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Talán nem is gondolnád, de az év legdepressziósabb 
hónapja a legtöbb ember életében a január. A kará-
csonyi ünneplések, izgalmak, családi együttlétek, 
ajándékok után, megjelennek  a szürke, rideg, fel-
adatokkal, konfliktusokkal teli hétköznapok. Esetleg 
a karácsonyi költések eredményeként,  sokan szem-
besülnek vele, hogy bizony kiürült a családi kassza is. 

A fordulópontokat általában az emberek nem 
viselik túl jól.  Egy-egy fordulópont automatikusan 
beindít egyfajta számvetési folyamatot.... kicsit eltű-
nődünk, milyen is volt az eltelt időszak, mit értünk el, 
mit nem értünk el... sokakat megviselnek a kudarcok, 
az esetleges sikertelenség érzése.

Ilyenkor hasznos, ha megpróbálod tudatosan 
elengedni a múltat, és felkészülsz a következő 
évre.  Ahhoz, hogy a következő éved sikeres legyen, 
az első lépés a tudatos tervezés.  Önmagában a nagy 
fogadalmak nem segítenek minket hozzá egy bol-
dogabb, kiegyensúlyozottabb élethez.  A siker titka, 
hogy belső világunkat rendezzük. 

Húzz egy vonalat képzeltedben és szemléld 
végig, milyen is volt az eltelt éved. Majd az előző 
év tapasztalataiból kiindulva, lehetőséged van arra, 
hogy átgondold, mit szeretnél másképpen csinálni 
a következő évben. Ebben a bejegyzésben ehhez 
minden támogatást megpróbálok megadni neked.

Az első, amit egy év végén át szoktam gon-
dolni, hogy kinek vagy miért vagyok hálás az eltelt 
évben. A sikeres változtatáshoz nagyon fontos, hogy 

komolyan határozd el, pontosan miben szeretnél 
változtatni és légy tudatos arról, hogyan érheted el. 
Ne csak azt gondold,  “majd rendszeresen mozgok” 
vagy  “majd nem idegeskedem annyit “ vagy “többet 
találkozom szeretteimmel” mert eltelik 2021 és újra 
azt fogod gondolni, na majd jövőre...

A másik, amin sokan elbuknak, hogy egyszerre túl 
sok célt tűznek ki maguk elé. Ne akarj egy év alatt 
mindent teljesen megváltoztatni, nézd meg mely 
célok, változások reálisak az egy éves távlatra.

Az elmúlt időszak átgondolásánál talán segít, ha 
szem előtt tartod, hogy bármi is történt veled, az 
mindig érted van, és a fejlődésedet szolgálja. Még 
akkor is, ha az adott pillanatban úgy tűnik, hogy ez 
nem lesz  a hasznodra, és inkább érzed kényelmet-
lennek, kellemetlennek, mint jótékonynak.

Néha életünk leginkább rémes helyzeteinek, 
személyeinek  köszönhetjük, hogy türelmet, aláza-
tot, egyszerűséget, önzetlenséget, lemondást vagy 
éppen elengedést tanulhatunk. Sokszor, ha visz-
szatekintünk az életünkre rájövünk, milyen hálásak 
lehetünk egy-egy olyan életeseménynek, amit, akkor 
nagyon rossznak éltünk meg. 

Nem csak az év vége, hanem minden egyes napod  
új lehetőségeket, új tapasztalatokat hoz számodra.  
Járj  mindig nyitott szemmel, figyeld mit hoz az élet, 
figyeld merre mennek a sínek.  A nyitottság és az 
elfogadás, a rugalmasság fogja számodra biztosítani, 
hogy a következő éved igazán sikeres legyen...

Így kezDd el 
az új évet!
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Mit jelent, hogy sikeres? Talán azt gondolod, hogy 
most a szokásos dolgokat fogom ideírni... jó állás, jó 
fizetés, autó, elismerés, hírnév, tisztelet, valamiben 
jónak lenni, tehetség....

Sikeres az, aki boldog, elégedett önmagá-
ban, kiegyensúlyozott, egészséges, tökéletes 
harmóniában él önmagával és környezetével 
– a jóga a sikert az önmegvalósítás elérésével 
definiálja.

Ha úgy érzed, hogy mostani életed, a fentiek 
alapján nem annyira sikeres, akkor tegyél érte, hogy 
a következő évben, te is boldog és kiegyensúlyo-
zott legyél. Lásd a változás szükségességét, mert ha 
ugyanazt csinálod mint eddig, akkor sajnos ugyanazt 
az eredményt fogod kapni.  A változás, amit szeretnél 
érintheti az egészséged, életmódod, személyiséged 
fejlesztését, gondolkodásod változtatását, emberi 
kapcsolataidat vagy bármilyen olyan dolgot, amiben 
szeretnél más eredményt látni a következő évben.

Gondold át a céljaidat, és komolyan kötelezd 
el magad mellettük. Határozd  meg, mit szeretnél 
másképpen a jövőben, és tudatosan gondold át, 
hogyan tudod elérni. Majd szeretettel, türelemmel 
lépésről, lépésre haladj a megvalósítás útján.

Néhány hasznos gondolat ahhoz, hogy át tudd gondolni 
a 2020-as éved:

• Hogyan jellemeznéd ezt az évet röviden?

• Mik voltak az év legfontosabb eseményei?

• Mik voltak az év legjobb pillanatai, minek 
örültél?

• Mi okozott számodra bánatot, rossz érzéseket 
idén?

• Mi jellemezte:
 – a testi-lelki egészségedet, közérzetedet?
 – a párkapcsolatodat?
 – a családi kapcsolataidat?
 – a munkahelyi körülményeidet?
 – a baráti kapcsolataidat?
 – a szabadidődet?
 – az anyagi dolgaidat, pénzügyi helyzetedet?

• Kik segítettek terveid alakulásában, kiknek vagy 
hálás?

• Kikkel kötöttél barátságot?

• Kikkel tudtál kibékülni, rendezni a kedvezőtlen 
kapcsolatokat?

• Mit tanultál, miben sikerült fejlődnöd?

• Milyen rossz tulajdonságoktól sikerült 
megszabadulnod?

• Milyen változásokon mentél át, amire büszke 
vagy?

• Mit tennél másképpen?

• Mi hiányzik az életedből?

Írd össze a dolgaidat, átgondoltan, tudatosan a 2021-
re vonatkozóan is – ne rutinból készíts listát, légy 
őszinte magadhoz, nézz a szíved mélyére valójában 
mire vágysz, mit szeretnél. Ha van egy cél amit kitűzöl, 
akkor képzeld el, milyen érzés lesz ha megvalósul. Ha 
ez nem jó érzésekkel tölt el, hanem negatív érzetek, 
szorongás, félelem társul hozzá, akkor jó ha újra 
átgondolod valóban ez egy célod-e vagy esetleg 
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csak valamilyen elvárásnak, külső nyomásnak sze-
retnél megfelelni.

