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Ahogy egyre inkább közeleg a karácsony, hidegebb 
az időjárás, kevesebb a napsütéses órák száma, sokan 
depisek lesznek, elmegy az életkedvük. Sokan vannak, 
akik az ágyból is alig akarnak kikelni, nincs kedvük sem-
mit csinálni és nem is tudnak magukkal mit kezdeni.

Sajnos vagy sem, ezen az éghajlaton ősz közepé-
től beköszönt a hideg időjárás, amikor nem tudsz 
sok időt tölteni a szabadban, többet kell a lakásban 
lenned. Ez az időszakban a természetben is a visz-
szavonulás ideje. 

Ezen lehet szomorkodni is, de nincs értelme. Ezt 
az időszakot nagyon sok dologgal kellemessé és 
hasznossá is teheted. Lásd benne a lehetőséget. 
Ha ezt az időt okosan használod ki, akkor nagyon 
tudod akár élvezni is, és még profitálhatsz is belőle. 

Most lehetőséged van többet lenni otthon, többet 
foglalkozni az önmagaddal, az egészségeddel az 
otthonoddal, az otthoni feladataiddal, a családoddal, 
a saját belső dolgaiddal, önfejlesztéssel.  

Örömteli 
készülődést!
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Tudatos előkészítés
Én minden évben előre tudatosan készülök a téli 
időszakra. Mivel nyáron mi sokat járjuk a természetet, 
túrázunk, így nem igen érek rá itthon olvasni, előadá-
sokat hallgatni. A nyár folyamán, amikor látok olyan 
könyvet, ami érdekel már beszerzem azzal, hogy ezt 
majd ősszel, télen ráérek elolvasni. 

Letöltök olyan előadásokat – az én esetemben 
lelki témájú, jógafilozófiával vagy egészség meg-
őrzéssel, kapcsolatos dolgokat, amit majd jó lesz 
meghallgatni. Szeretem képezni magam és iylenkor 
továbbképzéseken is szoktam részt venni.

A kirándulásokról sok képet készítünk, mert az 
egyik kedvenc téli időtöltésünk, végig nézzük a nyári 
képeket – akár korábbi évek túraútvonalait is bejárjuk 
újra az emlékeink, fotóink alapján.

Recepteket is gyűjtögetek össze, amiket nyáron 
nem érek rá elkészíteni, vagy csak nincs kedvem 
a sütőt használni, de télen szuper jó program.

Megannyi témám van, amit tervezek a blogra 
kidolgozni, írni. Ezeket le szoktam jegyzetelni és 
amikor ráérek télen, elkezdem kidolgozni. 

Szóval én annak ellenére, hogy nem szeretem 
a hideget és ez a téli időjárás nagyon nem a ked-
vencem, mindig előre tudatosan készülök erre az 
időszakra és látom benne a lehetőséget.

Egészséges életmód
Ahogy a természetben is fontos az időzítés, úgy az 
ember életében is kiemelt szerepe van a megfelelő 
időzítésnek. Bizonyos időszakok egyes tevékenységek 
elvégzésére nagyon alkalmasak, más tevékenységek 
elvégzésére kevésbé alkalmasak. Amennyiben az 
életmódod kialakításánál figyelembe veszed a ter-
mészet rendjét, azzal támogatod, hogy egyensúly-
ban legyél, erős legyen az immunrendszered és az 
energiáidat a lehető legjobban használd fel. Amikor 
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nem a természetes ritmusod szerint élsz teljesen kimeríted 
a szervezeted és kibillensz az egyensúlyodból.

Az évszaki menetrend megértéséhez fontos látni, hogy 
a tél természetben is a visszahúzódás ideje, A nappalok 
lecsökkennek és hosszabbak az éjszakák.  Ezért érdemes 
kevesebbet tevékenységet több nyugalmat, befelé figyelést 
beiktatni.

Néhány jó tanács egy ideális  
napirend kialakításához:

 » Legkésőbb 7 óráig kelj fel, 
lehetőleg ébresztő nélkül. 
 » Reggel jó, ha elsőnek meg-

látogatod a mellékhelységet 
és utána jöhet a tisztálkodás. 
Hideg időjárásban hasznos ha 
zuhanyozás előtt vagy után egy 
jó kis meleg olajos önmasszázst 
is elvégzel. 
 » A reggeli tisztálkodás után 

szánj egy kis időt a napindításra 
– jóga, meditáció, valamilyen 
könnyed testmozgás, a nap 
végiggondolása, hála.
 » A reggelit 08- ig legkésőbb 

fogyaszd el. A reggelinél ha 
nincs éhségérzeted, akkor ne 
egyél.
 » Az ebédet 12-14 óra között 

fogyaszd el – ilyenkor a legerő-
sebb az emésztés –, nyugodt 
körülmények között, odafi-
gyelve.  Ez legyen a nap legtar-
talmasabb étkezése. 
 » A vacsorát ha lehet 18 óráig 

fogyaszd el.
 » Vacsora után már csak kelle-

mes pihentető tevékenységeket 
csinálj – kerüld a filmezést, nete-
zést, munkát. Ez lenyugtatja az 
elmét és a testet, felkészít a jó 
alvásra.
 » Lehetőleg 22 óráig feküdj 

le aludni, de mindenképp éjfél 
előtt bújj ágyba. A téli időszak-
ban jó ha korábban fekszel, mint 
nyáron. 
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Testmozgás
Sajnos az őszi, téli időszak alatt lecsökken a szabadban 
végzett mozgás is, ezért fontos, hogy rendszeresen, 
az egészségedet megőrző, a sok ülést kompenzáló 
megfelelő testmozgást végezz a hideg hónapokban.

Amikor csak szép az idő és teheted, menj ki sétálni. 
Amikor látható nap és kék ég, mindig szánj időt arra, 
hogy nézd a kék eget.

A mozgás hatással van az izomzatodra, hor-
monrendszeredre, csontsűrűségedre, közérzetedre, 
testsúlyodra, emésztésedre, keringésedre, légzé-
sedre. A mozgás hiánya részben belső feszültséget 
eredményezhet, ráadásul sajnos az izomtömeg vesz-
tésével, csontritkulás erősödésével is együtt járhat. 

Lehetőleg ne feküdj vagy ne ülj egész nap a szá-
mítógép és a tv előtt. Ha nem vagy elég tudatos, 
akkor a tél végére néhány kilóval fogsz gyarapodni 
és feszültebb is leszel, esetleg depisebb.

Tudatosan kezdj el otthon mozogni, jógázni, tor-
názni és a mindennapi tevékenységeknél tudatosan 
fokozd a testmozgást. Pl. teregetésnél egyenként 
hajolj le a ruhakosárba a dolgokért, akár többször 
menj el a spájzig és vissza főzés közben, lift helyett 
lépcsőzz, akár több emeletet is tegyél meg oda 
vissza, mint amit amúgy szoktál. Használj ki minden 
lehetőséget a testmozgásra, de ne vidd túlzásba. 

Most remek online otthoni mozgásos lehetősé-
gek vannak. 

Sütés, főzés
Nyáron ritkán kapcsolom be a sütőt, de télen végre 
van időm sütögetni, főzőcskézni, új receptekkel kísér-
letezni,  régi bevált recepteket elkészíteni.

Sok sütőben sült dolgot készítek ilyenkor, rakott 
dolgokat, sült zöldségeket, pékárúkat, kekszeket, 
süteményeket, mindenféle finomságot.

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 7

http://108.hu/magazin


Az őszi, téli időszakban annak érdekében, hogy 
egészséges maradj célszerű egészséges, tápláló, 
meleg szaftos ételeket, melegítő fűszerekkel fűsze-
rezve fogyasztani.  ősszel, télien fogyassz sok meleg 
ételt és meleg folyadékot – kerüld a nyers és hideg 
dolgokat. 

Programok
Lévén nem kedvelem a hideget, nekem a téli spor-
tok a termálfürdő és a szauna. A barátokkal akikkel 
nyáron lehetett kirándulni, sétálni, ilyenkor jó dolog 
közösen elmenni gyógyfürdőzni.

Decemberben, amikor már nagyon kevés nap-
fényben van, meg szoktam nézni néhány filmet... 
utólag jöttem rá, csupa olyan filmet választok – szinte 
minden évben ugyanazokat – amiben csodaszép kék 
ég van, sok napsütés és esetleg még szép tájak is.

Az őszi, téli időszakban a férjemmel mi sokat 
járunk színházba. Vannak olyan darabok, amiket 
szinte minden évben megnézünk.

