Kedves Olvasóink!
Örömmel jelentjük, hogy ezentúl az SMs
üzenet mellékleteként közzétesszük a Magyar
Sclerosis Multiplexes Betegek Egyesületének híreit is,
azzal a szándékkal, hogy összeállításunk segítségével
még több hasznos, érdekes és mindennapjaikat megkönnyítõ információhoz juttassuk önöket.
Felhívjuk figyelmüket mostani lapszámunk különösen izgalmas, sorozatindító cikkére, amelynek témája a
grafológia. Mi is ez a tudomány? A lexikonból megtudhatjuk, hogy a grafológia (íráselemzés) az ember személyiségének kézírásból való megismerésével foglalkozik.De hogyan mûködik? Az emberre cselekvéseinek
összessége a jellemzõ, így képtelen lenne olyasmit tenni, ami nem a sajátja, nem belõle fakad.Más szavakkal: a
pszichikum megjelenik az ember mozgásában,mozdulataiban még a legegyszerûbb reakció esetén is.
Az iskolában tanult írástól igen hamar elszakadunk,
írásunk egyre változik, mindenki beleépíti saját személyiségét, képességeit, tulajdonságait, s ezzel teszi azt
egyedivé. Ezért változik az írás korról korra. Bár a kéz

mozgatja a tollat, valójában az agy irányítja, kontrollálja
ezt a mozgást. A kézírás tehát tulajdonképpen „agyírás”,
amely valójában lenyomata, jelképe az egész személyiségnek, az alkati és lelki átalakulások pillanatnyi képeként kell szemlélni, mint egy mozgófilm egyes képkockáit. Ezért az adott írás az író pillanatnyi hangulatát, lelki és fizikai állapotát is tükrözi.
A grafológus egy-egy elemzés során sokszor olyan
gyermekkori, lelki sérülések hátterét ismerheti fel,
amelynek feltárása magát a prevenciót,a megelõzés lehetõségét hordozza magában. Ezért javasoljuk önöknek, legyenek kíváncsiak és bátrak: ha valakit érdekel,
mi rejlik papírra vetett sorai között, küldje el saját kézírását. Kérjük, ebben az esetben vegyék figyelembe a
cikkben részletezett kritériumokat. Ha a szerencsés kiválasztott vállalja a nyilvánosságot, akkor kézírását grafológusunk következõ számunkban elemezni fogja.
Olvasással töltött kellemes perceket, jó egészséget
kívánunk, várjuk megtisztelõ leveleiket!
Üdvözlettel: Grenitzer Judit, szerkesztõ

Nyári lúd
Az egyetlen hazánkban fészkelõ lúdfaj, a házi libafajták õse, hossza 76-89 cm, a gúnárok nagyobbak, mint
a tojók. Európában Izlandon, az északi tengerpartok közelében, ezenkívül a középsõ és délkeleti tájak számára alkalmas élõhelyein fészkelnek. Vonuló, a Földközi-tenger medencéjében telel.Tavasszal februárban
érkezik, õsszel novemberben, december elején indul dél felé, kedvezõ idõjárás esetén kis számban át is telel
vizeinknél.A párok egész évben összetartanak és a tél végén, kora tavasszal együtt érkeznek a költõhelyekre. Március derekán rakja le 5-6 fehér tojását. A tojó egyedül kotlik, a gúnár kissé távolabb õrködik. A fiókák
27-28 nap alatt kelnek ki és egy-két napos fészekben tartózkodás után szüleik a vízre vezetik õket. Különösen a kora hajnali órákban járnak ki legelni a partra. A két öreg madár egész idõ alatt feszülten figyeli
a környéket és a legelsõ gyanús jelre a nád közé menekíti a családot.Tápláléka kizárólag növényi eredetû.
Legel (fûfélék, vetés), de szívesen eszi a friss hajtásokat, gyökereket, hagymákat, magokat, bogyókat is.
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