Ne ragaszkodj mindig a megszokott dolgokhoz. 
Légy nyitott, próbálj ki új dolgokat, tanulj új isme-
reteket, szerezz új tapasztalatokat.

Egy kis segítség ahhoz, hogy a 2021 sikeres legyen:

• Mit szeretnél elérni, megvalósítani 2021-ben? 
Írd össze a céljaidat, terveid.

• Miben szeretnél fejlődni, mit szeretnél tanulni?

• Mik lesznek az év fontosabb eseményei?

• Milyennek szeretnéd látni az alábbi életterü-
leteket, miben szeretnél változtatni:
 – közérzet, egészség
 – táplálkozás
 – testmozgás
 – párkapcsolat
 – családi kapcsolatok
 – munkahelyi körülmények
 – baráti kapcsolatok
 – szabadidő eltöltése, hobbik, pihenés
 – anyagi dolgaid, pénzügyi helyzeted

• Milyen rossz szokásodtól szeretnél 
megszabadulni?

• Milyen negatív tulajdonságaidon szeretnél 
változtatni?

• Milyen új dolgokat szeretnél kipróbálni  idén?

• Hová szeretnél eljutni, elutazni ebben az 
évben?

Hasznos az is ha, átlapozod a naptáradat, és előre 
betervezed, a főbb eseményeket – családi rendez-
vények, munkahelyi programok, nyaralás, kisebb 
pihenések, utazások, kulturális rendezvények, iskolai 
események). Ez majd ad egy keretet az évednek.

Legyen meg az elképzelésed arról is, mit hogyan 
szeretnél, de tartsd szem előtt, lehet, hogy neked 
van egy terved, az univerzumnak is van egy terve, és 

a kettő nem mindig egyezik meg.  Engedd el a ragasz-
kodásaidat a jövődet illetően is... ez a világ a változá-
sokról szól. Ha az események nem az elképzeléseid 
szerint alakulnak, ne akadj fenn, légy rugalmas, mint 
a viharban azok a fák, amelyek nem törtnek össze, 
mert folyamatosan hajlonganak. Légy kész a válto-
zásra. Figyeld mindig merre mennek a sínek, és haladj 
az utadon, ne akarj minden áron egy akadálypályához 
görcsösen ragaszkodni. 

A világ nem fog megváltozni körülötted. Ne várd 
el a világtól, az emberektől, hogy megváltozzanak 
és minden úgy alakuljon, ahogy te szeretnéd. Bánj 
a dolgokkal, a személyekkel a természetük szerint. 
Minden helyzetben te magad tudsz megváltozni, 
másképpen gondolkodni, másképpen hozzáállni 
a dolgokhoz. Higgy benne, hogy a dolgok mindig 
úgy alakulnak, ahogy azoknak alakulniuk kell. 

Ha megváltoztatod a gondolataidat, megváltozik 
az életed. Lásd a dolgok jó részét, légy rugalmas, pozi-
tív, nyitott, türelmes és szeretetteljes. Tudj elégedett 
lenni, mosolyogj, szeress, adakozz, légy nagylelkű és 
kegyes és fejlődj sokat az új évben!

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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Bizonyára mindenki ismeri Brad Bird ínycsiklandóan 
valósághű, és elragadó kis mesefilmjét, a L’ecsót. 
Ez a mese kitűnő példa arra, hogy bárki, bármikor, 
származásától függetlenül megtalálhatja élete értel-
mét és kiteljesedhet abban. A mese főhőse, Remy 
a kis patkány, aki sosem adja fel álmát, hogy nagy 
séf legyen. Boldogan vág bele az új kalandokba 
és bátorsággal veszi az akadályokat, nem mond le 
vágyáról.

Valahol mindannyiunkban bennünk él a tehet-
ség, az alkotás vágya, az önmegvalósítás. Alkotni, 
újat mutatni jó. Ha ezt el is ismerik az még annál 
is jobb. De amikor szavak nélkül, gesztusokkal és 
apró mozdulatokkal hozzák tudomásunkra, hogy 
tetszik amit készítettünk (legyen szó egy ízletes, 

forró levesről,amely receptjét kiválóan elsajátítottuk 
és esetleg még egyedivé is tettük), az az igazi siker.

 Sokszor elég egy apró mosoly, vagy egy “Elkérhe-
tem a receptjét?” és mi már elolvadunk. Hogy miért? 
Azért, mert ösztönösen belénk van táplálva, hogy 
egyediek legyünk, megmutassuk miben vagyunk 
jobbak másoknál.

A franciák ebben utánozhatatlanok. Élvezik, amit 
alkotnak. Élvezik, amit esznek. Sokan kagyló zabáló 
népségnek nevezik őket (csak szabadon a Mr Bean 
nyaral című film után), mások pedig áhítoznak a főzt-
jük után. Nos, nézzük csak meg alaposabban, mit is 
tudnak a franciák, amit mi nem és milyen is az igazi 
francia konyha?

Főzni 
    bárki tud 
– francia sikk 
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Aranyszabályok, amelyeket nagyon  
komolyan vesznek a franciák

1. Főzz egyszerűen, csak kulináris szempontból 
indokolt technikát használj! Hatásvadászat 
helyett törekedj az ízek elmélyítésére!

2. Az új konyha a piac konyhája. Csak friss, szezon-
ális alapanyagból dolgozz!

3. Kerüld a liszttel történő sűrítést, a nehéz mártá-
sokat, a tartósítást!

4. Légy kreatív! Fedezz fel új fűszereket, használj 
mindent, ami friss és ízletes!

5. Főzz könnyű, egészséges ételeket!

Amennyiben ti is kedvet kaptatok egy kis ínyen-
cség elkészítéséhez, nézzétek meg a Lecsó flmet 
és inspirálódjatok. Ha valóban szívvel-lélekkel főz-
tök, akkor talán még a kis apró séf is meglátogat 
benneteket!

Kellemes inspirálódást és jó étvágyat kívánok 
bármilyen fogást is válasszatok!

Tollas Tímea
blog
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Az immunrendszerről az ájurvédikus írások már több-
száz évvel ezelőtt adtak leírásokat, jóval megelőzve 
a nyugati orvoslás immunrendszer fogalmát. Azt is 
elsők közt mondta ki, hogy szervezetünk ellenálló 
képessége közvetlen kapcsolatban van a táplálkozá-
sunkkal, az emésztésünkkel. Az agni, azaz az emésztő 
tűz leírásánál például egyértelműen fogalmaz. Ha az 
emésztő tűz erős és működése harmonikus, akkor 
a szervezet ellenálló, energikus, míg, ha az agni ren-
dellenesen működik, akkor energia szintje alacsony 
és ellenálló képessége lecsökken.