Rendrakás, selejtezés
A sok otthon töltött idő jó lehetőség arra, is, hogy 
nekiállj selejtezni, rendet rakni. Szabadulj meg min-
den olyan dologtól, amire igazából nincs is szükséged.

Az életben minden áramlik, amikor ez az áram-
lás megreked, dugulás keletkezik, blokkolttá válik 
az energia áramlása, ami problémákhoz vezet. 
A felhalmozás az életedben is energetikai blokkot 
képez, ezért soha ne halmozz fel. Ahhoz, hogy egy 
új ruhadarab beférjen a szekrényedbe, helyet kell 
neki csinálni.

Itt a lehetőség, hogy elkezdj minden egyes dara-
bot ami van az otthonodban a kezedbe venni és 
átgondolni, van-e rá szükséged, használtad-e az 
elmúlt 3 évben (ruhaneműk, cipők, táskák, dísztár-
gyak, jegyzetek, papírok, könyvek, cd, dvd, fűszerek, 
konyhai alapanyagok, elektronikai cikkek, gyógyászati 
dolgok, kozmetikai termékek).

Amikor egy-egy darabon gondolkozol, érdemes 
azt is megfigyelni, hogy milyen érzéseket vált ki 

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin8

http://108.hu/magazin


belőled. Ha egy tárgy vagy ruhadarab rossz érzéseket 
vált ki, akkor nem érdemes megtartani.

Önfejlesztés, befelé figyelés,  
meditáció
Ez a legjobb része ennek az időszaknak. Ahogy a ter-
mészet is visszahúzódik, te is több időt tudsz szánni 
magadra, a belső dolgaidra.  

Érdemes lelki dolgokkal is foglalkozni, spirtuális 
könyveket olvasni, spirituális előadásokat hallgatni. Éle-
tem legjobb döntése az volt, amikor elindultam a lelki 
önmegvalósítás útján. Naponta adok hálát a sorsank 
azokért a csodákért, amit a lelki dolgokból merítek. 

A belső munka egyik lényegi része a meditáció. 
Ilyenkor közelebb tudsz kerülni önmagadhoz, belső 
békét, nyugalmat tapasztalsz, tisztábban látod a dol-
gokat, könnyebben észreveszel összefüggéseket, 
felismerésekre tehetsz szert. A férjem meditációt 
oktat, és látjuk, nem egyszerű a mai rohanó életforma 
mellett elkezdeni meditálni, de hidd el, ez a legjobb 
dolog ami veled történhet.

Kapcsolatok 
Az őszi téli időszak ideális arra is többet tartsd a kap-
csolatot rokonokkal, barátokkal, tudtok találkozni, 

akár együtt sütni, főzni vagy csak telefonon, inter-
neten beszélhettek egymással. 

Ilyenkor van időd arra is, hogy az emberi kapcso-
lataidban is rendet rakj. 

A belső munka fontos része, hogy megszaba-
dulj mindattól, amire már nincs szükséged, nem 
járul hozzá a testi-lelki jóllétedhez, egészségedhez, 
boldogságodhoz. Gondold át, hogy a kapcsolataid 
milyen hatással vannak rád, milyen hatással vannak 
az életedre.

A személyiségedet, gondolkodásodat leginkább 
a szokásaid határozzák meg. A szokásaidat pedig 
leginkább a kapcsolataid befolyásolják – kivel beszél-
getsz, kinek az írásait olvasod, kivel találkozol, milyen 
filmet nézel.

Úgy gondolom, ha megmondod, ki a példaképed 
és ki az az öt ember, akivel a legtöbb időt töltöd, 
megmondom milyen az életed!

Figyeld meg, kik azok, akik inspirálnak, pozitív 
energiákkal töltenek fel és kik azok, akik lehúznak, 
rossz érzéseket generálnak benned.

A mérgező, negatív emberek társaságát, negatív 
emberi kapcsolatokat tudatosan próbáld elkerülni, 
minimalizálni az életedben.

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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Ajándékozz szívbol!
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Közeleg a karácsony, jönnek az ünnepek! Itt az idő, 
hogy felöltöztessük a szívünket és megajándékozzuk 
szeretteinket. Minden évben van egy imám: arra 
vágyom, hogy az emberek visszataláljanak egymás-
hoz, a család örömteli békés sziget legyen mindenki-
nek, virágozzék a barátság, végnélküli legyen az öröm 
és az ölelés, hogy pár napra megálljon a világ, és 
megértsük, hogy a szeretetnél nincs nagyobb kincs.

Egy jó ajándék segíthet ebben. Annyi mindent 
kifejezhet! Szeretetet a szertetteink felé, kifejezheti 
tiszteletünket egy kollégának, vidámságot egy barát-
nak, törődést egy szomszédnak, figyelmet egy magá-
nyosnak. Talán most sokan azt gondolhatják, hogy 
ennyi ajándékra se időnk, se pénzünk. De ez nem 
a pénzről szól, na jó, az időről egy kicsit. 

Gyermekkoromban nagyanyám rengeteg süte-
ményt sütött, és kis tányérokra pakolt belőle a szom-
szédok, barátok részére. Nem nagy ajándék, de volt 
benne gondoskodás, odafigyelés, a szeretetet sem 
kérdőjelezte meg senki, miután megkóstolta, mert 
mennyei volt minden, ami a kezei alól jött ki. Kicsit 
erre emlékeztet, ha kekszeket sütök (mégiscsak 

tovább elállnak) és dobozba rakom őket. Egy kis 
üveg lekvárral együtt igazán kedves ajándék.

Sokszor hallom, hogy vannak, akik gazdasági oko-
ból megegyeztek, hogy nem kap senki semmit, 
csak a gyerekek, merthát ez az ő ünnepük. Ez egy 
téves gondolat. Egyrészt, mert a nagyinak mindenki 
gyerek, csak ő nem kap semmit? Másrészt – és ez 
a rosszabb – így senki nem tölt időt azzal, hogy 
a gyerekeink megtanulják, hogy nekik is oda kell 
figyelniük másokra, nekik is kell gondoskodniuk 
szeretteikről. Pedig milyen jó móka a gyerekekkel 
együtt készíteni ajándékokat, kinyílhatnak a kreatív 
képességeik, a szépérzékük, felébredhet az alkotási 
vágyuk. Az együtt töltött idő élménye pedig örökre 
megmarad.

A csináld magad mozgalom és a sok hobbi bolt 
persze jót tett ennek a folyamatnak, és egyre töb-
ben választják a kézzel készült ajándékokat. A neten 
dúskálhatunk az ötletekben, minden korosztály-
nak, tulajdonképpen minden ünnepre találhatunk 
ajándékötleteket. 

A hölgyek általában szeretik a kozmetikumokat, 
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így nem nehéz boldoggá tenni őket. Az egyik ked-
vencem, hogy elmegyek és beszerzek csinos kis 
üvegeket, tégelyeket, dobozokat, régit vagy újat, 
ami az utamba kerül. Ha találok egy szép kisüveget, 
abba egy hajvégápoló, vagy az antik púderkom-
paktba parfümkrém, az egyszerű fém tégelybe férfias 
mivoltánál fogva bajuszvax kerül. 

Ha kezdők vagyunk, esetleg nincs túl sok kéz-
ügyességünk, akkor sem kell feladni a dolgot! Vannak 
áthidaló megoldások! Csak kerítenünk kell egy jó 
minőségű natúr testápolót alapkrémnek. Én nagyon 
kedvelem egy itthon is kapható ájurvédikus termék-
család baba ápolóját, hiszen minden káros anyagtól 
mentes, könnyen felszívódó, alig illatos. Ezt aztán 
aszerint, hogy ki kapja, különböző illóolajokkal beke-
verem. Csinos üvegekbe töltöm, szalagot kötök rá, 
amire ráírom, mit tartalmaz és máris kész az ajándék. 
Ez a megoldás azért is kedvező, mert az otthon 
készült kozmetikumokkal szemben hosszan eláll 

hűtés nélkül is. Hölgyeknek választhatunk virágos 
illatokat, rózsát, jázmint, levendulát, uraknak szantált, 
ciprust, mentát. 

A másik sokáig elálló szépségápoló a növényi testra-
dír. Igen egyszerű recept: 200 gr zabpehely, 50 gr 
mandula, 2 ek szárított levendula, 1 ek mentale-
vél, 60 gr kozmetikai agyag. A növényeket daráló-
ban finomra őrlöm, majd hozzáadom a kozmetikai 
agyagot. Az így elkészült növényi radírt üvegekbe, 
dobozba, tégelybe tesszük. A lényeg, hogy jól záród-
jon. A használójának már csak alkalmanként ki kell 
vennie egy teáskanálnyi mennyiséget, amit elke-
verhet langyosvízzel, tejszínnel, gyümölcspéppel, 
amivel csak szeretné.

