas toronyra érzékelő
műszereket szereltek, amelyek befogják, analizálják,
mérik a diólomb által kibocsátott szervesanyagokat.
Meglepő eredményre jutottak: A diólomb az aszpirin
hatóanyagához, az acetil-szalicilsavhoz hasonló, annak
módosult formáját képező szervesanyagot, metilszalicilátot bocsát a levegőbe. Mennyit? Harminc méter
magasságban óránként 0,025 milligrammot fogtak be. Ez
már annyi, hogy a helyi klímában is érezni a hatását.
Azt már - laboratóriumi körülmények között - korábban
is tapasztalták, hogy növények metil-szalicilátot
bocsátanak a levegőbe. De ilyen mennyiségben a diófánál
érzékelték először, a szabadban. Először nem is a
dióültetvény fölött keresték a metil-szalicilátot,
hanem természetes erdőállomány fölött. De ott nem
találtak.
Persze, tudnunk kell, hogy a diófa nem a mi kedvünkért
bocsátgatja a gyógyhatású szerves hatóanyagot a
levegőbe. Ez az anyag őrá is gyógyhatású. Kedvezőtlen
időjárásban, ami növényi stresszt vált ki a diófából, a
növény mozgósítja belső biológiai védelmét, növeli
saját ellenállóképességét, a stressz csökkentésével
védekezik. Immunreakció, hasonló az állatok és az ember
immunreakciójához. Egyrészt segít megőrizni a fa
egészségét, másrészt segít a betegséget leküzdeni.
Ilyen stresszes időjárás a diófa számára az éjjeli és a
nappali hőmérséklet túlzott eltérése. A nagy lehűlés
után a nagy felmelegedés.
A metil-szalicilát kibocsátást a kutatók a növények
egymás közti kommunikációjának is tekintik,
figyelmeztetve egymást a veszélyre. Nemcsak az
időjárásra, hanem a növénybetegségekre, állati
kártevőkre. (Hát, lehet, de meggyőzve nem vagyok.)

Ilyen kutatás eddig nem volt még egy. Új út az
egészségkutatásban, a gyógynövények és környezetük
kölcsönhatásának vizsgálatában. Bővebbet Cliff Jacobs
vizsgálatvezetőtől.
Mielőtt részrehajlóvá válnánk a diófa felé, siessünk
leszögezni, hogy metil-szalicilátot nemcsak a diófa
termel, hanem legalább 28-féle más növény is, a
paradicsom, a fűzfák, nyírfák, a fügefa, a meggyfa, az
eperfa, az erdei szamóca, de az olyan szép virágok is,
mint az ibolya, árvácska, szegfű is. És a kávéban is
van.
A diófa is ebbe a gyógyító társaságba tartozik.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
Vázlat:
Népi gyógyászat
Kínai gyógyászat
A Bach-féle virágterápia
Szent Hildegárd
Én úgy gondolom, a beteg ember meg akar
gyógyulni.
És mindig van olyan ember, aki a beteg
embert meg akarja gyógyítani.
Ha a gyógyítást nem a hivatalosan
elismert, természettudományos alapokon
álló - nyugati - módszerekkel az arra hivatott képzett,
felesküdött, elismert orvosok végzik, a gyógyítás vagy öngyógyítás - bizonytalan területre téved. Lehet
eredményes, hiszen a természet csodákra képes, de az
eredmény egyáltalán nem biztos. Valószínű, hogy a
hivatalos orvostudomány módszerei célravezetőbbek, az
esetek nagyobb arányában érik el a sikeres gyógyulást.
Dehát az emberek azelőtt is voltak betegek, szerettek
volna meggyógyulni, és voltak, akik gyógyították is
őket, mielőtt a mai orvostudomány kifejlődött volna. És
ma is vannak a világnak olyan területei, ahova a
korszerű gyógyászat nem jut el, természetesen ott is
gyógyítanak és gyógyulnak az emberek. Gyógyszereket is
használnak, amelyeknek alkalmazását nem kötik, nem

köthetik a gyógyszerészeti kutatások ellenőrzött
módszereihez, dehát gyógyítani muszáj, azzal, ami van.
És leginkább a természet volt - van - kéznél. A
természet meglepően gazdag. A növényekben előforduló
hatóanyagok sokszor valóban jók, hatásosak. A
természethez közel élő népeknél hosszú idők
tapasztalata bizonyította be és választotta ki a
megfelelő természeti anyagokat, és a tapasztalat
vezetett annak megismeréséhez is, hogy ezeknek a
természeti, növényi gyógyszereknek melyek a
legcélravezetőbb felhasználási formái.
Véleményem szerint a természeti anyagok
gyógyászati felhasználásának népi
tapasztalata és gyakorlata nevezhető
elsősorban természetgyógyászatnak.
Minden olyan népnél, amely a diófa
elterjedési területén él, általános a
diófa különböző részeinek gyógyászati
felhasználása. Sőt, tovább is mehetünk.
Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ázsiában, ahol a mi
diónk rokonai élnek, a dió rokonait is gyógynövénynek
tekintik és használják. A diófélék már csak ilyenek.
A nyugati orvostudomány mellett párhuzamosan él,
létezik a keleti orvostudomány is, amelynek elméleti
alapjai alapvetően mások, mint a nyugati
természettudományokon alapuló orvoslásnak, - ezért én
nem is tudok bízni benne, - dehát tagadhatatlan, hogy
emberek tömegei gyógyulnak meg keleten is. Ez
tagadhatatlan akkor is, ha az elméleti alapok nem
egyeznek racionális világképünkkel. kínai gyógyászatra
is alkalmazhatjuk a természetgyógyászat kifejezést.
A természetgyógyászat harmadik nagy területének pedig
azokat az eljárásokat tekintem, amikor egyes emberek akár orvosok is - hátat fordítanak a mai
orvostudománynak, és - mint az egyházban az eretnekek a saját hitük után mennek, a saját módszereiket szinte
csodaként hirdetik, és sajnos, hiszékeny emberek
anélkül követik őket és módszereiket, hogy módszereik
tudományosan beigazolást nyertek volna. Manapság ezekre
a módszerekre üzleti vállalkozások épülnek, amelyek
lényege a nyereség, nem a gyógyítás. Lásd agykontroll

és egyéb hülyeségek. Ezeknek most divatjuk van nemcsak
nálunk, de még a legfejlettebb népeknél is.
Hát, sok még a dolgunk.
Egy szimpatikus vonása van egyes ilyen eretnekségeknek,
éspedig a természethez való visszanyúlás. Ide
tartozik dr. Edward Bach virágterápiája, ami szerintem - tipikus természetgyógyászat.
Végül egyértelmű elismeréssel hajtok fejet azok előtt,
akik ugyan nem orvosok, de gyógyítani akarnak, és e
célból kutatják a természet, a növények titkait, és
kutatásuk eredményeit mindannyiunk javára közzéteszik.
Ezek közé tartozik Szent Hildegárd, aki - már nem is
meglepő - szintén foglalkozott a dióval.
A diónak a természetgyógyászatban játszott fontos
szerepét tehát a népi gyógyászaton túl a kínai
gyógyászatban, a Bach-virágterápiában és Szent
Hildegárd módszerének ismertetésében érintem.