Abban ugyanakkor kelet és nyugat egyetért, hogy 
az ellenállóképességünk erősíthető, az immunrend-
szerünk több oldalról is támogatható és egészséges 
működésében kulcs szerepe van a táplálkozásunknak. 

Amit elsők közt megtanultam az ájurvédikus 
egészség szemléletből, hogy az egészségünk három 
alappilléren nyugszik. Olyan ez, mint a három lábú 
sámli, ha csak egy lába kihullik, felborul. Bármilyen 
harmóniátlanság alakul ki a szervezetünkben legyen 
az egy nátha, influenza vagy bármely betegség, 
érdemes mindhármat szem előtt tartani.  Így van ez, 
ha az egészségünket szeretnénk fenntartani, a téli 
immunerősítésen keresztül. 

Az első szempont lesz az ahára, azaz 
a megfelelő táplálkozás, második 

a vihára a megfelelő életmód, 
a harmadik az ausadhi amely ajánlja 

a gyógynövények használatát.

Mit tehetünk tehát télen, hogy immunrendszerünk 
erős legyen?

Az első és legfontosabb a táplálkozásunk. Az 
étkezésünket igazítsuk az évszakhoz! Tél van, tartósan 

hideg. A nyáron még fogyaszthattunk bátran nyersen 
is zöldségeket gyümölcsöket, de télen ezek nagyon 
hideg energiájú ételek, így gyümölcsből inkább 
a nyáron elrakott lekvárok, befőttek, csatnik adhatják 
a tápanyagokat, vitaminokat. Zöldségekből pedig 
jöhetnek a savanyúságok, amik magas vitamin tar-
talmuk mellett segítik melegen tartani a testünket. 
Itt inkább a fermentált savanyúságokra gondolunk, 
mint az ecetes savanyúságokra. Télen ehetünk egy 
kicsit nehezebb ételeket, de inkább főtt fűszeres 
ételek legyenek magas rosttartalommal.

Téli immunerosítés

A rostok olyanok a bélrendszerben élő jótékony 
baktériumoknak, mint a cserepes virágnak a locsolás. 
Ha nem locsoljuk a virágot, az elpusztul. (A számunkra 
fontos baktériumok súlya, ha egészséges a bélfló-
ránk elérheti a két kilogrammot.) Fennmaradásához 
elengedhetetlen a sok rostban gazdag zöldség és 
gyümölcs fogyasztása (cékla, brokkoli, alma, déli 
gyümölcsök, zabpehely) Mai nap a rostszegény 
étkezésünket érdemes akár étrendkiegészítő ros-
tokkal dúsítani. Bioboltokban remek bio minőségű 
immunorost komplexeket lehet kapni, amit hozzá 
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adhatunk turmixokhoz, szószokhoz, kásákhoz, tulaj-
donképpen bármihez. Ebben az időszakban a friss 
zöldségből persze kevesebb van, de jó vitamin és 
ásványi anyag forrást jelentenek a csíra növények, 
amelyeket a keleti gyógyászatok nagyra becsülnek, 
mert mind az öt őselem megtalálható bennük. Ne 
felejtsünk étkezésekkor helyet hagyni a gyomor-
ban az életlevegő áramlásnak, akkor tud működni 
az emésztő tüzünk. Az ajánlás, hogy úgy töltsük 
meg a gyomrunkat, hogy egy harmad rész ételünk 
legyen nedves, egy harmad rész legyen száraz és 
egyharmadát hajuk üresen! Figyeljünk az A-, B-, C-, 
D-, E-vitaminok bevitelére, hiszen ezek és egyéb 
antioxidánsok erősítik ellenálló képességünket.

A második pillér, ami segít egészségben tartani 
minket, ha életmódunkat is az évszaknak megfe-
lelően állítjuk be. Télen kellene többet mozogni, 
sportolni, nehezebb edzéseket beiktatni, kirándulni, 
élni! Ha ilyenkor bebújunk a barlangunkba téli álmot 
aludni, azzal az immunrendszerünket is elaltatjuk. 
Öltözködünk melegen, odafigyelve a lábak, a derék 
és a nyak melegen tartására. 

Harmadik támaszunk pedig egyrészről az erősítő 
füvek alkalmazása, másrészt a téli meleg terápiák. 
Ilyenkor jöhetnek a meleg fürdők, a szauna, és persze 
az olajos masszázsok is sokat segítenek. Igyunk sok 

meleg teát! Eljött az ideje a kellemes téli fűszeres 
illatú masala teáknak, a fahéjjal, gyömbérrel, szeg-
fűszeggel, kardamommal, szerecsendióval, vagy 
akár csilivel, feketeborsal fűszerezett teáknak. Ma 
már bioboltokban, drogériákban készen is rengeteg 
ájurvédikus gyógynövényt elérünk. Ilyen a Kaphala, 
az Amla, az Asvaganda, a Tulsi, a Moringa, a Triphala 
– ezeket mind teában mind porban, mind kapszulás 
formában szedhetjük (a terméken szereplő ajánlás-
nak megfelelően) hogy segítsük immunrendszerünk.

Ugyanakkor a saját gyógynövényeinket se hanya-
goljuk el, mint a zsálya, a bíbor kasvirág, a bodza, 
csipkebogyó, kakukkfű, útifű, tüdőfű, vasfű, csak párat 
említve a rengeteg gyógynövény közül, ami segít 
immunrendszerünket erősíteni és a téli megfázásos, 
influenzás betegségeket elkerülni. 

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
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A 
varázslatos 

kert
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Mentek, mentek, és a kertész nagyon 
lehangolt lett. Hiszen ez egy beteg kert! 
Miért ide küldött az öreg? – morfondíro-
zott magában.

Vissza is ment az öreghez, és elpa-
naszota neki, hogy nem egészen ezért 
tett meg ekkora utat, és vezessék el egy 
olyan kertbe, ahol csodaszép növénye-
ket lát, és megtudhatja, hogy mi a titka 
annak a helynek.

Az öreg most a másik fiának intett, 
hogy kísérje el a kertészt.

A másik fiú lelkesen, mosolyogva tel-
jesítette apja kérését. Fel volt villanyozva, 
hogy valaki ilyen messziről érkezett, és 
kíváncsi a kertjükre.

Mikor odaértek a kerthez, boldogan 
vezette körbe az idegent:

– Ez itt a csodaszép futórózsánk. Látja, 
milyen szépen benőtte a kerítést? Lassan 
a kapu dísze is ez lesz, olyan nagyra nőtt 
már! És egész évben virágzik! Ez maga 
a csoda! Itt pedig, ezen a helyen most 
ültettünk el tulipánhagymákat. Hamaro-
san virágok fogják kidugni a fejüket. És 
látja ott kend a diófát? Ez a legédesebb, 
legillatosabb dió a környéken! Jöjjön, 
kóstolja meg!