De keverhetünk gyógynövényes vagy illóola-
jos fürdősót. A himalája só már a színe miatt is jó 
választás, hiszen rózsazsínű, ehhez keverhetünk, 
rózsaszirmot, illatosíthatjuk rózsa illóolajjal. Persze 
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bármilyen illóolajat választhatunk, negyed kiló sóhoz 
tegyünk 20 csepp illóolajat, majd tegyünk légmen-
tesen záródó dobozba, akár befőttesüvegekbe. Írjuk 
rá, hogy egy kád vízhez 1 evőkanál sót tegyünk.

De ha már fürdő, régóta használnak fürdőecetet 
élénkítésre. Fél liter almaecethez tegyünk 1 ek szá-
rított rozmaringot, 1 ek szárított levendulát, 1 ek 
szárított majoránnát. Zárjuk befőttesüvegbe és két 
hétig hagyjuk állni. Utána leszűrjük és csinos üve-
gekbe töltjük, címkézzük, szalagozzuk és kész az 
újabb ajándék.

Remek lábápolókrém készíthető 50 gr kakaóvajból, 
csak fel kell melegíteni és mikor már újra hűl, hoz-
záadunk 10 csepp citromolajat , 5 csepp pacsulit. 
Uraknak jól áll, ha 10 csepp szantálhoz adunk 5 csepp 
narancsot. Itt is csak tégelyekbe tesszük és ráírjuk, 
hogy kakaóvajas lábkrém.

De csinálhatunk testvajat különböző formájúakat, 
csak szilikon sütiformák kellenek hozzá. Felmelegí-
tünk sheavajat, amihez teszünk illóolajakat és a süti-
formákba öntjük. Ha kihűlt, kifordíthatjuk belőle 
a mindenféle formára készíthető testvajunkat. 
Ugyanez megbolondíthatjuk, ha kakaóvajat hasz-
nálunk és az egyharmadát kivesszük, keverünk hozzá 
kakaóport. Amikor a formákba öntjük rétegenként 
öntjük, középen a kakaós rétegtől csíkos lesz. Ezek 
a vajak elég kemények, megtartják a formájukat, de 
amikor a meleg bőrönkhöz ér, felolvad annyira, hogy 
réteget húzzon, amivel kényeztethetjük bőrünket.

Valójában se szeri, se száma, az egészséges ajándé-
koknak, csak lekesedés, kis ötletelés, némi alapanyag, 
csomagoló és szív kell hozzá.

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
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Az internetes 
orvoslás
Az állatvédelemre nagyon sokszor csak szűk érte-
lemben tekintünk. Holott az állatok jólléte nem csak 
azon múlik, hogy van-e fedél a fejük fölött vagy nem 
bántalmazzák őket. Az egészség ugyanúgy számít, 
hozzátartozik az állatok jogaihoz. Törvény szerint is. 
Az állategészségügyből fakadó ilyen jellegű problé-
mák egyik speciális alfaja az internetes „gyógyítás”.

Az én kutyám, a te kutyád,  
mások kutyája
Aki tag akár egy kutyás Facebook csoportban, 
tudja jól, hogy változó gyakorisággal megjelennek 
azok a bejegyzések, ahol a kétségbeesett gazdi kér 
mielőbbi segítséget, tanácsot. Képpel illusztrált, vál-
tozó mélységű beszámolót kapunk a történekről, 
a megromlott egészségügyi állapotról. Majd jöhet 
az ötletelés, tapasztalat megosztás arról, hogy kinek 
a kutyája járt már hasonló cipőben és milyen tippek 
vannak a kezelésre.

Nagyon kevés olyan eset van, amikor az ilyen 
jellegű tapasztalatcsere hatékony lehet. Még a leg-
egyszerűbb tünetű rendellenességnek is számos 
okozója lehet, és a különféle okok az esetek nagy 
részében eltérő kezelést igényelnek. Az emberek 
esetében sem lehet minden beteget száz százalék-
ban egyazon módon kezelni csak tünetek alapján.

Nagyon könnyen abban a helyzetben találhatjuk 
magunkat, hogy a másoktól kapott praktikák kísérle-
tezgetése közben többet ártunk a kutyánknak, mint 
amennyit segítünk rajta.

Az egészség nem csak törékeny,  
de bonyolult is
Az egészség hatalmas témakör. Kezdve attól, hogy 
egyáltalán mi is nevezhető annak. Ha én ma lázasan 
nyomom az ágyat, akkor egyértelmű, hogy beteg 
vagyok. De lehet, hogy két hét múlva már semmi 
bajom. És ha most semmi bajom nincs, de két hét 
múlva az utcán összeesek, mert a szívem úgy döntött, 
hogy eddig pumpál és nem tovább, akkor én most 
jelen pillanatban egészséges vagyok?

A másik dolog, amivel célszerű tudatosan tisz-
tában lenni az, hogy általában külső szemlélőként 
valamilyen jellegű elváltozást észlelünk a kutyánknál. 
Ez csak egy tünet. Nem maga a baj. Köhög, sántít, 
levert, akármi. Ezek alapján a tünetek alapján diag-
nózist felállítani nem lehet. 

Gondoljunk csak az emberi fejfájásra. Ezer 
okra vezethető vissza ugyanaz a végered-
mény, és ha a helyzetet hathatósan szeret-
nénk orvosolni – nem csak ideiglenesen meg-
oldani a problémát – meg kell találnunk annak 
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tényleges eredetét, nem elegendő a felületi kezelés. 
A kutyák esetében sincs ez másként.

Egy kép, egy saját megfigyelésre épülő leírás nem 
biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy rájöjjünk, mi is 
a baj, és azon hogyan tudunk segíteni.

A diagnózis
Egyrészt lehet, hogy vannak olyan tünetek, amelyek 
lényegesek, viszont nem vesszük észre őket, vagy 
nem tulajdonítunk nekik figyelmet. 

Aztán a szemmel való diagnosztizálásnak megvan 
az a hátránya, hogy tényleg csak a felszínt látjuk. 
Azt nem, hogy odabenn mi történik. Pont ezért van 
rendelkezik az orvostudomány számos diagnosztikai 
eszközzel, kezdve a vérvizsgálattól egészen az MRI-ig. 
Az így megszerezhető információk egyikét sem tud-
juk megkapni egy Facebook bejegyzés alapján. 

És ha ez még nem lenne elég, jó pár további 
tényező lehet még fontos. Nem elhanyagolható 
a kutyánk kórtörténete, milyen rendellenességei 
voltak korábban. Számít még a kutyánk életkora, 
fajtája. Ezeket is figyelembe kell venni a diagnózis 
felállítása és a gyógymód megválasztása idején. 

Mindezt pedig nem biztos, hogy a Facebook népe 
kellő hozzáértéssel fogja megtenni. Akármennyire 
is találkozott már valaki hasonlóval.

Az idő is hajt
Nincs olyan kutya, amelynek ne lenne legalább 
egyszer hasmenése az élete során. Alaptünet. Az 
oka viszont lehet egy mindennapos gyomorrontás-
tól kezdve akármilyen súlyosságú emésztési vagy 
méregtelenítési rendelleneségen keresztül a nagyon 
komoly mérgezésig.

Hogy ilyenkor mit tegyünk? Hogyan döntsük el, 
hogy komoly a dolog, vagy nem?

Ahogy már írtam, egy betegség, egy rendellenes-
séget „egyben” nézünk, minél több körülményt figye-
lembe véve. Nem csak azt nézzük, hogy a kutyánk 

hasa megy, hanem hogy azon kívül még hogyan 
reagál a szervezet és ami még fontos, hogyan és 
milyen gyorsan változik az állapota.

És még hosszan tudnám sorolni a különféle eshe-
tőségeket, amelyek alapján lehet, hogy holnap már 
szó szerint kutya baja, de az is lehet, hogy pár óra 
elteltével kileheli a lelkét.

Hogy a helyzet bonyolultságát még jobban érzé-
keltessem, lehet olyan egészségügyi rendellenesség, 
amelyik jelenleg csekély, nem okoz nagy gondot. 
Viszont ha kutyánk nem kapja meg a megfelelő 
kezelést, az idő múlásával az állapota romlik vagy 
közvetett módon alakulnak ki más rendellenességek. 

Az egészség megőrzése és a kialakuló rendel-
lenességek kordában tartása tekintetében nagyon 
lényeges az, hogy a szükséges orvosi beavatkozás 
mielőbb megtörténjen.