Népi gyógyászat
Hogy is kezdődött a népi gyógyászat, és benne a dió
gyógyszerkénti használata?
Hogy régebbre ne tekintsünk vissza, a középkor
századaiban, amikor a tudományos orvoslásnak még a
lehetőségét is tiltotta az egyház, még minden európai
nép a természet közelében élt. A nők voltak elsősorban
fogékonyak a beteg ember szenvedéseire, és minden
időben, minden vidéken éltek olyan bölcs asszonyok,
akik felismerték a növények gyógyító erejét. Tudásukat
idős korukban továbbadták, így a gyógyászat valóságos
népi gyógyászat volt.
De mielőtt továbbadták volna, sok embert
meggyógyítottak, ami gyanússá tette őket, mert olyan
tudást mutattak, amivel a nép többsége, de még a
tanult, írni-olvasni tudó előkelőség sem rendelkezett.
Ez a tudás átlagember-feletti volt, és ez volt a
probléma. Mert a tudás letéteményese a papság, az
egyház volt, monopóliumukat nem lehetett
veszélyeztetni, tehát aki túl sokat tudott, azt

boszorkánynak kellett kikiáltani és el kellett égetni.
Így állt helyre a világ rendje.
Ezekkel a gondolatokkal vezeti be a középkori népi
orvoslás, és azon belül a dió szerepét vizsgáló angol
tanulmány szerzője a vizsgálatát, és kiinduló
gondolataival én is egyet tudok
érteni.
Ha már említettem a boszorkányokat,
meg kell említenem a diófát is, amit
az olasz népnyelvben ma is a
boszorkányok fájának mondanak.
Valószínű, azért, mert a
boszorkánynak mondott tudós asszonyok
sokat foglalkoztak a diófával. De van
az elnevezésre egy profánabb
magyarázat is. Azért hívják a diófát
a boszorkányok fájának, mert téli ágai úgy meredeznek
minden irányba, mint a boszorkányok haja. Íme:
A diólevél, a diókopáncs, sőt más részei is a diófának,
a különböző népeknél általánosan elterjedt gyógyszerek
voltak.
Német népi gyógyászatban a diótermés kivonatát
orsóféreg (galandféreg?) ellen alkalmazták. „Elűzi a
férgeket” - mondták.
Dió-borogatást alkalmaztak tüdőgyulladásra, tályogokra,
ficamokra, a könnyzacskó gyulladására.
Belsőleg vértisztítónak, valamint „kisalakozónak”
itták. És gyomorteának.
Abba is hagyjuk a népi tapasztalatok sorolását, nehogy
arra illetékes inkvizítorok boszorkánynak nézzenek. Ha
tisztelt beteg Kollégámat a téma részletesebben
érdekli, forduljon - ne orvosához, gyógyszerészéhez,
hanem sámánjához, boszorkányához.

Kínai gyógyászat
Mottó:
"Több dió - több egészség."
(A VII. Nemzetközi Dió-Szimpózium mottója.
Kína, 2013. július 20-23.)

Persze, a kínai, növényi alapanyagokon alapuló
gyógyászatban nem mélyedhetünk el, de azért a dió
vonatkozásában érintsük. Például mit kell azon
értenünk, ha Kínában járván egy ilyen megállapítással
találkozunk?
"A Fructus Schisandrae Chinensis (Wu Wei Zi) és a Semen
Juglandis Regiae (Hu Tao Ren) összehúzza és abszorbálja
a vese „qi”-t."
Ilyenkor mi a teendőnk?
A kérdés már könyvünk bevezetője óta izgat
minket. Csak akkor nyugszunk, ha megismerjük
a hu tao ren alapelveit a kínai orvoslásban,
amelyek nyersfordításban a következők:






édes, meleg jellegű
vesére, vastagbélre, tüdőre
tonizálja a vesét, erősíti a hátat és a térdeket
melegíti a tüdőt, és segít a vesének, megtartani a
„qi”-t
nedvesíti a beleket, és eltávolítja a belekből az
akadályt

További jellemzői:









táplálja a vesét, fenntartja az életerőt,
„megnedvesíti az élet kapuját” (a vesetájon),
„színezi a három égőt”, melegíti a térdet,
nyugtatja az asztmás légzést, nedvesíti a beleket.
Köhögésre, asztmára, megfelelő meghűlésre, náthára,
alsó háti fájdalomra, gyenge lábszárra, a gyakori
vizelésre, éjjeli „kibocsátásra”, különösen jó
vesekőre, véres székletre, kelésekre (carbuncles),
mérges daganatokre.
Ellenjavallt yin hiánynál, erős égető érzéseknél,
lázas, váladékos köhögésnél, hasmenésnél.
Adagolás: 10-30 g. Asztmás légzésre (köhögésre is)
kopánccsal együtt. Kopáncs nélkül a belek
nedvesítésére, a bélmozgás segítésére.
Hűlésekre, éjszakai magömlésre, gyakori vizelésre,
fáradtságra, krónikus köhögésre, asztmás légzésre,
a tüdő „qi” hiányaira, székrekedésre, valamint
fertőzéses betegségek utáni lábadozásra.

No, hát ezt nem tudtuk.
Most már tudjuk, és felbátorítva érezzük magunkat, hogy
10-30 g dióbelet vegyünk magunkhoz, mindig, amikor
szükséges.
Kínában létezik valódi gyógydió is, a Juglans
hopeiensis, amit angolra wenwan walnut-ként
fordítanak.

Nem ironizálok, tényleg gyógydió. Két egyforma diót
kell állandóan a két kezünkben tartanunk, és
fogdosnunk, forgatnunk, koptatnunk kell. Stimulálja a
tenyér akupunktúrás pontjait, és ezen keresztül a
gyógyerő szétterjed a szervezetben. Nézzük csak meg,
mennyi mindent gyógyít!

A wenwan diók gyógyhatását azzal is magyarázzák, hogy a
kéz állandó mozgatása stimulálja a vérkeringést, a dió
csúcsának, éleinek kiemelt szerepe van. Nemcsak játék,
türelemre, önfegyelemre nevelő eszköz is. Az állandó
aktivitás az öregedést is lassítja. Önfegyelemre is
nevel, mert dióval a kézben nem lehet a kínai
harcművészetet gyakorolni.
Az eladást gondos diópárosítás előzi meg, azért, hogy a
vevő két egyforma diót kapjon. Mennyiért lehet
megkapni? 100 yüanért (3700 forintért) már kapunk, a
legdrágábbak ebből a típusból még négy nulla - nem
semmi! - hozzátoldásával érhetők el.

Aki ilyen diópárt vásárol, - felhívják a figyelmet a
kínai árusok, - ne vegyen meg akármilyen diót. Keressen
az egyéniségének megfelelőt, a kezdő diófogdosók ne túl
bonyolult mintázatút. A használat is óvatosságot
igényel. Ne tároljuk túl hidegen és túl melegen,
rendszeresen tisztítsuk, nem elég meleg vízzel, hanem
tisztítószer is kell, és mindig kenjük be dióolajjal. A
dióolajos kenet idővel megadja a barnásvörös színt,
azt, amit az antik diópárokon megcsodálhatunk.

Végül is mint egy csiszolt kristály, olyan lesz
gyógyító játékdiónk.
A wenwan-dió változatai szinte végtelen számúak. Egy
kínai gyűjtemény képeit mellékletben mutatom meg.