A kertész csak ámult-bámult, le volt 
nyűgözve! Nagy örömmel újságolta 
el az öregnek, hogy hát igen, ez már 
valami, nagyon elégedett, hogy ezt lát-
hatta, és reméli, hogy egyszer neki is 
ilyen kertjei lesznek.

Az öreg csak mosolygott, majd 
megszólalt:

–  A két kert ugyanaz a kert volt…

Polgár Lili
www.oromterapia.hu

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer 
egy kertész. Gyönyörű kertjei voltak, az 
egész faluban csodájára jártak. Egy nap 
meghallotta a kertész, hogy a kereskedő 
fia azt meséli az apjának és a szomszédok-
nak, hogy egy messzi, távoli faluban olyat 
látott, amit még sosem. Varázslatos kertek 
vannak ott, tátva marad az ember szája, 
ha meglátja őket. A kertész kíváncsi lett, 
és kifaggatta a fiút, hogy hol van ez a falu. 
Úgy döntött, felkerekedik, és megnézi 
magának, vajon mit tudhatnak az otta-
niak, hogy olyan csodás kertjeik vannak.

Útnak indult, addig ment, míg a fiú 
útmutatása alapján meg is érkezett 
a faluhoz. Már nagyon izgatott volt, 
biztos volt benne, hogy valami óriási 
titokra fog bukkanni, amit ha magával 
visz, az ő kertjei még gyönyörűbbek 
lesznek, mint eddig.

Az út szélén pipázott egy öregem-
ber, megállt a kertész, és megkérdezte, 
hogy merre találja a híres kerteket, amit 
megnézhetne. Messziről jött, szívesen 
tanulna a mesterektől.

– Jól van – felelte az öreg, és intett az 
egyik fiának, hogy mutasson egy kertet 
az idegennek.

Így is lett. A fiú elkísérte a jövevényt, 
és bemutatta neki a kertet:

– Ez itt a kapu. Sajnos nagyon régi 
már, fel kellene újítani, mert kopott, 
lyukas, rozoga. Ez pedig itt a rózsa-
bokor helye. Ki kellett vágnunk, mert 
ellepték a bogarak. Ahogy azt a dió-
fát is odébb. Aztán ez a kút, ami régen 
itatta a növényeket, de már nincs benne 
víz egy csepp sem. Így nagyon nehéz 
öntöznünk, ezért sok virágunk, bokrunk 
kiszárad.
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A kutya
tartás 
másik 
oldala
Elvárjuk, hogy 
a társadalom 
minél nagyobb 
elfogadással 
álljon hozzá 
a kutyatartáshoz. 
Viszont ugyanez 
a tolerancia 
működik 
visszafelé is?
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Gyerekkoromban megharapott egy kutya. Hét 
éves lehettem. Nem sok mindenre emlékszem, csak 
arra, hogy egy kistestű, leginkább tacskóra hasonlító 
keverék volt. Túl sok kárt nem tett bennem, a teta-
nusz jobban fájt. 

Az ijedtség viszont annál nagyobb volt. Akkora, 
hogy a kutyáktól való félelem még éveken keresztül 
elkísért. Ha az út túloldalán kutyát láttam, egyből 
felszínre tört a korábbi rossz emlék, a gyomrom 
görcsbe rándult, és még a szemem sarkából is azt 
figyeltem, hogy vajon utánam jön-e. Féltem, tartot-
tam a kutyáktól. És ezzel nem vagyok egyedül.

Nem olyan régen beszélgettem valakivel és szóba 
kerültek a kutyák. Beszélgetőtársam gyerekkora óta 
rettegett tőlük és ezt fiatal felnőtt koráig nem is 
sikerült leküzdenie, akkor is nagy nehezen. Elme-
sélte, hogy falun nőtt fel, ahol gyakori volt a házaktól 
elcsatangolt – javarészt házőrzésre tartott és erre 
szocializált – kutyák jelenléte az utcákon. Akár este, 
akár napközben.

A kutyatartók sok esetben bele se 
gondolnak abba, hogy az a négy-
lábú, akinek a jelenléte az életükben 
mindennapos és csak szeretettel 
tudnak gondolni rá, másban viszoly-
gást, félelmet, rémületet kelt.

Az, hogy valaki nem szereti 
a kutyákat, nem jelenti azt 
automatikusan, hogy utálná 
is őket. Egyszerűen csak 
tart tőlük. Erről is hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni akkor, ami-
kor póráz nélküli kutyánk odaszalad 
vagy ráront valakire, és az illető ezt 
zokon veszi. Főleg, ha korábban 
traumán esett át és fél a kutyáktól. 
Képzeljük csak magunkat a helyébe.

Ezenkívül számos más élethely-
zet van még – sajnos nem is kevés 

– amikor a kutyatartók fittyet hánynak az alapvető 
normákra.

A maguk után hagyott ürülék, az összehugyozott 
lift, a lakótelepi lakásban egész nap magára hagyott 
kutyák ugatása, vonyítása abszolút nem segíti elő azt, 
hogy a kutyát nem tartók toleránsabbak legyenek 
azokkal szemben, akik kutyákat tartanak.

Emellett pedig maguk a kutyatartók egymás között 
is képesek megcsinálni a saját maguk kis cirkuszát 
vagy azért, mert a kutyájuk abszolút neveletlen, kezel-
hetetlen, vagy csupán azért, mert magasról tesznek 
arra, hogy másokat is figyelembe kéne venniük.

Szeretnénk minél több kutyabarát helyet, örülünk 
annak, hogy most már itt-ott plázázni is mehetünk 
kutyával, viszont sokan, sokszor a legegyszerűbb 
hétköznapi helyzetekben sem képesek betartani 
a legalapvetőbb íratlan szabályokat, viselkedni 
a kutyájukkal, illetve kontroll alatt tartani azt. Elég 
csak a kutyasétáltatások közben bekövetkező kutya-
támadásokra gondolni.

Ahogy a kutyák társadalmi szerepe és 
az állatok jogainak megítélése változik, 
úgy várjuk el a toleranciát a társada-
lomtól, hogy teljes mértékben elfo-
gadja és alkalmazkodjon kutyatartási 

szokásainkhoz. Viszont a kölcsö-
nösség nem egyszer elmarad.

A kutyatartás kultúrájához 
(ami egyébként is sokszor fog-

híjas) annak is hozzá kéne tartoz-
nia, hogy képesek legyünk úgy 

kutyát tartani, hogy közben önző-
ségből vagy nemtörődömségből 
nem tesszük kellemetlenné, adott 
esetben pokollá a környezetünk éle-
tét sem.

