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Ibland tänker jag; ett myrsamhälle, för det är ju också ett 
samhälle, visst går det att jämföra med oss människor? 

Där far de runt som i en storstad alla 
myrorna. De springer omkring 

hit och dit och bär och släpar men alla 
har liksom en uppgift. Alla behövs, alla 
hjälps åt, alla liksom håller i varandra. 
Har ni någon gång sett när en myra dör 
eller skadar sig? Alla eller många är där 
och hjälper till att föra bort myran el-
ler att hjälpa henne och visst ser det ut 
som om de har bråttom men det är ju 
för att hjälpa varandra. Tänk vad mycket 
vi människor skulle ha att lära om vi bara 
tog oss tid.
Visst är det härligt när man är bland 
vänner som man litar på och som man 
respekterar och som är ärliga. Ni vet när 
man känner sig trygg och kan slappna av 
och sänka garden. Man slipper vara på 
sin vakt. Ja, när verkligheten blir sagolik. 
Det är väl ändå det här alla vill ha, vär-
me, skratt, glädje och tid för varandra?
Vi yrar omkring och flyr in i telefoner 
och datorer och kommer ännu längre 
bort från det vi verkligen vill ha. Tänker 
speciellt på en reklamsnutt där alla sit-
ter framför en tv med var sin iPad (el-

ler vad det nu heter) och tittar på varsin 
grej! Om man gör en sak tillsammans 
så kan man ju prata och diskutera med 
varandra eftersom man har upplevt det 
tillsammans. Man kanske tolkar den på 
olika sätt men därför har man ju också 
något härligt och roligt att prata om när 
man har samma upplevelse. Men om alla 
sitter i olika små världar då vet man ju 
inte vad den andra tittar på eller gör så 
då blir det väl svårt att diskutera det, el-
ler? Därför ger jag er ett tips, stäng av tv, 
dator och telefoner, börja med en heldag 
och umgås... Det är ju så härligt och kul 
att umgås!
Och jag tror att djupt i själen, under 
smärta, under all livets oro finns en 
enorm tystnad. En oändlig ocean av 
lugn som ingen kan rubba. Naturens 
egen gränslösa frid som övergår allt för-
stånd. Det som vi söker med lidelsefull 
längtan överallt, det finns slutligen inom 
oss själva.
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Över en miljon svenskar
besväras

Att kunna läsa, se på tv och köra bil 
är för de flesta en självklarhet men för 
många blir tyvärr en perfekt synförmå-
ga med åren ett minne blott. Faktum 
är att över en miljon svenskar idag lider 
av problem med ögonen.  Besvären kan 
variera från trötta ögon och svårigheter 
att se i mörker till åldersförändringar 
såsom grå starr, grön starr samt försäm-
ringar i gula fläcken. 

Fria radikaler orsakar cellskador
Blåbär växer och odlas i stora delar 

av världen vilket också gör att närings-
innehållet varierar. Svenska blåbär har 
visat sig innehålla en högre halt av de 
viktiga antioxidanterna jämfört med 
många andra sorter. De starkaste och 
mest effektiva antioxidanterna som 
återfinns i blåbär kallas för antocyano-
sider. Antocyanosiderna ger blåbär dess 
färg och förutom att motverka de skad-
liga effekter som fria radikaler kan or-
saka i ögat kan antocyanosiderna även 
bland annat öka blodcirkulationen och 
stärka ögonvävnaden.

Naturliga antioxidanter bevarar 
gula fläcken

Det finns även andra antioxidanter 

De flesta av oss känner nog redan till att blåbär är rikt på vitaminer, mineraler och 
kostfibrer samt att det även är en utmärkt källa för antioxidanter. Vad kanske färre 
vet är att blåbär dessutom, särskilt i kombination med några andra helt naturliga 
antioxidanter, kan bidra till att förebygga ett allt mer förekommande hälsoproblem 
– åldersrelaterade ögonbesvär.
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Vi säljer Panduro hobby!

Myrsamhälle eller människosamhälle. Jag tror vi har en hel del att lära oss.

Det är inte alltid så lätt att hitta den rätta vägen!

Jaha, så är det påsk igen. Se nu till att det inte blir någon kattastrof.

Roslagsliv_1403_april.indd   56 2014-04-14   14.50