A Bach-féle virágterápia
Az Egyesült Államok-beli Alternative
Medicine Magazin 1999. szeptemberi
száma foglalkozott a dióvirágnak a
Bach-terápiában betöltött
szerepével. Az alternatív szó ne
tévesszen meg minket, nem a valódi
orvostudomány alternatívájáról van
szó, de mindenesetre érdekes
elgondolkozni azon, hogy mi mindent kigondoltak
emberek, - orvosok is - a jobb, eredményesebb
gyógyítás érdekében.
Dr. Edward Bach orvosnak jól menő
praxisa volt Londonban, a Harley
Street-en, az 1920-as években. Többre
tartotta magát, mint egy egyszerű
orvos. Immunológusnak,

bakteriológusnak, kutatónak. A szomatikus (testi) és
a pszichikus (lelki, agyi) tünetek, betegségek
együttes gyógyításának úttörője volt. Olyan
gyógyítás kifejlesztését célozta meg, amely
egyszerre természetes, óvó és gyengéd, a beteg
szervezete maga is résztvesz a gyógyításban. A lelki
tünetekből indult ki, és a szervezet erősítésével a
lelki nehézségeken kívánta betegeit átsegíteni, és
ezen keresztül a meglévő testi bajokat is orvosolni.
Ennek a kérdéskörnek szentelte magát. Felhagyott
jövedelmező londoni praxisával, és vidékre
költözött. Diófabútorokat készített magának
(sajátkezűleg), és azokat saját készítésű
diófapáccal dörzsölte be (ugyancsak sajátkezűleg).
Kutatásait az 1930-as években végezte Wales lankás
dombvidékein, és az ott akkoriban honos növényeket
vette vizsgálat alá. A gyógynövényeket és a többi,
nem mérgező növényt.
Órákig studírozott (nem tehetek róla, így írja
az amerikai folyóirat) egy-egy növény fölött,
és igyekezett mindent megérteni az adott
növényről. A habitusát, formáját,
egyéniségét.
Módszere intuitív volt, kérdéseire
érzékeivel kereste a választ.
Megérezte, ha valamely virágon egyegy harmatcsepp kioldott, átvett
valamilyen gyógyító erőt a
virágból. Elmélete szerint a nap
heve aktiválja a növényt, gyógyító
erőt csepegtet bele. A harmatcsepp közvetítette a
nap gyógyító energiáját a növénybe.
A kutatásokat először saját magán végezte. Érezte,
ha egy sziromlevél gyógyító ereje a tenyerébe árad,
vagy a nyelvére tette, vagy egyéb testrészeire. Így
győződött meg a vizsgált virág hatásosságáról,

minőségéről. Ez a meggyőződés képezte annak alapját,
hogy a kísérletekbe más alanyokat is bevonjon.
A kutatások először 12 növény esetében voltak
eredményesek. Tapasztalatait leírta, majd közreadta
A Tizenkét Gyógyító és más orvosságok címmel. Ez a
könyvecske a korabeli Magyarországon is megjelent,
1936-ban. Hogy szellemiségét és színvonalát
érzékeltessem, hadd
idézzem a könyv
bevezetőjét.
"Régóta ismert, hogy a
Gondviselés eszközei a
Természetben
rejtőznek, hogy Isten
a füveket és fákat
ruházta fel a
betegségek
megelőzésére és
gyógyítására szolgáló
erővel. Könyvünkben a
Természet azon
gyógyszereit mutatjuk
be, amelyek más
szereknél talán több
áldásos hatással
bírnak, és megadatott számukra a sok szenvedés és
betegség leküzdéséhez szükséges erő. Amikor e
füvekkel gyógyítunk, a betegség fizikai természetét
figyelmen kívül hagyjuk. A beteget kezeljük, és
ahogyan gyógyul, a betegség tünetei is múlnak, elűzi
őket az erősödő egészség. Köztudott, hogy ugyanaz a
betegség különböző emberekre más és más hatást
gyakorol. Ezen eltérő hatásokat kell kezelni, mivel
ezek vezetnek el minket a kór tulajdonképpeni
okához. A lélek a test legérzékenyebb része,
világosabban mutatja a betegség kezdetét és
lefolyásának irányát, mint a testünk, ezért a
megfelelő esszenciát, esetleg esszenciákat a kedély
állapota alapján kell kiválasztani. Amikor az ember
beteg, általános kedélyállapota megváltozik. Aki

elég figyelmes, néha jóval a betegség fellépése
előtt képes felismerni ezt a változást, és megfelelő
kezeléssel akár a tünetek kialakulását is
megakadályozhatja. Ha a betegség már régóta fennáll,
akkor is a szenvedő hangulata fog segíteni a helyes
gyógyír kiválasztásában. Eszerint a betegség
tüneteire nem szükséges figyelmet fordítani, csakis
a beteg hangulatát és életfelfogását kell figyelembe
venni.
E könyvben harmincnyolc
különböző lelkiállapotot
írunk le egyszerű és
könnyen megérthető
formában. Az uralkodó
kedélyállapot vagy
kedélyállapotok
felismerése nem ütközhet
nehézségbe, s ha ez
sikerül, képesek leszünk a
megfelelő gyógyír
kiválasztására és akár
magunk, akár mások
meggyógyítására. Ezen írás
címét - A 12 gyógyító - azért tartottuk meg, mert
sok olvasónak ismerősen csenghet. Már az első 12
esszencia is annyira jótékonynak és hasznosnak
bizonyult, hogy fontosnak tűnt a nagyközönséggel
való megismertetésük, még mielőtt a sorozat a többi
26-tal kiegészült volna."
De ha egy kutatás beindul, nehéz megállítani. 38-ig
jutott a gyógyításban eredményesen használható
virágok felkutatásában, pontosabban 37-ig, mert az
utolsó a tiszta forrásvíz, az is gyógyít. Ezeket a
virágokat angol nevük szerint abc-sorrendbe rakta,
mindegyikről leírta, milyen lelki problémák ellen
hatásosak, és a Bach-irodalom a különböző nyelveken
(német, olasz, francia, magyar, stb.) ugyanezen
sorszámok alatt tárgyalja a virágokat.
Jegyezzük meg jól, mert ez a legfontosabb, a
dióvirág a 33-as!

Dehát a virág hatását valahogy mégis közvetíteni
kell a beteghez. Beteg ember mindig van, dióvirág
pedig csak áprilisban-májusban, éghajlattól függően.
Ezért a virágokból Bach doktor kivonatokat
készített, 10-10 ml-es cseppentős üvegcsékbe,
amelyekből egy-egy alkalommal csak cseppeket szabad
fogyasztani, mindjárt leírom, hogyan.
A virágesszencia-gyártás
és árusítás nagyipari
méreteket öltött a
legfejlettebb országokban.
Helyesbítek. Csak az
árusítás, a terjesztés
folyik ellenállhatatlan,
lehengerlő erővel, - pl.
az Egyesült Államokban
több cég is foglalkozik
vele, de 66 országban
terjesztik jelenleg is, a gyártás titkos, monopolizált, és ha hiszi, ha nem,
tisztelt gyógyulni vágyó Kollégám, csak a lankás
Wales dombjain gyűjtött növényekből készült
esszencia az igazi. Hát, az üzlet már csak ilyen.
Monopolizált.
Jogos a kérdés, hogyan működik, mi a
hatásmechanizmusa a virágesszenciás terápiának.
Habár a Bach doktor által bevezetett és
szabadalmaztatott módszer már 70 éves, még ma sem
tudja senki a kérdésre a választ - írja az
alternatív orvosi folyóirat.
Ez egy ennyire titkos gyógymód.
A lehetséges válaszokból:
Dr. J. Herbert Fill New-York-i pszihiáter szerint,
aki maga is alkalmazta a virágesszenciákat más
nyugtatók és gyógyszerek kiegészítéseként, az
esszenciák anyagai az agy ingerületátvivő anyagaira
hatnak. Más magyarázat szerint a virágokban