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 
NEM A SOK 
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OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
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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.
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wellness
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alakbarát
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A 2021-es év nagyon jelentős kezdeményező erőt 
tartogat számunkra: a Mars az Újév első heteiben 
a kiemelkedést, a felülemelkedést és a számunkra 
jobb, megfelelőbb életkörülményeket szimbolizáló Al 
Risha csillaggal áll együtt. Januárban a hónap végéig 
a Mars ráadásul együtt fog állni a Kos csillagképben 
vándorló Uránusz bolygóval is, ami a spontán, köny-
nyen és gördülékenyen történő események felé terel 
minket, és nagyfokú felszabadító erőt ad kezünkbe 
életünk irányításához. Mindenki számára kirajzolódik 
ebben az időszakban, hogy mivel mit tud kezdeni az 
életében, és melyek a járható utak. Ide tartozik szoro-
san, hogy először a kis dolgokban vegyük észre, mikor 
kínál fel az élet számunkra egy választást, változta-
tást, vagy lehetőséget. Az apró, pici gesztusokból 
fejlődnek ki a nagyobb ívű dolgok, függetlenül attól, 
hogy egyáltalán mely életterületen jelennek meg 

a picik és hol várjuk a nagyobb változást. A lényeg 
a bizalom, hogy az események a lehető legjobban 
történnek és a bátorság, hogy a megszokásokat és 
a tespedtséget elengedjük. Ezt támogatja január 2-án 
egy szabályos háromszög alakzat, hiszen a Regulus, 
a Kiskirály csillag, az Oroszlán szíve, világunk második 
oszlopa kapcsolódik a Hold révén a Mars és Vénusz 
emelő fényszögéhez: a lelki erőt, a belőlünk fakadó 
szeretet állapotát – ami nem cselekedetben nyilvá-
nul meg – erősíti bennünk, a kisugárzásunkat emeli, 
elősegíti, hogy lelkileg befogadóbbak legyünk. A 
nehéz, lehúzó érzelmektől könnyebben meg tudunk 
szabadulni. A Vénusz és a Mars emelő kapcsolódása 
így, a szeretet megélésével indul, majd január első 
felében a gyógyulásnak kedvez. Nagyon sok igaz-
ságra is rávezet minket, amik mind kiegyensúlyo-
zottabbá tesznek minket és nagy hatással vannak 

A megoldások tudatosítása

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin18

http://108.hu/magazin


gyógyulásunkra és közérzetünkre. Segít megtalálni az 
egyensúlyt, és tengelyben tartani minket. Lehetősé-
günk adódik a feltörő emlékek, a múltban történtek 
átgondolására, összegzésére és feldolgozására is, ami 
szintén gyógyít. Január 8-ig jelentősen tapasztalható, 
hiszen olykor a Mars, máskor pedig a megértést és 
kommunikációt segítő Merkúr újra összekapcsolja 
a Plútó és Szaturnusz erejét, mely a változtatásoknak 
kedvez, valamint a mély tudattalan tartalmaink és 
újraismétlődő beidegződéseink köszönnek vissza 
még e két napban, hogy észrevegyük és tisztítsuk 
őket. Ez vezet át egy másik fontos teremtő hatásra.

Az új dolgok és lehetőségek beengedését 
a Mars-Uránusz impulzív energiáján felül az Újévtől 
egészen február végéig, március közepéig ugyanis 
több bolygó összehangolt mozgása bontakoztatja ki 
és viszi tovább. Az év első nagyobb ciklusát indította 
el az Óév utolsó hónapja. A decemberben egyre 
inkább erősödő, és a téli napfordulókor a Bak csillag-
képben teljes mértékben együttálló Jupiter-Szatur-
nusz ötvözte lehetőségek és feladatok kidolgozására, 
kivitelezésére, kikristályosítására kapunk szellemi, 
lelki és anyagi megalapozottságot. Lényeges, hogy 
a napforduló idején a Nap és a Merkúr is együttál-
lásban volt az Al Nasl csillagnál, mely a Tejútrendszer 
középpontjára mutat: segítette a rendszerben vállalt 
szerepünk, személyiségünk kirajzolódását és meg-
értését is, az eredetünkre való rálátást. Januárban 
ezek megértését személyes tapasztalatokban tudjuk 
elmélyíteni. Az ötletek testet öltésében segít, akár 
a nulláról kezdve lépésről lépésre felépítve a folya-
matot, a fokozatokat, ahogyan a kőszáli kecske feljut 
a sötét völgyből vagy szakadékból a hegy tetejére. 

Ugyanakkor az emlékezésről és a kapcsolódásról is 
szól a január hónap, leginkább a január 13-i Újholddal 
kezdődve, 21-29 között tovább fokozódik. Hiszen már 
számos, megoldást hozó tapasztalattal rendelkezünk, 
amiket újra feleleveníthetünk: a hasznos és prakti-
kus, időtálló módszerek, technikák, kivitelezések, 

eszközök, melyek a felmerülő szituációkban jutnak 
eszünkbe, kapnak értelmet és létjogosultságot. A kis 
apró összetevőkre, a szabad szemmel láthatatlan 
dolgokra derül fény.

A február a tisztázásról, az ismétlésről, a tanulásról, 
valamilyen rutin megszerzéséről szól. Természetesen 
mindig van lehetőség a megértésre, a tisztázó kom-
munikációra, párbeszéd kialakítására önmagunkkal 
és másokkal egyaránt. Tudásunk életképessé téte-
léhez szükséges a gyakorlás, ez szilárdítja meg az 
új lehetőségeket életünkben. Február első felében 
jobban megértjük, hogy mi teremt stabilitást és 
egyensúlyt életünkben, hogyan tudjuk hosszú távon 
a harmóniát megteremteni saját magunk, hogyan 
tudunk koncentráltak maradni, miközben nyitottak 
vagyunk a külvilág ingereire. Február második felé-
ben a múlthoz való viszonyulásunk kerül előtérbe. 
Felmerülő helyzetekben megtapasztaljuk, hogy már 
máshogy gondolkodunk bizonyos dolgokról, ami 
abszolút a javunkra válik. Március 13-i újholdig pedig 
mély zsigereinkkel, mély lelki szintjeinkkel is tisztába 
kerülve kezdjük a tavaszt.

Bodnár Erika
asztrozófus

ertektengely.hu
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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


Zablisztes 
kréker
HOZZÁVALÓK:
• 280 g zabliszt
• 100 g vaj
• 1 kk. sütőpor
• 1 kk só
• 3-5 ek tejföl
• 1 kk pitta fűszerkeverék (más fűszerekkel 

helyettesítheted)
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

ELKÉSZÍTÉSE:
A hozzávalókat egy tálban alaposan gyúrd össze, 
hogy kellemesen gyúrható tésztát kapj. Plusz tejföl 
hozzáadásával tudod lágyítani, ha úgy érzed szük-
séges. Pihentetni nem szükséges , de ha van időd 
a hűtőszekrénybe be is teheted a tésztát egy kis 
időre. Majd lisztezett deszkán nyújtsd ki a tésztát 
vékonyra. Dereglye vágóval vágd formára és tedd egy 
sütőpapírral bélelt tepsibe. Nekem nincs deszkám, 
mindig egy új sütőpapírt használok deszkának, ez 
nem csak higiénikus, de amikor elkészültek a zab-
kekszek egyszerűen a papírral együtt csak át kell 
emelni a tepsibe és nem kell utána mosogatni:) A 
tepsit tedd be 180-200 fokra előmelegített sütőbe 
és süsd készre. 