Kellenek a praktikák, hiszen az sem túl szerencsés 
dolog, ha mindennel az állatorvoshoz rohanunk. 
Tudnunk kell azt, hogy mikor várjunk türelemmel és 
mikor dobjuk a kutyát a kocsiba és padlógázt adva 
kell rohannunk az első állatorvosi rendelőbe. 

A jó döntéshez kell, hogy értsünk a kutyák bio-
lógiájához, a különféle problémákat felismerjük, 
mérlegeljük. Ez tudatos tanulás nélkül nem megy.

Márton Attila • kutyabajok.blog.hu
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Hémangi Devi Dászi ünnepi fogásokat 
tartalmazó könyvében igencsak 
változatos recepteket találhat a kedves 
Olvasó, a hagyományos karácsonyi és 
húsvéti ételek éppúgy helyet kaptak 
benne, mint a fűszeres és egzotikus 
indiai étkek. Segítségére siet a főzésben 
kevésbé járta uraknak egy nőnapi 
menüvel, és a gyerekeknek is tippet az 
anyáknapi meglepetés-reggelihez.

H É M A N G I  M E G V Á S Á R O L H A T Ó  K Ö N Y V E I


KÓSTOLJ BELE 

AZ ÚJURVÉDÁBA


NÉPEK

KONYHÁJA

3.990.-4.490.- 3.990.-4.490.-

Megrendelhető:

 965 vegetáriánus ünnepi recept

 9a szerző tanácsai

 996 színes oldalon

www.108.hu/unnepi

Ára:

4490 Ft
HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Vegetáriánus ételek 
ünnepnapokra

http://www.108.hu/unnepi
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A TÚLSÚLY 
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A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

JELMEZEK KAVALKÁDJA

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

108.hu

5 .  É V F O LYA M  2 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

A 108.hu Magazin 
2010-es indulása óta lehetőséget ad, 

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes3.990.-

http://www.108.hu/hirdetes


 A 
tudatosodás 
    útja
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A november 15-i újhold a Mérleg csillagkép jövő 
serpenyőjénél történik és nagyon jó alkalmat teremt 
a jövőbeli terveink megalkotásának. Ez az időszak 
kedvez a céljainknak megfelelő dolgok, informá-
ciók, kapcsolatok megjelenésének és felismerésé-
nek. Másrészről magát a folyamatot is fel tudjuk 
mérni és szükség esetén korrigálni, hiszen most 
tetteink következményeinek tükrében megláthatjuk, 
ráérezhetünk, hogy hogyan működtetjük lelkünk 
eseményeket bevonzó képességét. Hangsúlyossá 
válik saját magunkkal egyetértésbe kerülni, mély 
lelki szintjeinket is átjárva az egyensúly megterem-
téséért, hiszen ez hozza meg lelki tudatosságun-
kat saját vállalt szerepünket illetően. Vagyis azokat 
a helyzeteket, amelyek teljesüléséért semmi rend-
kívülit nem kell megtennünk abban az értelemben, 
hogy feltétel nélkül a rendelkezésünkre áll, saját 
tulajdonságainknak megfelelően, apró betűs részek 
nélkül. Ezáltal tudunk a külvilággal is harmóniába 
kerülni, vagyis a külvilágban érzékelni a támogató 
erőt. Feszültségek esetén meg van a lehetőségünk 
a változtatásra, a jobbításra, ki tudunk lépni a saját 
magunk alkotta mókuskerekeinkből, azaz az önger-
jesztő negatív folyamatokból és szokásokból, azokból 
a felvett maszkokból, melyekben szerepeket játszunk 
megfelelésvágyból, vagy egyéb megfontolásból. 
Ez a periódus felhívja a figyelmet arra, hogy a belső 
igazságaink beismerése, felismerése után látjuk meg 
a külvilág igazságait. A racionalizálhatóság, a cél-
jainkhoz kapcsolódó szándékaink érvényesülése 
még jobban jelen van, mint októberben volt, hiszen 
a fenntartható megoldásokért, a stabil harmóniáért, 
a dolgok beéréséért és felvirágoztatásáért felelős 
Vénusz jár november második felében az aratást 
hozó Spica csillagnál! A hétköznapi ügyek elintézése 
is jobban megy, mint az előző két hónapban, hiszen 
a Mars ismét direkt mozgásban halad a Visszaúszó 
Halak csillagképben.

A november 30-i telihold a mély átlényegü-
lés időszakát hozza az érzelmi termékenységgel 

kapcsolódva: a mély és súlyos erőket szeretettel tud-
juk feltölteni, tisztítani és felemelni. Ekkor kapcsolódik 
össze ugyanis a világ és a Tejút oszlopaként működő 
Antares csillag – a Skorpió szíve az isteni szeretet 
jelölője – a világ első oszlopaként ismert Aldebaran 
csillaggal – a Bika szemével – a termékenység meg-
látásához. Most igazán meg tudjuk tapasztalni, hogy 
milyen nagy ereje van a szeretetnek, sőt, a szeretet 
a leghatalmasabb erő. A testünkben is a szív lüktetése 
biztosítja a vér áramlását, mely eljuttatja a sejtekhez 
a tápanyagokat. Hatalmas támogató erőket tudunk 
mozgósítani, felszabadítani életerőnk növeléséhez, 
gyógyuláshoz, gyógyításhoz, és ez most léleklátás-
sal párosul! Meg tudjuk látni a jólétünket szolgáló 
érzelmeket a szeretet átminősítő erejéhez. A szeretet 
ritmusára tudunk ráérezni, akár a zene segítségével 
is, éltető lüktetése inspirálja érzelemvilágunkat. Ez 
az energia egész decemberben jelen lesz. 

A Nap a Skorpió csillagképben haladva decem-
berben a láthatatlan dolgok, a mögöttes informá-
ciók, a háttérfeltételek és a titkok felderítésére is 
alkalmat teremt, hogy tisztázni tudjuk a felmerülő 
emlékeinket, a visszatérő helyzeteket. A Mars a Plútó 
teremtő fényszögével és a Nap emelő fényszögével 
kapcsolódva irányítja az eseményeket. A december 
14-i újhold tudatosodásunk újabb lépcsőfokaként az 
érzelmi kommunikációnak ad teret jobban ebben az 
időszakban és nagy felismerésekkel gazdagodunk, 
hiszen rálátunk a lelki és értelmi összefüggésekre, 
kapcsolódásokra. A Jupiter és Szaturnusz együttállása 
fokozatosan erősödik és egyre távolodnak a Plútótól, 
tehát decemberben össze tudjuk ötvözni a praktikus, 
hasznos, megoldást hozó tapasztalatainkat a kelle-
mes mégis magunkhoz hű, kiáradó bölcsességünk-
kel. Szilveszter környékén már megtapasztalhatóvá 
válik az év során átdolgozott, kimunkált, saját igazi 
énünkhöz való életvitel jelei.

Bodnár Erika
asztrozófus • ertektengely.hu
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Alapok és a fűszerek használata 
Ízek, imák, India 1. 

A népszerű street food 
Ízek, imák, India 3. 

Gyógyító ájurvéda konyha 
Ízek, imák, India 5. 

Főételek, sabjik 
Ízek, imák, India 2. 

Változatos kenyérfélkék 
Ízek, imák, India 4. 

Gyorsan elkészíthető wokos ételek 
Ízek, imák, India 6. 

főzőtanfolyam 

sorozatunk
Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 

az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India
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Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
 î A 16 órás képzés teljeskörű, az indiai vegetáriánus 

konyha minden területét felöleli.
 î Ha kedved van, elvégezheted az egész sorozatot, 

ha akarod, csak egy-egy részt.
 î Nálunk 24 autentikus receptet tanulsz, nem „indiai 

ihletésű” ételeket. Ha elvégzed az összes kurzust, 
kezdőből profivá válhatsz!

 î A mesés indiai ízvilágot családod, barátaid számára 
is elérhetővé teszed.

 î Megtanulhatod a fűszerek használatának meg-
felelő módját, az indiai konyhakultúra alapjait, 
ezáltal nem csupán a tanult receptek elkészítését 
sajátíthatod el, hanem idegen receptekkel is jól 
boldogulsz majd.

 î Járatos leszel az ételfajták, a menüsorok összeál-
lításában az ájurvéda javaslata alapján.

 î Betekintést kapsz India kultúrájába, a főzési és étke-
zési szokásokba, a tájegységek jellegzetességeibe.