megkötött napenergia van szabályozott hatással az
emberek pszihés állapotára. Elisabeth Wiley
pszihoterapeuta és oktató pedig úgy gondolja, hogy a
virágesszenciák hatóanyagainak bioenergetikus
frekvenciái egyensúlyozzák ki az emberi
energiamezőt.
Hát, így is lehet mondani. De az ilyen
magyarázatokról mindig egy nyírlugosi öreg paraszt,
az öreg Csipkés András mondása jut az eszembe,
amikor én keveredtem bonyolult magyarázatba: "Hát,
így is lehet mondani, de így semmi értelme."
Mindegy is, mondja az alternatív orvosi újság cikke,
a lényeg az, hogy hatnak.
Vagy a hatás csak placebo-hatás lenne?
Dehát Bach doktor és követői pozitív hatást
mutattak ki kisgyerekek és háziállatok
esetében is, ezekben a kategóriákban pedig
nem ismerik a placebo-hatást. Sőt, egy
német tanácsadó azt ajánlja, hogy a
maradék, fel nem használt cseppeket se engedjük
kárba menni, hanem öntözővízbe téve a kertünk
kedvenc fái alá locsoljuk, mert azokra is jó hatású.
Hát ... lehet.
Mondják azt is, hogy a virágterápia kiegészíti más
szerek hatását, és azokat erősíti.
Az biztos. Ilyenkor pedig az öreg Zsukk Laci bácsi
mondása jut eszembe, szintén Nyírlugosról: "Az
biztos." De ezt csak olyankor mondta, amikor
olyanról volt szó, ami egyáltalán nem volt biztos.
Meg azt is mondják, ha az ember a
virág-esszenciák hatására feldolgozza
a problémák mentális és emocionális
oldalát, a probléma többi része már
könnyebben megoldható.
Mert hát melyek is az ember problémás,

nehéz periódusai az élete folyamán?
















a fogzás
az iskolás kor
a pubertás kora
a munkába állás
az állás elvesztése
az elszegényedés
a betegség
a házasság
a szülés
a válás
a költözés
a változás kora
az időskor
a gyász
és mindenféle jelentős
változás az ember életében: az
emberi kapcsolatok változása,
a valláshoz való kötődés és
attól való szabadulás, stb.
(Az amerikaiak új kocsi vagy
számítógép vásárlását is ilyen
jelentős változásnak
tekintik.) Ide tartozik minden váratlan
esemény, ami megzavarja nyugodt életünket, és
életkörülményeinkben változást hoz.

Ezekben az esetekben az ember hajlamos
elbizonytalanodni és ingadozni. Tehát aki erre
egyébként is hajlamos, annak kifejezetten ajánlható,
hogy forduljon Bach doktor módszeréhez, mert az
ilyen típusú emberek a "dió-típusú"-ak. Azok,
akiknek vannak ugyan céljaik az életben, de saját
elgondolásuk helyett túlságosan környezetük hatása
alatt állnak, túlzottan alkalmazkodnak mások
véleményéhez, befolyásához, elgondolásaihoz.
Nos, mindezen esetekben szüksége lehet az embernek
virágterápiára, és azon belül is a 33-as sorszámmal
jelölt dióvirág-esszencia használatára, amit
kimondottan az ilyen jelentős változások lelki
hatásának feldolgozására javasol dr. Bach.

Megjegyzem, nem véletlen, a 38 esszencia közül a
dióvirág-esszencia a legnépszerűbb, erre van az
embereknek leginkább igénye, pl. az Egyesült
Államokban ez vezeti az eladási statisztikát.
A dióvirág - sehol sincs leírva, hogy dr. Bach a dió
hím-, vagy nővirágára gondolt-e, és hogy Bach doktor
tudta-e, hogy a dióvirágok különneműek jótéteményei a következők.
Átsegíti az embert a nehéz
periódusokon. És mikor nincsenek
nehéz periódusok? Azok mindig
vannak.
Elszakítja a korábbi időszakhoz
kötő láncainkat, lehetővé teszi,
hogy könnyedén forduljunk előre,
és nézzünk szembe a jövővel. És e
félfordulat közben őrizzük meg
egyensúlyunkat, (szerintem
komolyságunkat is,) valamint
komfort-érzésünket.
A dióvirág-kivonat megvéd bennünket más személyek
túlzott negatív behatásától. És segít saját
döntéseink kialakításában. Ha habozunk a döntő
lépést megtenni, pedig már alig várjuk, hogy
megtegyük.
A Bach-féle dióvirág az újrakezdés záloga. Az új
életszakasz megkezdéséé. Dióvirág kell a döntő
lépések megtételéhez! Ha magunk nem merünk dönteni,
döntsön sorsunkról Bachvirág-dílerünk, aki egészen
biztosan a dióvirágot fogja ajánlani. Némi
készpénzért.
Jellemgyengeség ellen is jó! (Ismerünk
ilyen embert?) És megszünteti a
kompromisszumokra való
alkalmatlanságunkat, megtanít
előítélet-mentesnek, elfogulatlannak
lenni. Szóval, nagyon jó. (Ha

találkozunk ilyen emberrel, ajánljuk neki a 33-as
sorszámú cseppeket!)
A dióvirág nagyon ajánlható azoknak, akiknek belső
kételyeik vannak. Segít félretenni a kételyeket.
Mit nyerhetünk? Lelki szabadságot, új életet, tág
horizontot. Néhány fiola áráért. Ilyenkor tényleg
nem szabad kicsinyesnek lennünk!
A Bach-esszenciák németországi terjesztője,
Mechthild Scheffer a páciens pozitív fejlődési
lehetőségeit emeli ki. Szerinte a dióvirág-kivonat
hatására az ember megtanulja belső hangját követni,
és hű marad önmagához.
Bár a lényege ugyanaz, az olaszok egy kicsit
máshogy, saját temperamentumuk szerint fogalmazzák
meg, kiknek van szükségük a dióvirág-kivonatra. Hadd
írjam le azt is!
A dióvirág a változás
virága. És azoké, akik
túlságosan érzékenyek
mások befolyására.
Védelmet nyújt, amikor
az életünk nagy
változáson megy át.
Hasznos a kisgyerek
fogzásakor, a pubertás
idején, a felnőttkorban
a munkahely
változásakor, a partner
váltásakor, a
házasságkötéskor,
váláskor, nyugdíjazás
idején,
megözvegyüléskor, stresszes periódusokban. Segít
elszakítani a múlthoz fűző kötelékeket, és
megteremteni az új szituációk alapjait. És
megerősíti azokat, akik túlzottan mások befolyása
alá helyezik magukat, és azokat is, akiknek a
hangulatát egy semmiség is erősen megváltoztatja.

Akik érzékenyek a környezetükre, akik felfogják,
magukra veszik mások feszültségét. Hasznos a
dióvirág azoknak, akik nagy célokat tűznek maguk
elé, kezdeményezők, úttörők, alkotók, akik szakítani
akarnak a hagyományos mentalitással, és szabad,
konvencióktól kötetlen életre vágynak, akik meg
akarnak szabadulni a kötöttségektől, a korlátoktól
és a fékektől. Az ilyen embereknek a dióvirág a fő
orvosságuk. Megszünteti a korábbi negatív hatásokat,
elfeledteti azokat a gondolatokat, amelyek nem
vágnak egybe céljaikkal. Az a személy, akinek
dióvirágra van szüksége, hezitál magában, de belül
tudja, mit akar. A dióvirág segít az aggodalom, a

szorongás megszüntetésében.
Sőt, az olaszok egy kicsit bővítették is a dióvirág
jótékony hatásainak leírását. Nem hagyják ki, hogy
emlékeztessenek a dió és az emberi agy
hasonlatosságára, és ebből levonják a
következtetést, hogy a mentális zavarok kezelésére a
dió már alkatilag is alkalmas. Ilyen zavarok: a