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Reggeli 
mandulaturmix
HOZZÁVALÓK EGY SZEMÉLYRE
• 1/4 csésze mandula
• 1 csésze viz 
• 5 datolya
• csipet őrölt kardamon 
• vanília (vagy szerecsendió)
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

ELKÉSZÍTÉSE:
A mandulát és a datolyát előző este áztasd be.  Reggel öntsd le róla 
a vizet, távolítsd el a héját és a mandulákat tedd a turmixgépbe és önts 
hozzá négyszeres mennyiségű tiszta minőségű meleg vizet. Én forrásvizet 
szoktam használni főzéshez is. Magas fokozaton turmixold össze, amíg 
szép tejszerű lesz az állaga. Az elkészült mandulatejet szűrd le - konyhai 
szűrő és egy textilpelenka tökéletes megoldás.  
Majd a mandulatejet és a datolyát a fűszerekkel tedd a turmixgépbe 
és turmixold össze. Öntsd ki egy pohárba és fogyaszd még langyosan.

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Vegán scsevabcsicsa
Íme egy vegán ebéd, ami nagyon finom és laktató!

HOZZÁVALÓK:
• 2 ek őrölt lenmag, szemámmag, tökmag
• 5 maroknyi kis szemű zabpehely
• 1 sült lila hagyma
• 3-4 gerezd fokhagyma
• só, bors, pirospaprika
• víz
• olaj a sütéshez

ELKÉSZÍTÉSE:
Az összetevőket egy kis vízzel összegyúrjuk, majd olajban kisütjük. Köretként én most sült burgo-
nyát készítettem és házi ketchupot.

Jó étvágyat!

Nagyné Szalai Melinda / melinda-angel.blogspot.hu
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Red velvet 
muffin
HOZZÁVALÓK:
• 20 dkg liszt
• 1 tk cukrozatlan kakaópor
• 14 dkg cukor
• egy csipet só
• 1 tk sütõpor
• 10 dkg puha vaj
• 1 dl joghurt
• 0,5-1 dl víz
• 1 ek folyékony piros ételfesték
• 1 tk szódabikarbóna
• A díszítéshez:
• 2 dl habtejszín
• 1 ek porcukor
• 20 dkg mascarpone

ELKÉSZÍTÉSE:
Egy tálban elkeverjük a lisztet, a kakaóport, 
a cukrot, a sót és a sütõport. Beletesszük 
a joghurtot, a szódabikarbónát és a vajat, 
majd annyi vizet adunk hozzá, hogy piskóta 
sûrûségû tészta legyen. A muffinformákat 
háromnegyedig megtöltjük, és elõmelegített 
sütõbe toljuk. Nekem 14 db lett ebbõl az 
adagból. 20-25 perc alatt megsül. Közben 
elkészítjük a krémet: a porcukorral felver-
jük a tejszínt, majd óvatosan hozzákeverjük 
a mascarponét. Ha a muffin megsült, félre-
tesszük, és ha már teljesen kihûlt, habzsák 
segítségével feldíszítjük.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Vegán fasírt zelleres 
paradicsompürében
HOZZÁVALÓK (kb. 4 adag):
A GOMBÓCOKHOZ:
• 30 dkg füstölt ízű tofu
• só
• 1 cikk fokhagyma (én 1 mokkáskanál ördöggyö-

kérport /(asafoetida, hing/ használtam helyette)
• én most falafel fűszerkeveréket használtam, de 

bármilyen fűszer jó, amit szeretünk a fasírtokba
• 1,5-2 evőkanálnyi csicseriborsóliszt, plusz egy 

kevés a “hempergetéshez”
• kevés olaj a kisütéshez, de főzheted is a szószban
A ZELLERES PARADICSOMPÜRÉHEZ:
• 2 doboz egész paradicsomkonzerv
• 15 dkg reszelt zellergumó
• 3 szál szárzeller
• só
• bors
• fokhagyma vagy ördöggyökérpor (asafoetida, 

hing)
• bazsalikom, szurokfű

ELKÉSZÍTÉSE:
A reszelt zellert forró olívaolajban a fűszerekkel 
átpirítottam, beleöntöttem a paradicsomkon-
zerveket, és beleszórtam a felszeletelt zeller-
szárakat. A főzés közbeni kavargatástól a  kon-
zervparadicsomok szétmentek, így külön nem 
kellett pürésíteni (nem szerettem volna, ha egy 
egyenletes masszává válik), kissé egyenetlen, 
a szósznál sűrűbb állagú étel lett. Nem használ-
tam hozzá külön sűrítő anyagot, csak a konzerv 
levét főztem el.

Amíg a paradicsompüré főtt, a tofut villával 
összetörtem, összekevertem a többi hozzá-
valóval. Vizes kézzel gombócokat formáztam, 
csicseriborsóliszben meghempergettem, és 
forró olajban kisütöttem.
Főtt krumpli volt hozzá.

Nagy Márti / 
hogymegtudjuknezni.blogspot.hu
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A kofta indiai étel, sült zöldséggolyót 
jelent, amit legtöbbször paradicso-
mosszószban tálalunk. Hogy sze-
zonálisak legyünk, most káposztából 
készült.

HOZZÁVALÓK:
• 5 dl finomra reszelt káposzta
• 1,5 kk őrölt római kömény
• 1 ek reszelt friss göymbér
• egy csipet őrölt chili
• 2 kk só
• 3-4 ek csicseriborsó liszt
A SZÓSZHOZ:
• 3 ek olaj
• 2 kk római kömény
• 1 ek reszelt friss gyömbér
• 2 kk őrölt koriander
• 1/2 kk asafoetida
• 1 kk őrölt chili (ízlés szerint)
• 3/4 kk kurkuma
• 4-5 nagyobb paradicsom lere-

szelve (vagy 1 egész paradicsom 
konzerv)

• 1,5 kk só
• 1,5 kk cukor
• 3-4 ek tejszín
• egy csokor apróra vágott 

korianderlevél

ELKÉSZÍTÉSE:
Az étel elkészítését a paradicsomszósszal kezdjük. Egy kisebb 
lábosban felmelegítjük a 3 ek olajat, beleszórjuk a római köményt, 
és illatosra pirítjuk. Hozzáadjuk a gyömbért, tovább kevergetjük, 
majd beleszórjuk a porfűszereket és rögtön utána hozzáadjuk 
a paradicsomot. Mindegy milyen paradicsomból készítjük, addig 
kell főzni, míg olyan sűrű lesz, hogy szinte megáll benne a fakanál. 
Ha ez megvan, öntünk hozzá 1-1,5 dl vizet, sózzuk, cukrozzuk 
és forrás után 5-6 percig főzzük. Végül belekeverjük a tejszínt és 
a korianderlevelet, majd levesszük a tűzről.