A tanfolyamokat a népszerű 
www.vegavarazs.hu gasztrob-
log írója, immár 7 vegetáriánus 
szakácskönyv szerzője, Hémangi 
tartja.

A tanfolyamok helyszíne 
a 108 Életmódközpont 
(1137 Budapest, Szent István krt. 
6., Tel.: 30/464-7760 )

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu
http://vegavarazs.hu


Buffalo 
karfiol
HOZZÁVALÓK:
• 330 g karfiol
• 100 ml rizstej
• 100 g liszt
• 0,5 g fokhagymapor
• 1 g fűszerpaprika
• 0,5 g római kömény (por)
• 2 g só
• 0,5 g bors
• 100 g ketchup
• 5 g étolaj
• + aki szereti és bírja a csípőset, chilipehely

ELKÉSZÍTÉSE:
A karfiolt rózsáira szedem és alaposan megmosom, nyersen 
hagyom, tehát nem főzöm meg. Egy tálkában összekeverem 
a száraz hozzávalókat és felöntöm a rizstejjel, majd alaposan 
összekeverem. Egy elég sűrű tésztát kell kapni. Ha ez megvan, 
egy sütőpapírral bélelt tepsit is előkészítek és bekapcsolom 
180 fokra a sütőt légkeveréses fokozaton. Minden karfiolrózsát 
belemártok a tésztába és megforgatom, majd hagyom a feles-
leget lecsöpögni és a sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatom. 
Berakom a sütőbe 15 percre, majd ha ez letelt, megforgatom 
a karfiolokat és visszateszem (én a tepsit is fordított irányban 
szoktam visszatenni) további 10 percre. Addig egy kistálban 
kikeverem a ketchupot az olajjal és ezzel fogom megkenni 
(nem belemártani, csak ecsettel bekenni) a karfiolokat és 
visszatenni további 15 percre a sütőbe.

Ezután ha kész, kiszedem egy tányérra/tálra és sózom, majd 
megvárom, hogy kihűljön. 

Kovács-Orbán Klaudia / Klaudia-s-kitchen.blogspot.com
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Raffaello golyó
HOZZÁVALÓK: 
• 500 g darált keksz
• 300 ml rizstej
• 1 cs vanillincukor
• 10 g barnacukor
• 40 g kókuszzsír
• 20 ml mandulaaroma 
• 35 g kókuszreszelék

ELKÉSZÍTÉSE:
Nem sok szót pazarolok rá, mert szerintem mindenki tudja, hogyan kell 
kekszgolyót, kókuszgolyót csinálni. Lényegében a kókuszreszelék kivéte-
lével az összes hozzávalót egy tálba teszem, alaposan összedolgozom és 
golyókat formálok , amiket aztán meghempergetek a kókuszreszelékbe. 
Tányérra vagy tálba, dobozba sorakoztatom és kész is!

Kovács-Orbán Klaudia / Klaudia-s-kitchen.blogspot.com
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HOZZÁVALÓK:
A PISKÓTÁHOZ:
• 30 dkg teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt 
• 20 dkg fehér tönkölybúzaliszt 
• 20 dkg teljes értékű barna nádcukor 
• 1 csg. sütőpor
• 5 ek kakaó (cukrozatlan, jó minőségű)
• 3 ek. citromlé (friss citromból) 
• vanília 
• 12 ek. repceolaj 
• 5 dl víz

A piskótát általában egyben szokták megsütni és 
utána szelik. Én biztosra szerettem volna menni, 
hogy véletlenül se törjön el vágásnál a piskóta, 
ezért inkább két részletben sütöttem meg ezt 
a mennyiséget - így a tortám az alján és a tetején 
is sima felületű lett. Ebben az esetben kétszer kell 
kikeverni a fele mennyiséget -– amikor a nedves 
és száraz alapanyagokat összekevered, utána 
viszonylag gyorsan kell betenni a sütőbe. Így biz-
tosan szépen feljön a tésztád.

Először a por hozzávalókat tedd egy tálba, 
majd  keverd össze. Ezután tedd hozzá a vizet, 

Mennyei csokoládétorta
citromlevet és az olajat. Az egészet keverd jól össze 
és kivajazott, lisztezett tortaformába öntsd bele. 180 
fokra előmelegített sütőben süsd készre. ( Ez kb. 40 
perc, ha egészbe sütöd a piskótát és ha két részletbe 
sütőd, akkor kb.2* 25 perc)

A KRÉMHEZ:
• 300 ml tejszín 
• 30 dkg nagyon jó minőségű keserű csokoládé 
• 3 dkg vaj
• vanília

Forrald fel a tejszínt, majd vedd le a tűzhelyről és 
öntsd bele a feldarabolt csokoládét, csipet vaníliát 
és a vajat Picit megkeverve hagyd, hogy felolvadjon 
a csokoládé. (Ha édesebb csokoládékrémet szeretnél, 
akkor tehetsz hozzá egy kis nádcukrot is). Hagyd 
a keveréket kihűlni, majd tedd hűtőszekrénybe mini-
mum 3 órára. Amikor jól kihült a krém, habverővel 
habosítsd ki.

A krém picit kevesebb, mint a felét kend a két 
piskótalap közé, majd a többit kend el jól a tetején 
és az oldalán.  Ezt követően kidíszítheted a tortát.

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Gluténmentes 
vaníliás keksz
HOZZÁVALÓK:
• 10 dkg hajdinaliszt
• 30 g nádcukor
• 30 g vaj
• 1 csipet sütőpor
• vanília
• egy kevés tejföl

A száraz hozzávalókat keverd össze egy tálba, majd morzsold el 
a vajat és tegyél hozzá tejfölt. Gyúrj linzerszerű tésztát - annyi tejfölt 
tegyél bele, hogy jól gyúrható tésztát kapj. A tésztát nyújtsd ki és 
szaggass belőle kekszformákat.  A kekszeket helyezd sütőpapírral 
bélelt tepsire és 180-200 C fokon kb. 10 percig süsd, amíg picit 
aranybarna nem lesz.

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Datolyás tejturmix
Ez a tejes ital kiváló napindító energiabomba és nagyon finom. Az édesség iránti vágyat is jól csillapítja. 

HOZZÁVALÓK
• 1 csésze tehén tej (nem homog-

enizált, nem ultrapasztőrizált)
• 5 datolya
• 5 mandula 
• csipet kardamom
• csipet szerecsendió
• csipet vanília

ELKÉSZÍTÉSE:
A mandula héját távolítsd el forró víz segítségével. Tedd oda 
a tejet a tűzre és tedd bele a datolyát, mandulát és s fűszereket. 
Forrald fel és főzd kis lángon kb 5-10 percig. Majd ha elkészült, 
melegen turmixold össze és már fogyaszthatod is. 
Ha érzékenyebb a gyomrod, előző este a mandulát és a dato-
lyát beáztathatod, és reggel a mandula héját eltávolíthatod.

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Töltött 
káposzta 
sütőben
HOZZÁVALÓK:
A TÖLTELÉKHEZ:
• 15 dkg rizs
• 20 dkg panír (indiai natúr sajt) 
• ½ kk aszafoetida
• ½ kk fekete bors
• 1½ kk pirospaprika
• 1 kk majoránna
• 2 kk só

A KÁPOSZTÁHOZ:
• 8 nagy tölthető levél
• 50 dkg savanyú káposzta
• 3 ek olaj
• 2 ek liszt
• ½ kk aszafoetida
• 3 kk pirospaprika
• ¾ kk őrölt fekete bors
• 1 kk őrölt fűszerkömény
• 2 kk só
• 4 babérlevél
• tejföl a tálaláshoz

ELKÉSZÍTÉSE:
Először elkészítjük a tölteléket. A rizst bő, forrásban 
lévő sós vízben előfőzzük 5 percig. Egy tálban elmor-
zsoljuk a panírt, hozzáadjuk a megfőtt rizst, sózzuk, 
borsozzuk, beletesszük a majoránnát és a pirospap-
rikát. Jól összegyúrjuk.