fejfájás, a szédület, migrén, álmatlanság,
túlérzékenység, meteorológiai frontok hatása,
rosszullét, a változás korának tünetei nőknél és
férfiaknál, az impotencia, végül az alkohol- és a
drogelvonó kúrák fájdalma. Tehát a dió mindenre jó.
Sőt, használata esetén védőaurát képez a páciens
körül, ami távol tartja a negatívumokat, stabilan
befolyásolhatatlanná változtatja a kétkedőket és a
pesszimistákat, és az ember végre maga tarthatja
kezében a sorsát. De jó is lesz!
A fejlődés, látjuk, megállíthatatlan! Hasonlítsuk
csak össze az eredeti "Tizenkét Gyógyító"-beli
leírással: "Diófa. Azoknak, akiknek határozott
ideáik és elképzeléseik vannak, amelyek teljesen
kitöltik életüket, ugyanakkor mások erősebb
véleménye, meggyőződése vagy lelkesedése miatt néha
hajlamosak feladni saját céljaikat és
elképzeléseiket. Ez az esszencia állhatatosságot és
védelmet nyújt nekik az erősebb befolyások ellen."
A különbség, ugye,
szembetűnő.
Tehát szedjünk dióvirágcseppeket! Nem kell hozzá
orvos, magunk is
rendelhetünk magunknak, sőt,
adagolhatjuk is!
A terjesztők azt ajánlják,
38-as sorozatot rendeljünk
egyszerre, mert előre nem
tudhatjuk, mikor melyikre lesz szükségünk. Már eddig
is kellett volna, de nem rendeltünk.
Szóval, az esszenciákat 10 ml-es cseppentős
üvegcsékben árulják. Úgy készülnek, hogy a megfelelő
állapotban lévő virág vizes kivonata - 1:240
arányban hígítva - 39,5 %-os alkohollal van
konzerválva.

A dióvirág-kivonatot, de minden más Bach-féle
virágesszenciát is vagy önmagában használjuk, vagy
más esszenciákkal kombinációban. Hogy egy amerikai
példát idézzek, azokon a nehézségeken kívül,
amelyeket a dióvirág-kivonat gyógyít, az ember
egyidőben lehet túlterhelt, szomorú, zavart,
bűntudatos, haragos, félénk, magányos, nyugtalan és
hiperkritikus (aki mindenben csak a rosszat látja)
is, egyszerre. Állítólag van ilyen ember is.
Ilyenkor kombinálni kell a kivonatokat.
Akár magában fogyasztjuk, akár más esszenciákkal
együtt, alapszabály, hogy minden kivonatból csak 2
cseppet szabad egy nap magunkhoz vennünk. Ha 2-3-4,
stb. esszencia szükséges számunkra, akkor 2x-3x-4x 2
cseppet cseppentünk ugyanabba a pohár vízbe.
De vigyázat! Az emberi
szervezet tűrőképességének
határa van. Ezt a határt dr.
Bach 7-féle esszencia egyidejű
használatában jelölte meg.
Természetesen, vannak emberek,
akiknek nemcsak egyféle
problémája van, hanem - hadd
ne soroljam - olyan gondjai
is, amelyek egyéb virágok
kivonatával orvosolhatók, az
ilyen emberek egyszerre több
probléma ellen is eredményesen
vehetik fel a harcot, de legfeljebb csak 7 ellen.
(Pl. ha sárkánnyal küzdünk, legfeljebb csak
hétfejűvel vegyük fel a harcot.) Dr. Bach szerint az
emberi szervezet ezen felül már összezavarodik, nem
is tudja, mi ellen kell küzdenie.
Tehát vizespohárba, tiszta forrás-, vagy ásványvízbe
csepegtessük a 2-2 cseppeket, de fontos, hogy a
vízbe előbb öntsünk egy teáskanálnyi brendit! Aki a
brendit nem szereti, az fogyaszthat helyette
almaborecetet - mondja dr. Bach. A pohár vizet egy
nap alatt, apró kortyokban, elosztva a nap folyamán
igyuk meg!

A másik gyógymód, hogy a cseppeket testünk érzékeny
felületeire - a csuklókra, a halántékra, a fül mögé,
stb, ahogy a legjobbnak gondoljuk - kenjük. A
javasolt adagolás ez esetben alkalmanként 2 csepp
elkenése, de vigyázzunk, egy nap folyamán a kezelést
négyszer alkalmazzuk, mert három kezelés nem
hatásos!
Időben hosszan elnyúló problémák esetén ne legyünk
türelmetlenek, a gyógyítás is hosszabb ideig fog
tartani! Addig szedjük a cseppeket, amíg jótékony
hatásukat meg nem érezzük!
Végszükség esetén pedig, amikor
azonnal kell cselekedni, és semmi
más nem segít, a legjobb, ha egy
csepp dióvirág-kivonatot
hígítatlanul helyezünk a
nyelvünkre. Ebből a célból a
legjobb, ha állandóan magunkkal
hordjuk, mert nem tudhatjuk,
mikor ér váratlan
szerencsétlenség minket. Rossz
hír, baleset, stb. Ekkor azonnal
cselekednünk kell.
Az esszenciákat fürdőben is alkalmazhatjuk. Egy kád
vízbe 5 csepp kell.
Ne féljünk attól, hogy a kúra mellékhatásai károsak
lesznek! Ne kérdezzük meg orvosunkat,
gyógyszerészünket! A virágkivonatok nem mérgezőek,
és nincs szenvedély-függőséget okozó hatásuk.
A terápia módszere dr. Bach szerint kíméletes, nem
erőszakos, homeopatikus.
Kisgyerekeknek, akik még nem cselekvőképesek,
különösen ajánlhatók a Bach-virágok, különösen a 33as dióvirág - mondják a dílerek. (Én ezt a
gyakorlatot beetetésnek ismerem.) Barbara Mazzarella
könyvet is írt a dióvirág hasznáról a gyerekek
szüleinek. Azt írja, a dióvirág a kisdedeket

kibalanszírozza és harmonizálja, acélból, hogy
boldog felnőttek legyenek. (Mert ha már
cselekvőképesek lesznek, és elhagyhatják a Bachesszenciák szedését, valóban boldogok lesznek szerintem.)
A felnőttkorhoz közeledő gyermek lelkiállapotát így
jellemzi Barbara: "Új házba, új iskolába kerülök!
Nem leszek többé kisgyerek, fiatal felnőtté válok!
Oly nehéz minden ilyen változás!"
Nahát, a Bach-dió ezeken a
változásokon segít át. Nemcsak a
negatív energiák (Vannak ilyenek?
- én úgy tanultam, energia vagy
van, vagy nincs, de hogy
negatívba menne át?) ellen véd
meg, hanem még aurát is von a
Bach-gyermek köré. (Szegény
gyerek, sok gondja közt még az
aurájával is törődnie kell.)
Nem folytatom Mazzarella
kisasszony gondolatainak tolmácsolását.
Végül ne feledkezzünk el kedvenc háziállatainkról
se, hiszen nekik is lehetnek lelki nehézségeik (a
jobbmódú országokban, mert a virág-esszenciákat nem
adják olcsón). Az adagolás ugyanolyan, mint emberi
használatkor, és a cseppeket ugyanúgy adhatjuk az
ivóvízbe, a takarmányba, vagy kenhetjük a kedvenc
állat pofájára, orrára.
Csak egyre ügyeljünk. Arra, hogy manapság van
megváltozóban a háziállat fogalma. Az idők
kezdetétől a közelmúltig a haszonállatok számítottak
háziállatnak, most meg már azokról nem esik szó,
csak a kedvtelésből tartott állatokról. Pedig a
tehénnek, hízónak, háztáji baromfinak is milyen jó
lenne!
A Bach-virágesszenciák svájci dílerének leírásából
tudom, hogy mennyire hasznos a dióvirág-kivonat a

házi kedvencek számára. Nekik is vannak életük során
nehéz periódusaik, amelyeken a dióvirág segítheti át
őket, és önbizalmat adhat számukra.
Melyek is a háznál tartott állatok nehéz, kritikus
időszakai?