Amíg a paradicsomszósz fő, elkészítjük a koftagolyókat. 
A finomra reszelt káposztát fűszerezzük, és hozzáadjuk a csicse-
riborsó lisztet. Ne legyen túl sok, csak ami összefogja. Belegyúrjuk 
a sót is, és egy sütőedényben olajat hevítünk. Diónyi méretű 
golyókat formázunk a masszából, és bő olajban kisütjük, mint 
a zöldségfasírtot. Óvatosan kell sütni, amíg az elején kap egy 
kis kérget, nem érdemes forgatni az edényben, mert könnyen 
szétesik. Amikor a golyók aranybarnák, kivesszük őket az olajból, 
és papírtörlőre tesszük.

Ha az összes golyó kisült, és a paradicsomszósz is megfőtt, 
a golyókat a szószba tesszük, végül az egészet rizzsel tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu

Káposztás kofta
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Előfordult már veled, hogy reggel fáradtabban 
ébredtél, mint ahogyan este lefeküdtél? Emékszel 
álmatlanul töltött éjszakákra, amikor hiába zuhan-
tál fáradtan az ágyba, valahogy nem akart jönni az 
álom a szemedre? Vagy ha el is tudtál aludni, éjszaka 
minduntalan megébredtél? 

Az éjszakai alvásnak nem csak az a célja, hogy 
kipihenjük magunkat és reggel frissen, energiku-
san indítsuk a napot. Létfontosságú szerveink, mint 
például a máj éjszaka regenerálódik, ha tehát nem 
pihenjük ki magunkat éjjel, akkor másnap nem csak 
fáradtak és nyűgösek leszünk, de hosszútávon még 
az egészségünket is kockára tesszük. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy az alvóhelyünkre és az alvási 
szokásainkra kiemelt figyelmet fordítsunk. 

Nézzük, mi minden szükséges ahhoz, hogy 

éjszakánként jól aludjunk és reggel kipihenten 
ébredjünk!

Ideális esetben már arra is oda tudunk figyelni, 
hogy hol legyen a hálószobánk. Felnőttek (szülők) 
részére a hálószoba ideális helye délnyugaton van. Itt 
lehet a legjobban aludni. Jó lehet még aludni a ház 
déli és nyugati részén is. Ha egyikre sincs lehetőség, 
akkor az észak és a kelet is rendben van. Mindenkép-
pen kerülni kell a délkeletet, ami a tűz területe (itt 
egyenesen tilos aludni!) és az északkeletet is, ahol 
pedig túlságosan frissek az energiák.

A hálószoba helyének kiválasztását némiképp 
árnyalja egyéni kedvező égtájunk ismerete. Az egyéni 
égtájat az alapján számítjuk, hogy születésünk pilla-
natában milyen helyzetben volt a Hold és azt mutatja 
meg, hogy melyek azok az égtájak, amelyek energiái 

A pihentető alvásA pihentető alvás
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– az általános Vaszati elvektől függetlenül – jó hatás-
sal vannak ránk, és melyek azok, amelyek kedvezőt-
lenül hatnak ránk. A kedvező égtájakon jó minél 
többet tartózkodni, ezért azt szoktuk javasolni, hogy 
a hálószobánk (ahol garatnáltan sokat vagyunk) lehe-
tőleg olyan égtájon legyen, ami számunkra kedvező.

Előfordul, hogy a kedvező égtájaink között van 
például a délkelet, ahol viszont tilos aludni. Ilyenkor 
természetesen fontos, hogy odafigyeljünk az álta-
lános Vaszati elvekre és délkeleten inkább valami 
mással töltsük az időt, ne alvással. Ha tehát ismerjük 
az egyéni égtájunkat, akkor válasszunk annak függ-
vényében hálószobát, de fontos tudnunk, hogy az 
egyénileg kedvező égtáj az általános közérzetünkre 
és jól-létünkre van hatással, nem feltétlenül az alvá-
sunk minőségére. Az alvás minőségét inkább az 
befolyásolja, hogy a hálószoba égtája támogatja-e 
a nyugodt alvást vagy sem.

Miután kiválasztottuk a hálószobát, vessünk egy 
pillantást annak a berendezésére is!

Az első és legfontosabb az ágy. Azt javaslom, 
hogy fából készült ágyat válassz: kerüld a bútor-
lapból készültet és a fém keretest is. A legjobb, ha 
a fa valamilyen természetes (bio) festékkel vagy 
olajjal van kezelve. A matrac keménységével kap-
csolatos általános szabály, hogy minél soványabb 
(könnyebb) valaki, annál puhább matracon érzi jól 
magát, a testesebb embereknek pedig a kemény 
matrac a kényelmesebb. Matracot mindenképpen 
szakboltban vásárolj és kérd az eladó szakmai segít-
ségét! Ezen nagyon sok múlik!

Ahogyan ajánlott kerülni a vasvázas ágyakat, 
ugyanúgy kerüldd a fémrugós matracokat is. Ez főleg 
akkor fontos, ha nem tudod megoldani, hogy sem-
milyen elektromos eszköz ne legyen alvás közben 
a közeledben. A fém ágy és rugó ugyanis felerősítheti 
az elektroszmog káros hatását.

Ha megvan az ágyunk, nem mindegy, hogy 
hogyan helyezzük el a szobában. Arra törekedj, hogy 
úgy fordítsd az ágyat, hogy annak a fejrésze NE legyen 

északon. Azaz amikor alszol, a fejed búbja ne nézzen 
észak, illetvve annak mellékégtájai felé!

Ezt a szabályt nagyon jegyezd meg! Ha tegyük fel 
délnyugaton van a hálószobád, ami nagyon jó, de az 
ágyon fekve északra fordul a fejed, akkor hiába támo-
gatná a délnyugat a mély alvást, az ágy helyzete miatt 
jó eséllyel mégsem fogsz jól alduni. Ehhez hasonlóan, 
lehetséges, hogy a hálószobád északnyugaton van 
(ami nem tiltott égtáj ugyan, de nem is a legjobb), 
de ha jó irányba (keletre, délre vagy nyugatra) néz 
a fejed, akkor mégics csak jól fogsz tudni aludni. 
(Legalábbis rövidtávon.)

Gyakran a hálószobában van a ruhásszekrény.Az 
a legjobb, ha a szekrényt a szoba déli, délynugati vagy 
nyugati részére tudod tenni, mert ott van jó helyen 
a nagy, nehéz szekrény. Sajnos még mindig divat 
a hálószobai ruhásszekrény ajtajára tükröt tenni. Ez 
mindeképpen kerüld, mert a hálószobai tükör nem 
támogatja a nyugodt alvást, ráadásul ha a szekrény – 
a szoba déli vagy nyugati részén van, ott egyáltalán 
nincs jó helyen tükör.