A savanyúkáposztát kimossuk és összevág-
juk. A leveleknek kivágjuk a vastag, eres részét, és 

kettévágjuk őket. Fogjuk az egyik fél levelet, az aljára 
helyezzük a tölteléket, majd felgöngyöljük úgy, hogy 
egyben maradjon, ne essen szét. Végül a henger két 
végét benyomkodjuk. Egy jénai vagy magas falú 
tepsi alján kiterítjük a savanyú káposztát, s a tetejére 
helyezzük egymás mellé a töltött batyukat. Felen-
gedjük annyi vízzel, amennyi ellepi, majd lefedjük 
alufóliával. Előmelegített, 200 fokos sütőbe toljuk, és 
megvárjuk, hogy felforrjon. Amikor forr, visszavesszük 
a hőmérsékletet 150 fokra, és így sütjük 2 órán át. 
Amikor letelt az idő, rántást készítünk: egy kis edény-
ben felmelegítünk 3 evőkanál olajat, belekeverünk 
2 kanál lisztet, és kevergetve pirítjuk. Hozzáadjuk 
az aszafoetidát és a pirospaprikát, elkeverjük, majd 
öntünk bele 4 deci vizet, elkeverjük, és a káposzta 
tetejére öntjük. Beletesszük a babérlevelet, sózzuk, 
borsozzuk, megszórjuk köménnyel, és az egészet 
óvatos mozdulatokkal összekeverjük a káposztával. 
Vigyázzunk, hogy a töltött levelek ne jöjjenek szét. 
Amikor ezzel megvagyunk, a sütőt 180 fokra állítjuk, 
és 20-30 percre visszatoljuk a tepsit.

Tálalásnál tejfölt kínálunk hozzá.
Tipp: a töltelék panír helyett szójagranulátummal 

vagy szejtánnal is készíthető.
Hémangi / vegavarazs.hu
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Közeledik a karácsony. Néhány napra megszűnik 
a rohanás, egy kicsit megáll az idő: végre együtt 
van a család. Karácsonyi muzsika szól, a levegőt 
sütemények és a fenyő illata lengi be…  Nehezen 
lehet bármihez is hasonlítani ezt a pillanatot.

Hányan álmodozunk arról, hogy sose 
múljon el ez a néhány nap, hogy 
megállíthassuk az időt és mindig 
ilyen békében, szeretetben és nyu-
galomban lehessünk együtt? Vajon 
tehetünk valamit annak érdekében, 

Amit a karácsonyról tudni kell
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hogy a karácsonyi szeretetteljes hangulatot az egész 
évre megőrizhessük?

Fontos a pozitív energiák jelenléte

Otthonunk pozitív és negatív energiái szoros 
összefüggésben állnak egészségi állapotunkkal, 
sikereinkkel, pénzügyeinkkel, sőt emberi kapcsola-
tainkkal is. Ha egész évben békességben, szeretetben 
szeretnél élni családtagjaiddal, kollegáiddal, szom-
szédaiddal, akkor tarts be néhány egyszerű szabályt!

A Földön belüli észak-déli, ill. kelet-nyugati irányú 
energiaáramlás miatt tartsd lakásod északi, észak-
keleti és keleti részét minél tisztábban, nyitottab-
ban, hiszen innen érkeznek otthonodba a kedvező 
energiák. Használd e területeket valamilyen értékes 
tevékenységre, mint pl. tanulás, meditálás, olvasás. 
Ne tervezz ide lomtárt, raktárt, vécét, mert ezzel 
olyan energiazavarok lépnek fel, melyek nem csak 
kapcsolataidra, de még az egészségedre is negatí-
van hatnak.

Kulcsfontosságú otthonunk közepe, a Brahmasztan
A családi béke megőrzése érdekében figyelj oda 

otthonod középső területére is. Legkedvezőbb, ha ez 
a terület – melyet szanszkrit nyelven „Brahmasztán-
nak”, azaz Brahma, a Teremtő lakhelyének nevezünk 
–, tágas, üres, nem terhelik tartószerkezetek, falak, 
nehéz bútorok. Semmiképpen se tervezd ide a vizes 
blokkot, a kertben pedig inkább északon vagy észak-
keleten legyen a kerti tó vagy a medence! Nem egy 
olyan családot ismerek, ahol a lakás közepén levő 
fürdő és/vagy vécé, ill. a kert közepén levő medence, 
váláshoz vezetett…

Északnyugat felel a kapcsolatokért

Az emberi kapcsolatokért elsősorban a Hold és 
a levegő uralma alatt álló északnyugat felel. Ha szeret-
néd, hogy rendben legyen a házadnak ez a része, biz-
tosítsd a levegő szabad áramlását azáltal, hogy az 
itt levő helyiséget nem zsúfolod tele! Minden olyan 
dolog kedvező északnyugaton, ami a mozgással, 
azaz a levegővel kapcsolatos. A Hold megerősíté-
sére festheted az északnyugati szobák falát fehérre, 
vagy valamilyen egészen halvány színre, mely a Hold 
hűsítő sugaraitjuttatja eszedbe. Nagyon kedvező itt 

Ez a yantra az ideális 

tér szimbóluma. Segít 

orvosolni az ottho-

nunk információs és 

geometriai rendsze-

rében bekövetkezett 

problémákat.

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 29

http://108.hu/magazin


elhelyezni a spirituális Hold-yantrát, azaz a Vasudeva 
yantrát is, mely kedvezően hat érzelmi állapotodra 
és kapcsolataidra.

A délkelet felel az otthon melegéért

A tűz elem és a Vénusz által uralt délkelet is 
nagyon fontos az „otthon melegének” megőrzése 
szempontjából.

Köztudottan a Vénuszhoz kapcsolható a szerelem, 
a szeretet, ezért nagyon fontos, hogy a lakás délkeleti 
részét megfelelően használjuk. Ideális esetben itt 
kap helyet a konyha, és minden olyan helyiség, vagy 
használati tárgy, ami a tűzzel kapcsolatos: kandalló, 
elektromos berendezések, konditerem.

A tűz elem jelenlétét fokozhatjuk a szoba délke-
leti sarkában elhelyezett gyertyákkal, a tűz színeivel, 
vagy akár egy színes égőkkel gazdagon feldíszített 
karácsonyfával is. Ha nem tudunk semmi tűzzel kap-
csolatos tárgyat délkeletre helyezni, ha pont ott van 

a fürdőnk vagy a hálószobánk, akkor a délkeleten 
elhelyezett Parasurama yantrával javíthatunk a dél-
kelet tulajdonságain.

Kell-e karácsonyi dekoráció?

Na és mi a helyzet a karácsonyfával és az egyéb 
karácsonyi dekorációkkal? Bár sokan pazarlásnak 
tartják a sok kivágott fenyőfát, én azt mondom, 
hogy a karácsonyhoz igenis hozzátartozik az 
igazi karácsonyfa állítása. (Legjobb dézsás fát venni, 
amit aztán kiültethetünk a kertbe.)

Egyre népszerűbbek az egyéb dekorációk 
is: karácsonyi ikebanák, koszurúk, színes vagy fehér 
égők a házon belül és kívül egyaránt. Úgy érzem, 
hogy nincsen abban semmi probléma, ha a lakást is 
ünnepi díszbe öltöztetjük. Sőt! A külsőségek igenis 
segítik az emelkedett hangulat létrejöttét! Az, hogy 
kinek milyen dekoráció tetszik, és hogyan díszíti fel 
a karácsonyfát, ízlés dolga. Segítségképpen azért 
adok néhány tippet:

Gyakorlati okokból elég nehéz megmondani, hogy 
hová kerüljön a karácsonyfa – többnyire oda, ahol 
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épp találunk neki helyet. Mivel ez egy ideiglenes 
„lakásdísz”, nem kell nagyon kétségbeesni, ha pl. csak 
északkeleten van hely. A kevésbé terhelhető égtá-
jakra (észak, északkelet, kelet, északnyugat) válassz 
inkább kisebb fenyőt, délre, délnyugatra és nyu-
gatra viszont mehet nagyobb is. A karácsonyfadíszek 
és egyéb dekorációk színét is igazíthatod az égtájak-
hoz: északkeletre sárga, keletre arany, narancs, dél-
keletre piros, bordó vagy tarka, délre bordó, délnyu-
gatra vörösbarna, nyugatra sötétkék, északnyugatra 
fehér és ezüst, északra pedig zöld és fehér díszeket 
választhatsz.

Na, azért ennél több kell!

A Vaszati egyszerű elveit követve sokat tehetsz azért, 
hogy az otthonodban egész évben „karácsony” 
lehessen.

Ez azonban még mindig nem elég! A komolyabb 
problémák megoldását ne csak a lakás átrendezé-
sétől és feldíszítésétől várd!

Tölts minél több időt a családoddal, szerette-
inddel, gondolkodj el azon, hogy milyen értékes 
személyek ők, és hogy mennyire hiányoznának, ha 
nem lennének Veled!

Békés, boldog karácsonyt kívánok!
 