A fiatal állatok nevelkedése, különösen a
fogzás időszaka (kivéve a fogzás alól a házi
hüllőket és madarakat).
A fiatalkori betegségek, különösen az első
megbetegedés.
Új gazda, új lakás megszokása, de még csak az
új kutyaház megszokása is. Borjú esetében pedig
az új kapu megszokása, hogy ne bámuljon annyit.
A párzás, a fialás időszaka.
Fertőzéses betegségek, balesetek, műtét.
Végül ne feledjük, hogy amiként mi sem vagyunk
halhatatlanok, házi kedvenceink se azok. Utolsó
idejüket könnyítsük meg Bach-féle dióvirágesszenciával.

És amit korábban jeleztem, ha kedvenc kerti
növényeinken látunk lelki tüneteket, minden liter
öntözővízbe csöppentsünk 1-2 csepp virág-esszenciát.
Nehogy már ők kimaradjanak a jóból!
M.E. Campanini Olaszországban
tudományos vizsgálatot végzett 115
beteg Bach-terápiás kezelésével
kapcsolatban. A betegeket három
csoportban, szorongás, depresszió,
illetve stressz ellen kezelték. (A
dióvirág-kivonatot a depresszió
ellen küzdő csoport kapta, a többi
mást.) A vizsgálat részleteivel nem
terhelem tisztelt Kollégámat, csak
az eredménnyel.
A lényeg az, hogy a több hónapos
kezelés 68 %-ban eredményes volt, 22 %-ban
részlegesen eredményes, 10 %-ban eredménytelen. A
fiatalabb korosztályok hamarabb és jobban reagáltak

a kezelésre, míg nők és férfiak között nem volt
lényeges különbség. És ami a lényeg, az eljárásban
bízók 86 %-ában mutatkozott teljes vagy részleges
siker, az eljárásban nem bízóknak pedig 95 %-ában.
A tanulság tehát az, hogy érdemes bízni a Bachterápiában, mert sose tudhatjuk, mikor lesz rá
szükségünk!
Sajnos, most hallom, hogy az esszenciákat már
Magyarországon is terjesztik. Hát, sok még a
dolgunk, amíg a dióvirágot megszabadítjuk a Bachdílerek negatív energiáitól, káros befolyásától!

Szent Hildegárd
Tisztelt Kollégám, ha Ön Mosonmagyaróvárott járt
óvodába, biztos ismeri Szent Hildegárdot.
Szerintem Szent Hildegárd - akinek szobra
Mosonmagyaróváron a 48-as téren lévő, 1882-ben
alapított óvoda falfülkéjében áll - igazi szent volt.
Bingeni Hildegárdként ismerik, mivel élete jelentős
részét a bingeni kolostorban töltötte. Bingen Mainz
alatt, a Rajna erős jobbkanyarjában fekszik, ahol a
folyó északnyugatnak fordul. Hildegárd 1098-ban
született, egy Rajna-vidéki nemesi családban. Családja
a gyenge fizikumú, gyenge egészségű lányt korán a
disibodenbergi kolostorba adta, ahol felnevelkedett.
Amilyen gyenge volt fizikailag, olyan erős szellem
lakozott benne, rendkívüli aktivitását 81 éves korában
bekövetkezett haláláig megőrizte. 38 éves korában
apácatársai - akarata ellenére - apátnőjükké kiáltották
ki, és igazi aktivitása ekkor kezdődött.

Előbb Bingen mellett, majd Eibingenben építtetett új
kolostort, és sokat utazott. Korának egyházi és világi
személyiségeivel gyakran levelezett, a hozzá
fordulóknak látnoki erejű tanácsokat adott, amelyek
beváltak. Látnoki képességei már gyermekkorában
jelentkeztek. Mint mondja, látomásai nem a jövőre
vonatkoznak, hanem a jelen jobb megértésére.
Közemberektől a leghatalmasabbakig fordultak hozzá
tanácsért, III. Konrád császárt és Barbarossa Frigyest
is beleértve. Ő pedig nem kedveskedett senkinek,
rosszallásait egyenesen fogalmazta meg.
Csak mellesleg jegyzem meg, hogy egy német olajvállalat
nemrég közzétett egy naív rajzot arról, hogyan jósolta
meg Szent Hildegárd a kőolaj és a földgáz hasznosítását
és annak hasznát.
Tehetsége a nyelvek területén is
kitűnt. Segítség nélkül tanult meg
latinul. Misztikus írásait latinul
írta, különös költőiségű,
látomásokkal telített verseit,
amelyek a mai költészetben is
megállnák helyüket, latinul és
németül. Egyik versét Babits
fordította magyarra.
A nyelvészek és az eszperantisták
védőszentjüknek tekintik, mert -

isteni sugallatra - mesterséges nyelvet talált ki, amit
ignota lingua-nak, ismeretlen nyelvnek hívnak, és ennek
a nyelvnek nemcsak a leírása maradt fenn, hanem a nyelv
szavait verseibe szervesen be is építette.
Állítólag a zenéhez is értett. Daljátékát apácák
játszották örömmel.
Én mindezeken túl elsősorban tudósnak tartom. Magába
szívta korának ismereteit, és azokat
továbbfejlesztette. Elfogulatlanul, dogmák nélkül
vizsgálta a természetet. Elsősorban gyógyítani akart,
de ehhez először a természetet akarta megismerni. Az
első német természettudósnak, az első német orvosnak is
nevezik. Orvosi ismereteit a Füvek Könyvében és a Fák
Könyvében írta le.
Önzetlenül és alázattal gyógyított, nem pénzért, és
tudását megosztotta másokkal is. Nézzük, mit írt a
diófáról!
"A diófa meleg és keserűség van benne, és mielőtt
gyümölcsöt hozna, ez a keserűség a törzsében és a
leveleiben található, és ez a keserűség meleget ad és
ez hozza a diókat. És amikor a magok növekedni
kezdenek, csökken a keserűség, és édesség keletkezik a
helyén. Amikor azonban az édesség a magokban növekszik,
akkor van az édesség a legmagasabb szinten, és így
keveredik az édesség és annak legmagasabb foka, és
hívják elő a magot, és akkor a keserűség és a melegség
a törzsben maradnak és kívül diókat növelnek. Azonban a
növekedés és a gyümölcsérés után a gyümölcstermő fák
levelei gyógyításra többé nem alkalmasak, mert nedvük a
gyümölcsökbe költözik.
A diófa levelinek első felpattanásától addig, amíg
gyümölcsei növekednek, vagyis amíg a diók még
éretlenek, és nem lehet őket megenni, vedd a fa
leveleit, amikor még frissek, és préseld a nedvüket
arra a helyre, ahol az embert férgek gyötrik, vagy ahol
nyüvék vagy más férgek benne növekednek, és tedd ezt
gyakran, és a férgek megdöglenek. Ha azonban a férgek a
gyomrodban születnek, végy diófalevelet és
barackfalevelet egyenlő mennyiségben, mielőtt ezek
gyümölcsöt érlelnek, porítsd őket egy felforrósított
kövön, és edd ezt a port tojással, levessel, vagy egy

kevéssé megpirított liszttel, és a férgek a gyomrodban
megdöglenek.