Manhertz Edit
vaszati tanácsadó
vaszati.hu
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A szegfűszeg, fahéj, kardamon, csillagánizs és narancs 
mellett a fenyő illatát kapcsoljuk leginkább a kará-
csonyi ünnepkörhöz. Nem is csoda, hisz ez az örök-
zöld növény az év legsötétebb napjain a természet 
újjáéledését hirdeti.

Az Észak-Európában és Észak-Amerikában meg-
található Pinus sylvestris L. (erdeifenyő) az egyik 
legigénytelenebb és legellenállóbb fenyő, és egyben 
nemzetségének (Pinus) a legelterjedtebb faja is. 
Jól viseli a fagyot, a szárazságot, a magas talajvizet, 
valamint a levegő- és talajszennyezést.

A 20-35 m magasra megnövő, egyenes törzsű 
erdeifenyőt Magyarországon karácsonyfaként nem 

igazán, de a bútor- és papíriparban annál inkább 
hasznosítják. A borovi fenyő néven hasznosított 
fája nagyon gyantás, ami tartós és értékes fenyőfa-
anyaggá teszi.

VARÁZSOLD OTTHONODBA 
A FENYŐ ILLATÁT…
A különböző fenyőfajok illóolaját már az ókortól 
fogva használják gyógyászati céllal.

Ma a jellegzetes szagú, színtelen vagy halvány-
sárga folyadékot az erdeifenyő friss tűleveleiből és 
ágvégeiből nyerik ki, és a télen olyannyira jellemző 
légzőszervi problémákra, valamint reumatikus 

De mikor a régmúltból többé már semmi se marad […] 
egyedül az íz és az illat élnek még tovább sokáig, töréke-
nyebben, de elevenebben, anyagtalanabbul, szívósabban 
és hívebben mindennél. (Proust)

A karácsony illata
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panaszok enyhítésére használják, de emésztőszervi 
panaszokra is adják.

A tavasszal leszedett 6-12 mm hosszú, tojásdad 
alakú rügyeiből pálinka, szirup, szörp, tea, méz, 
dzsem, ecet, só, sőt fejfájás elleni kenőcs és tisztító-
szer is készíthető.

Fontos! Az erdeifenyő hajtásai fogyaszthatóak, 
de nem minden tűlevelű növény fenyő, és akadnak 
közöttük mérgező fajták is. Légy tehát körültekintő!

… VAGY SÉTÁLJ EGYET  
AZ ERDŐBEN!
Magyarországon csak az Alpokalján őshonos a fenyő, 
máshol telepítve van. Hogy mennyire nem jellemző 
hazánkra ez a növény, azt a településnevek is tükrözik. 
Csupán két olyan település van, amelynek nevében 
szerepel a fenyő szó.

FENYŐFŐ
A Győr-Moson-Sopron megyei településtől délre 
található a Bakony legmagasabb pontja, a Kőris-hegy 
(709 m), amely számtalan kirándulási lehetőséget 
rejt magában.

A falu legkiemelkedőbb nevezetessége azonban 
a határában húzódó homoki ősfenyves, amely hazánk 
egyik kiemelten védett területe. A homokvidéken 
azért maradhatott fenn a fenyves, mert a felső szint-
jükön savanyú kémhatású, szegényes tápanyagú 
talajon nem él meg a tölgy és a bükk.

BALATONFENYVES
A Somogy-megyei népszerű üdülőhely a Balaton 
déli partján fekszik. A településtől délre 1864-ig 
mocsár létezett, amelynek területére a lecsapolást 
követően szőlő- és fenyőcsemetéket telepítettek. 
A fenyő különleges jelképpé vált, amely 1912 óta 
a település nevében is megjelenik. A község 1933-
ban a felélénkült fürdőéletnek köszönhetően üdü-
lőhelyi rangot kapott.

A harmadik leghosszabb Balaton melletti telepü-
lés ma már kiemelkedő fejlődésnek indult és a vitor-
lázás egyik központjává vált. A fürdőzésen és a hajó-
záson túl a település egyik érdekessége a kisvasút 
is, amely az egykori mocsár gazdag madárvilágába 
enged bepillantást.

Szövérfi Éva
Cat and the Globe

www.catandtheglobe.com
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Bár 2020 kihívásokkal teli esztendő, az Ételt az Életért 
Alapítvány folyamatosan azért dolgozik, hogy a krízis-
helyzetbe került családokat segítse. A pandémiás 
helyzetben még nagyobb szükség van az ételosztó 
misszióra, ezrek váltak ugyanis munkanélkülivé és 
kerültek anyagilag valóban a szakadék szélére. Az 
Ételt az Életért az adventi időszak alatt is több ezer 
adag meleg étel és több tíz tonna tartós élelmiszer 
kiosztását tervezi. Az emelt szintű higiéniás előírások 
miatt nincs könnyű dolguk az ételosztóknak, de idén 
is meg fogják találni a módot arra, hogy mosolyt 
csaljanak az arcokra a szeretet ünnepén! 

Szeretnél részt venni az ételosztók áldozatos mun-
kájában? Akkor hívj meg 1 vagy akár több családot 
ebédre karácsony alkalmából: csatlakozz az Ételt az 
Életért Alapítvány ünnepi akciósorozatához és lásd 
vendégül adományaidból a leginkább rászorulókat 
egy vegetáriánus lakomára.

Ha elmegyünk egy ételosztásra és beállunk abba 
a végtelennek tűnő sorba, amiről már olyan sok 
szívbemarkoló fotót láttunk, biztonságérzetünk 
könnyen megsérülhet. Nincs ugyanis garancia, 
bármikor, bárkivel megtörténhet, hogy rászorulóvá 
válik, akár csak egy rövid időre. Ide vezethet a tartós 
munkanélküliség, de az is, ha valaki hosszú ideig 
kevesebbet keres, mint amit rendszeres kiadásai 

havonta megkövetelnek. Egy váratlan baleset vagy 
betegség, tartós rokkantság mind-mind bevételki-
eséshez vezetnek, de van, aki nyugdíjas évei elején 
szembesül először azzal, hogy járadékai meg sem 
közelítik a korábbi fizetését. A nyugdíjasoknak ráadá-
sul nemcsak a bevételeik alacsonyak, hanem egész-
ségügyi- vagy gyógyszerkiadásaik is magasabbak, 
így igazi „darálóba” kerülnek. Megint másoknak a téli 
gázszámlák, vagy éppen a tüzelő jelent gondot, és 
emiatt adósságaikat évről évre görgetik tovább. A 
vidékről érkező segélykérelmekben alacsony nyug-
díjú öregekről, sokgyermekes, fűtetlen lakásban 
élő családokról olvashatunk, vagy egy-egy örökre 
megbánt rossz döntésről, amelynek következtében 
a család tartósan kiszolgáltatott helyzetbe került.

Ne gondoljuk azt, hogy egy ételosztáson minden 
sorban álló fedél nélkül él. Gyakran van fedél, csak 
éppen víz, vagy áram nincs benne, megint máskor 
a kifizetett számlák után az asztalra nem jut semmi.

A gödör aljáról pedig a felfelé vezető útra nincs 
bevált recept, a szégyenérzet, a titkolózás, a komp-
romisszumok tovább nehezítik a sorsokat. Amiben 
a legtöbb életút közös, hogy ezek az emberek nem, 
vagy csak alig számíthatnak családtagokra, barátokra, 
bárkire, emberi kapcsolataik nem képeznek védőhá-
lót és kapcsolataik az élethelyzetük miatt még tovább 
gyengülnek. Szépen hangzik, hogy a remény hal 
meg utoljára, de az igazság az, hogy krízishelyzetben 

A karácsonyi szeretetlakomához

te is kellesz!
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a remény az első, amit az ember elveszít. A szociális 
gondozók éppen ezért az egytálétel mellé egy “adag 
életet” is adnak, lelkierő formájában.

Motivációk és a törődés valódi nyertesei
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítványt a Kris-
na-hívők hozták létre 1999-ben. A program célja, 
hogy a napi étkeztetés által a krízisbe került csa-
ládokat még a lejtőn elkapják, megakadályozzák 
az utcára kerülésüket, felbomlásukat, csökkentsék 
élelmiszer-kiadásaikat, az otthontalanokat pedig 

• Naponta több mint 2000 rászoruló étkezéséről 
gondoskodik országosan.

• A vidéki akciókkal együtt évente 650.000 meleg 
ebédet oszt ki.

• A fővárosban kerületenként a családsegítő szol-
gálatok közreműködésével kutatja fel a leginkább 
bajban lévő családokat, hogy az adományok oda 
kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

• Állandó szeretetkonyhát üzemeltet a Népligetben, 
a Planetárium mellett, ahol minden hétköznap 
délben friss, tápláló ebéddel és kiegészítő élelmi-
szerekkel kínálják a társadalom perifériájára került 
embereket.