És akiben a lepra elkezd növekedni, az préselje ki a
levelek nedvét és adja öreg zsírhoz, és így készítsen
kenőcsöt, és akkor amikor a lepra még fiatal benne,
kenje magát tűz mellett, és tegye ezt gyakran, és
kétség kívül meg fog gyógyulni, kivéve ha az Úr nem
akarja. És akit köszvény kínoz, az vegye a földet, ami
e fa gyökereinél található, mielőtt a fa gyümölcsöt
érlel. És forrósítsa fel ezt a földet tűzben, mintha kő
lenne és így készítsen izzasztófürdőt, és amikor ebben
a fürdőben ül, locsolgassa az így felforrósított
földet, hogy ettől melege legyen és verítékezzen, és
így fürödjön. És a köszvény, ami tagjait kifacsarja és
ki akarja törni, kihajttatik, és törött tagjai is
meggyógyulnak így, ha gyakran teszi ezt, amennyiben a
köszvény még csak elkezdte őt kínozni.
És akiben sok a nyálka, vegye azt, amit a dió kiizzad,
ha megvágják az ágait, mindegy hogy az gomba avagy más
tajték-e, és főzze mértékkel vízben édesköménnyel és
egy kevés zsázsával, és szűrje át kendőn, és igya azon
melegében, és ez kihajtja belőle a nyálkát, és
megtisztítja őt.
És akinek ótvar van a fején, vegye a dió külső burkát,
vagyis a héját, és préselje ki a nedvet belőle a sebes
helyek felett, vagyis az ótvarok felett, és ha a nedv
keserűsége miatt ezek a helyek megduzzadnak, azonnal
kenje be faolajjal, és ez enyhíti a keserűséget. És
tegye ezt gyakran, és az ótvar meggyógyul.
Azonban aki sok diót eszik, akár frisset, akár öreget,
könnyen lesz lázas, mégis az egészségesek ezt kiállják,
de a betegek károkat szenvedhetnek tőle. A diókból
kipréselt olaj meleg, és zsírossá teszi annak a húsát,
aki belőle eszik, és vidámmá is teszi; de kivész belőle
a nyálka, és az ember mellét váladékkal, vagyis
nyálkával tölti meg. Mégis a betegek csakúgy, mint az
egészségesek kiállják és elviselik ezt az étket; de a
beteg mellet némileg kehessé teszi."
Eddig az idézet, a helyesírást igyekeztem az eredeti
szöveg módján tartani.

Üdítően egyéni, eredeti
gondolatok, mástól ilyeneket nem
olvastam, minden elismerésem a
szent hölgyé! Gyógyítsuk
magunkat dióval, a gyógyulás nem
lehet kétséges, ha Isten másként
nem akarja!
Szent Hildegárd minden tudása és
zsenialitása mellett is
megmaradt a legszerényebb
apácának. Önmagáról csak így
nyilatkozott: "egy nyomorult
nőszemély", "törékeny ember,
akiben semmi állandóság nincs,
hamu a hamuból és por a porból".
Alázattal, segítséggel fordult mindenki felé. És ez a
szent hölgy az egyház szemében mégsem válhatott
szentté. Egy évvel halála előtt kolostorába fogadott
egy, a mainzi érsek által kiközösített ifjú lovagot,
aki a kolostorban halt meg, és Hildegárd ott temettette
el, az érsek minden haragja és hatalma ellenére.
Így aztán ez a legszentebb hölgy hivatalosan mégsem
lehetett szent. Pedig a diófáról is milyen jókat írt

A dióolaj gyógyászati használata
A dióolaj gyógyászati
ismeretei olyan
széleskörűek, hogy nem
fértek egy fejezetbe.
Itt a szervezeten belüli
hatása olvasható, a
külsőleges használat
pedig majd később,
a gyógynövényfejezetben.
A dióolajat a gyógyszerészek
latinos hangzású neveken
emlegetik. Talán, hogy más ne
értse. (Oleum nuceum juglandis,
Oleum nucis juglandis, Oleum
juglandis) Tisztelt Kollégám,
most már mi is tudjuk ezeket a
bűvszavakat, nem lehet minket
velük megszédíteni.
A dióolaj linolsav-tartalmának
immunrendszer-erősítő hatást
tulajdonítanak, ahogy a németek
mondják, lendületet ad a
hormonháztartásnak. Belélegezve
aromaterápiára is jó.
A dióbél egészségmegőrző, szív- és érrendszeri
betegségeket megelőző hatása fokozottan érvényesül a
dióolajban. Csökkenti a koleszterinszintet, a
vérrögképződést, a trombózisveszélyt.
A bélgörcs ellen is jó a dióolaj, hasmenés ellen is.
Mintegy 15 g dióolaj bevétele eredményt hoz.
Alzheimer-kórt késleltető hatást is tulajdonítanak a
dióolajnak, valamint lázcsillapító hatást is.
Mivel a dióolaj egészségvédő hatása az utóbbi időben az
érdeklődés előterébe került, sokan csodaszert látnak
benne, amitől én is óva intek, meg a szakértők is óva

intenek. Ne várjunk tőle csodát, módjával fogyasszuk,
és bízzunk egészségvédő hatásában.
A módjával azt
jelenti, hogy
preventív
jelleggel, az
érelmeszesedés
megelőzésére
nagyon jó, ha
az étrendünkbe
iktatunk napi
2-3
kávéskanálnyit
. Dióolajos
receptet én is
közlök, de
manapság már
magyar és
idegen nyelven igen sok olvasható.
A friss dióolajnak féregűző hatása van, bélparaziták,
bélférgek ellen is jó.
Mivel a dióolaj gyorsan avasodik, és az avas dióolaj
már nem jó ízű, étkezésre már nem használhatjuk. De jó
lehet még - kis adagban - hashajtónak.
A középkorban is hittek a dióolaj gyógyerejében.
Piemontban szokás volt olajmécsessel menni a karácsonyi
misére, és az olajmécsesbe ilyenkor dióolajat öntöttek.
A dióolaj lángja a szentmisén állítólag megvédett a
szembetegségektől.
Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható.

Egyéb, nem étkezési használat
Azt már tudjuk, hogy a dióolajból az
ókori Egyiptomban balzsamot
készítettek, múmiák balzsamozására.
Nézzük meg, a múmiák bőrét a balzsam
olyan szépen őrizte meg, mintha ma is
élnének.
Erre figyelt fel a kozmetikai ipar, a

bőr szépségének megőrzésére, mondhatni konzerválására.
A dióolaj lágyítja a száraz bőrt. Tessék megfigyelni a
jól kozmetikázott hölgyeket! Mintha élnének.
Dióolajból készült ukrán szappan:

Ma is használják a dióolajat krémek
alapanyagaként, és külön öröm, hogy Evitamin-tartalma is jó hatású a bőrre.
Tisztelt Kolléganőm, a folyékony szappan se
mai találmány. A szépasszonyok
Franciaországban már a 13. században is
dióolajból készült folyékony szappannal
mosakodtak.
A dióolajat jelentős vitamintartalma miatt
is hajsamponok gyártására is használják, és
szappan-alapanyag is. (Lust: A növények

könyve, Uphof: A gazdasági növények lexikona)
Napozóolajként pedig több mint 100 éve gyártják
Ausztriában a Tiroler Nussöl nevű készítményt. De
szerintem ne vegyünk olyant. Bármelyik dióolaj
ugyanolyan jó. Arcra vagy más bőrfelületre kenve gyors,
egyenletes barnulást biztosít napozáskor.
És mivel kezelték a világhírű torinói leplet?
Természetesen, dióolajjal, a 16. században.
A 19. században a francia templomokban a
dióolaj volt a szentelt olaj.
A dióolajból száradó olaj készíthető,
művészi festékek oldószereként
használatos. Hidegben nem sűrűsödik be,
ezért festők számára jól használható.
Aranyos árnyalatokhoz, finom színekhez
különösen. A festészetben használatos
mázakhoz, lakkokhoz kiváló. A dióolajnak
azolajfestészeti technikában játszott
szerepéről később részletesebben lesz
szó.
De nemcsak festészet van a világon, van egyéb művészet
is, például a zene, konkrétan a hegedülés.
Gondolkodott-e már azon tisztelt zeneszerető Kollégám,
mi olyan szép a hegedűmuzsikában? Igaza van, maga a
hegedű. Mert dióolajjal van kezelve. A kezelés menete
képekben:

Szép a gitár hangja is. Ahhoz, hogy tökéletesen
szóljon, gitárfelújításkor a legfinomabb polírozást, az
úgynevezett francia polírozást kell alkalmazni.
Dióolajjal. Előbb alaposan előkészítjük a felületet,
simára csiszoljuk a régi festéket, majd denaturált
szeszben oldott sellakkal (benne egy csepp természetes
gumival) dörzsöljük át, és most jön a lényeg, néhány
csepp dióolajjal töröljük át. Ahogy a képek mutatják:

Ha a zene éteri magasságából visszaértünk a földre, jól
esik leülni. Például egy dióolajjal kezelt padra:

Dióolajjal fatárgyak kezelhetők, konzerválhatók, sőt,
bútorok polírozására is használják. Faáruk dióolajos
kezelése:

Dióolajjal kezelt konyhaeszközök:

A pekándió fájából készült, művészi igényű tálak is,
amelyeket később még fogok mutatni, sokkal szebben
néznek ki, ha dióolajjal (de nem a pekándió olajával,
hanem a miénkkel) kezelték le.

Faanyagokat elsősorban
azért kell olajokkal
kezelni, hogy felületük
ne porosodjon, idővel ne
váljon szürkévé. Ha nem
olajoznánk be új
állapotban, a fatárgyat
a későbbiekben nem
lehetne új állapotúra
tisztítani, mert hiába
takarítjuk, a por nem
csak a felületre száll,
hanem a pórusokba is
beleül. A pórusokat kell
először olajjal
telíteni, ebben a

munkában a dióolaj van nagy segítségünkre.
A faiparban azt írják a dióolaj javára, hogy a legjobb
egyéb olajokhoz hasonlóan, vagy még jobban szárad. A
lenolajjal, valamint a lenolaj-kencékkel szemben az a
nagy előnye, hogy száradására nem kell napokat,
rosszabb esetben heteket várni. A dióolaj jellemzően
jól száradó olaj.
A másik nagy előnye a lenolaj előtt, hogy nem "égeti" a
faanyagot, vagyis a száradás során a faanyag színei nem
változnak, természetes színárnyalatai érvényesülnek
jobban.
Egyéb anyagokkal, viaszokkal keverve kiváló kence
(firnájsz) készíthető dióolajból, ilyen készítmények
készen kaphatók. Bár a dióolaj és a lenolaj ára
hasonló, a két olajból készült kencék közül a
dióolajkence ára magasabb. A dióolajat
balzsamterpentinnel, narancshéj-olajjal is keverni
szokták.
Hátránya a dióolajnak, hogy melegítésre az olaj kötései
elbomlanak, de ez a hátrány más olajokra is
kimutatható.
Nagy előnye, hogy mivel
alapvetően étkezési olaj,
használata során semmilyen
egészségi károsodástól nem
kell tartani, a dióolajjal
kezelt faanyagok se károsak.
Ezért a gyerekek számára
készített fajátékokat
dióolajjal célszerű kezelni.
Tisztelt kisgyerekes
Kollégám tudja a legjobban,
hogy a kicsik mindent a
szájukba vesznek, mindent
megnyalnak. A dióolajtól
semmi bajuk se lesz, de ez
nem mondható el más felületkezelő anyagokról.
Persze, a dióolajos kezelés hatása is korlátozott.
Idővel az olaj elbomlik, ezért a kezelést ajánlatos
több év elteltével megismételni. Amikor a kisgyerek már

nagyobb, és a második gyerek kezdi a fajátékok
szájbavételét.
A német faipar manapság is használja a dióolajat,
faanyagok telítésére. Miért pont a dióolajat? Mert a
természetes anyagok közül a legjobb erre a célra. Újból
a természetes anyagok felé fordult a figyelem. Ha az
embert körülvevő bútorokat újból deszkákból készítik
vegyszerrel összeragasztott faforgács helyett, a
bútorgyár már nem teheti meg, hogy a felületkezelést
gyári lakkokkal végezze el, a legjobb felületkezelő
természetes anyagokat kell elővennie. Ezek között a
dióolaj áll az első helyen. A dióolaj teszi lehetővé,
jogy a fa természetes szépségében mutatkozzon meg.
Kérem tisztelt asztalos Kollégámat, tanulmányozza a
témával kapcsolatos német nyelvű internetes fórumokat.
Mahagóni és egyéb, rendkívül drága bútoraink rendszeres
kezelése eddig elmaradt. De hála a lendületes kínai
gazdasági fejlődésnek, ma már kaphatók a faanyagok
kezelésére szolgáló kínai dióolajak. Ilyeneket
keressünk a háztartási boltban:

Franciaországban régebben dióolaj-lámpásokat
is használtak, a lámpában elsősorban, de nem
kizárólag a megfeketedett, megavasodott
olajat égették el. Hosszú évszázadokon át,
gyakorlatilag az egész középkorban dióolajlámpákkal világítottak Franciaországnak
azokon a vidékein, ahova a déli olivaolaj
nem jutott el. A dióolaj-lámpa fénye mintegy

700 éven át világította Franciaországot, az 1200-as
évektől kezdve a közelmúltig.
A francia parasztok a dióolaj utolsó cseppjét se
öntötték ki, akármennyire is avas volt, a háziállatok
takarmányába öntötték.
Kínában a dióolaj a lakk, a tus készítésének alapanyaga
is volt, és a térképrajzolásra használt tinta is
részben dióolajból készült.
Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható.

A pekándió olajáról
A pekándió olaja is kiváló étkezési
olaj. Íze lágy, mentes minden
keserűségtől. Illata jellegzetesen
olajos, kissé édes. Íze kiválóan
házasítja a gyümölcsös és a krémes
ízeket.
Európában csak a huszadik század
közepén kezdték megismerni,
népszerűségét a pekándió-torta
európai sikere alapozta meg. Sajnos,
Európában csak nagyon korlátozottan
kapható.
Felhasználható zöldsalátákhoz,
vinegrettbe, grillezett húsok és
halak körítésébe, és sokféle
süteménybe. A sütemények tésztájában
megnöveli a többi alapanyag élvezeti
értékét, javítja a süteménytészták
állagát.
Különösen jól illik a pekándió-olaj
íze a sárgabarackhoz, almához, a
déligyümölcsökhöz. A zöldségfélék
közül pedig a csemegekukoricához, tökhöz,
édesburgonyához. A sajtok közül a kéksajtok és a brie
ízével illik össze.
Kerülni kell a pekándió-olaj melegítését, tárolni csak
hűtőben szabad.

Gyógyhatása hasonló a mi diónk olajához, antioxidáns
tulajdonságú, és csökkenti a vér koleszterin-szintjét,
olajában omega-9 olajsavak is vannak. Cinktartalma
magas, ami szintén antioxidáns hatású, és az
immunrendszert segíti. Magnézium-tartalma is magas. Avitamin tartalma a szemek, a fogak, a csontok számára
fontos, E-vitaminja a termékenységre jó hatású, B1vitaminja a szervezet energiagazdálkodását segíti, és
fontos az idegek és az izmok működéséhez.
A pekándió-olaj készítése azonos a közönséges dió
olajának készítésével. Az őszi dióéréskor kézi vagy
gépi szüret után a pekándiót tisztítják, megszárítják,
megtörik, és az olaj kinyerését mechanikus prés vagy
csiga nyomásával végzik.