• Népkonyhákat üzemeltet a főváros mellett Egerben, 
Somogyvámos-Marcali és Debrecen térségében.

Az adventi időszak alatt ismét több ezer adag meleg 
étel és több tíz tonna tartós élelmiszer kiosztásá-
val segíti a rászoruló családokat az Ételt az Életért 
Alapítvány.

Szeretnél részt venni az ételosztók áldozatos mun-
kájában? Akkor hívj meg 1, vagy akár több családot 
ebédre az szeretet ünnepén! Csatlakozz az Ételt az 
Életért Közhasznú Alapítvány karácsonyi akció-soro-
zatához és lásd vendégül adományaidból a legin-
kább rászorulókat egy vegetáriánus lakomára!

életben tartsák és reintegrálják a munkaerőpiacra, 
és a társadalomba.

Az Ételt az Életért filozófiája azon alapul, hogy 
minden ember csak akkor lehet boldog, ha Földünk, 
az emberiség és az élőlények milliói egyaránt bol-
dogok és embertársaink nem nélkülöznek. Vagyis 
ha az érzelmi, társadalmi ökoszisztéma egyaránt 
rendben van. Ez a célja az Ételt az Életért konyháin 
felszolgált vegetáriánus, erőszakmentes ételeknek 
és ezért fejlesztik töretlenül a segélyprogramot.

• Évente 4 alkalommal kiemelt tartós élelmiszer-
csomagosztást is szervez az ország több pontján, 
melyek közül kiemelkedik a karácsonyi akció.

• Rendszeresen élelmiszeradományokat szállít 
gyermekotthonokba.

• Ételt oszt fedél nélküliek közintézményeiben, 12 
helyszínen.

• Diákétkeztetési mintaprogramot vezet Egerben, 
melynek keretében egyetemi hallgatók minden 
tanítási napon ingyenesen juthatnak egészséges 
ebédhez.

• Vidéken a „Mint egy falat kenyér” elnevezésű prog-
rammal évente közel 50 kistelepülésen segít rászo-
rulók ezreinek. Ezáltal a legszegényebb rétegeket 
is eléri programjával.

ÍGY SEGÍTHETSZ
 » A www.eteltazeletert.hu oldalon át néhány kattintással 

online adományozhatsz.
 » Amennyiben a banki átutalást választanád:  

MKB 10300002-10631840-49020019  
(Ételt az Életért Alapítvány).

 » Ha pedig élelmiszeradománnyal kívánsz hozzájárulni 
a programhoz, keresd Pálok Pétert: +36 30 684 68 61

További részletek:  www.karitativ.hu 

A karácsonyi szeretetlakomához

Az Ételt az Életért Alapítvány sokrétű tevékenységet folytat:
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December 2. A rabszolgaság felszámolásának világnapja

1915. december 2. Albert Einstein közzéteszi relativitáselméletét

1492. december 5. Kolumbusz Kristóf felfedezi Hispaniolát, a mai Haiti és Domi-
nikai Köztársaság területét

December 6. Mikulás napja: Szent Miklós püspök emlékére

1941. december 7.  Japán repülőgépekkel megtámadja az Egyesült Államok Pearl 
Harbor-i haditengerészeti támaszpontját, megsemmisíti az amerikai flotta 
jelentős részét

December 10. Nobel-díjak átadása – ezen a napon hunyt el Alfred Nobel

December 11. az UNICEF születésnapja

1911. december 12. Delhi lett India fővárosa Kalkutta helyett

1950. december 19. a Dalai láma a kínai invázió miatt elmenekül Tibetből

1476. december 22. Budán házasságot kötött Mátyás király és Aragóniai Beatrix

December 24. Szenteste Jézus születésének napja

1997. december 24.  Első alkalommal gyújtanak Hanuka gyertyát 
hivatalosan Vatikánban

1818. december 25. Először csendül fel az egyik legismertebb karácsonyi dal, 
a Csendes éj (Stille Nacht) Franz Joseph Gruber és Joseph Mohr szerzeménye 
az ausztriai Oberndorf bei Salzburgban

1953. december 30.  Először kezdik árusítani Az Egyesült Államokban a színes 
televíziót (ára: 1175 dollár)

1927. december 31-én született Ruttkai Éva Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas magyar színésznő

Helló december!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Fehér lesz-e a karácsony 
(tovább: femina.hu)

• Az egészséges cékla
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

• Hogy bírhatjuk virágzásra a karácsonyi  
kaktuszt  (tovább: agroforum.hu)

• A sütőtök, mint vitaminbomba
 (tovább: webbeteg.hu)

Az azték zsálya egy Közép- és Dél-Mexikó-
ban, valamint Guatemalában őshonos virágzó 
növényfaj, amely az árvacsalánfélék családjába 
tartozik. Már a maják és az aztékok is használták 
fizikai erőnlétük növeléséhez. A szuper-élelmi-
szer kategóriába helyezzük napjainkban, annyira 
kedvező élettani hatásokkal rendelkezik.

Omega 3 és 6 zsírsav forrás, sok B-vitamint, 
ásványi anyagot, és nyomelemet tartalmaz, 
fogyaszthatják vegetáriánusok és lisztérzéke-
nyek is. Gluténmentes diétába is beilleszthető. 
Lassítja az öregedés folyamatát, feltölt energi-
ával, segíti a mély alvást, mérsékli a cukorbe-
tegség tüneteit, javítja a látást, szabad gyök 
lekötő hatása miatt rákmegelőző hatással bír. 

A chia mag folyadékfogyasztás hatására képes 
a gyomorban megdagadni. Ezáltal hozzájárul 
ahhoz, hogy  később leszünk éhesek. Így válik 
a túlsúly természetes ellenszerévé.

Tartalmaz kalciumot, vasat, káliumot, foszfort, 
cinket, mangánt, molibdént és magnéziumot, 
bórt, niacint, B12-vitamint és folsavat is. A benne 
lévő ásványi anyag és olajtartalom miatt, meg-
felelő szinten tartja a vérnyomást, így a magas 
vérnyomásban szenvedőknek  lehet hatékony 
segítője. Megelőzi a vérrögök képződését, így 
csökkenti a szívinfarktus vagy agyvérzés veszé-
lyét is.

Muszka Evelin

A CHIA MAG
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

Úgy érzed, hogy az életed csak elte-
lik és nem tudsz előrelépni?

Úgy érzed, hogy saját magad vagy 
a sikered és boldogságod legna-

gyobb akadálya?

Szeretnéd újra felfedezni, hogy 
milyen ki nem aknázott lehetőségek 
szunnyadnak benned?

Ha a fenti kérdésekre legalább egy igen 
válaszod van, ne aggódj, mert
1. Ez teljesen normális. Sokan érzik így magu-
kat, még ha nem is kürtölik világgá.
2. Tudok neked segíteni, egyszerűbben és 
gyorsabban, mint gondolnád.

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coa-
ch-csal dolgozni. Egy 20 perces, ingyenes 
life coaching konzultációt ajánlunk skype-on 
vagy vezetékes telefonon.

Ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Hozd ki te is 
a maximumot az életedből! Jelentkezz most 
az ingyenes life coachingra!

Mindössze annyit kell tenned, hogy kül-
desz egy emailt a m@108.hu címre. Ebben írj 
egy pár sort magadról, és arról, hogy miben 
tudna neked Manorám segíteni. Add meg az 
elérhetőségeidet is, ahol időpont egyeztetés 
miatt keresni fogunk.

Ha pedig már most kedvet kaptál és sze-
retnél life coachingra jelentkezni, akkor azt 
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

Jógaórák 10-12 fő, 30-40 fős előadások, 

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

Mari térnél, 2, 4, 6-os villamos, 75, 76-os troli)

Érdeklődni lehet: (30) 464-7760, info@108.hu, 

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

108.hu
L É L E K • E G É SZS ÉG • Í Z E K

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

Keresünk bloggereket, lelkes 
írókat, akik a honlapunkhoz 
és magazinunkhoz közelálló 
témákról írnának cikkeket.

További információ: 
www.108.hu/cikkiras,  
Email: info@108.hu 
vagy hívj bennünket 
a 06-30-464 7760 számon.
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Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget! 

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

1137 Budapest, Szent István krt. 6., III/12.

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

Havonta megjelenő, ingyenes magazinunk 
40 színes oldalon, tele izgalmas cikkekkel, 
PDF formátumban érkezik meg hozzád e-mailben.

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.
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