A hálószoba színvilága legyen nyugodt. Minden-
képpen kerüld itt a pirosat és a harsány, kontrasztos 
színeket!

Ügyelj arra is, hogy a hálószobában minél keve-
sebb elektromos eszköz legyen. Ne legyen itt tévé 
sem, akármennyire is szeretsz az ágyból tévézni. Ha 

A mi hálószobánk a házunk déli részén van, mert ez az égtáj mind-
kettőnknek kedvező. Az ágy fából van és bio olajjal van kezelve. 
A fejünk alvás közben kelet felé fordul, ami a lehető legjobb alvási 
irány, támogatja a spirituális fejlődést.
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valamilyen okból nem tudod elkerülni az elektromos 
eszközöket (mert például csak ez az egy szoba van), 
akkor éjszakára áramtalanítsd ezeket az eszközöket.

Ha általánosságban nincs gond az alvásoddal, 
akkor ennek a néhány Vaszati elvnek a betartása 
mág elegendő lehet ahhoz, hogy jól tudj aludni. Ha 
azonban egy kicsit is érzékenyebb vagy, nehezebben 
alszol, vagy ha csak szeretnél még jobban alduni, 
akkor a további tanácsaimat is fogadd meg:

Vacsorázz időben! Ez azt jelenti, hogy minél koráb-
ban! Az ájurvéda szerint legkésőbb este 6 óráig 
meg kellene vacsorázni. Ez sajnos a mai rohanó 
világunkban nem mindig megoldható, mert sokan 
akkorra haza sem érnek… A vacsora legyen könnyű 
és kevés. (Ahogy a mondás is tartja, őgy kell vacso-
rázni, mint egy szegény ember: keveset.) Legjobb 
valamilyen könnyű levest enni. Már csupán azzal, 
hogy nem terheljük meg a gyomrunkat lefekvés 
előtt, nagyon sokat teszünk a pihentető alvásért és 
a friss ébredésért!

Feküdj le időben! Szintén az ájurveda tanácsolja 
azt, hogy legkésőbb este 10 órakor oltsd el a villanyt 
és aludj. Minél korábban fekszel le, annál korábban és 
kipihentebben tudsz reggel felébredni.  Minél később 
fekszel le, az alvás annál kevésbé tud pihentető lenni. 

Saját magamon vettem észre, hogy ha nem sikerül 
10 órakor lefeküdnöm, hanem például egy órával 
később, akkor az a másnapi ébredésnél gyakran 
két óra pluszt jelent, azaz, a tervezettnél 2 órával 
kelek később… Ha esetleg éjfél után fekszem le (ez 
nálam nagyon rikta, általában még Szilveszterkor 
sem tudom megvárni az éjfélt), akkor másnap szó 
szerint “másnaposnak” érzem magam…

Lefekvés előtt igyál egy csésze citromfű teát! Ez 
a tea az egyik kedvencem. Azt tartják róla, hogy ha 
napközben isszuk, akkor frissít, ha este, akkor nyugtat.

Lefekvés előtt egy-két órával már ne nézz tévét, 
ne olvass híreket, ne dolgozz a számítógépeddel. Ha 
muszáj este még dolgoznod, vagy valamit megnéz-
ned a telefonodon vagy a számítógépeden, akkor 
használj a monitoromn kékfényszűrőt!

Ha szeretnél lefekvés előtt olvasgatni, akkor egy 
igazi könyvet vagy magazint olvass, ne a telefonodon 
keresed az olvasnivalót. Sokan vannak, akiknek már az 
is elég, ha lefekvéskor – már az ágyban – a kezükbe 
vesznek egy könyvet és két perc múlva már alszanak 
is… Ez viszont azt jelenti, hogy ha valamit tényleg 
el szeretnél olvasni, azzal ne az ágyban próbálkozz!

A levendulának és a levendula olajnak nagyon 
jó nyugtató hatása van. A levendula virágot szokták 
tenni nyugtató hatású teakeverékekbe is. Párologtass 
lefekvés előtt pár csepp levendula olajat a hálószo-
bában – ez szintén támogatja a nyugodt alvást.

Ha nagyon stresszes a munkád, lefekvés előtt 
meditálj egy kicsit, vagy csak egyszerűen csendesedj 
el és pár percig figyeld a lélegzetetdet. Legjobb, ha 
a légzőgyakorlat közben nyitva van az ablak.

Lefekvés előtt szellőztess ki alaposan! Ha az időjá-
rás engedi, hagyd nytva az ablakot egész éjszakára! 
Mi például egészen az első fagyokig nyitott ablakkal 
alszunk. Télen ez leginkább amiatt nem valósítható 
meg, mert odakint füstös a levegő…

A friss levegőről jut eszembe: csodákat tud tenni, 
ha sokat vagy a természetben! Ha csak teheted, 
túrázz  rendszeresen a hozzád legközelebbi erdőben!

A nyugodt földszínek nagyon kedvezőek a hálószobában. A fotó 
egy elegáns visegrádi szállodában készült.

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin30

http://108.hu/magazin


Nézd végig még egyszer ezt a listát! Legtöbbet 
a Vaszati átalakításoktól függetlenül is ki tudsz pró-
bálni! Ha pedig biztosra akarsz menni, akkor próbáld 
az összes tippet követni!

Már csak hab a tortán, ha még a Vaszati kínálta 
energetikai eszközöket is segítségül hívod. 
A hálószobában elhelyezheted azt a yantrát, ame-
lyik az adott égájhoz tartozik (pl. délnyugati hálóban 
a Varaha yantrát, északiban a Buddha yantrát, stb.), 
elhelyezheted a Parasurama yantrát a hálószobába 
vezető ajtó fölött (belülről), vagy akár az ágynál is, 
illetve ha a hálószobád nagyon kedvezőtlen helyen 
van – akár az egyéni égtájad szempontjából, akár az 
általános Vaszati elvek szemontjából – akkor elhelyez-
heted az ágynál a Narasimha védelmező yantrát is.

Ez a kép a katalinpusztai tanösvényen készült még a nyáron. 
Egy-egy nagyobb erdei kirándulás után nekem már sokszor az is 
mindegy, ha észak felé van a fejem…

Ha pedig tényleg nagyon komoly alvásszavarokkal 
küzdesz és mindez nem lenne elég, akkor próbáld 
ki a Healy-t, amelyben több alvást segítő frekenciás 
programot is találsz.

Meg vagyok győződve arról – és ezt saját tapasz-
talataim is alátámasztják -, hogy egy igazán lelkese-
déssel  és örömmel teli nap az éjszakai pihenéssel 
kezdődik, és arról is, hogy az egészségünk megér-
zésének egyik kiemelt fontosságú tényezője a jó 
pihenés.

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu
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Banglades fiatal, csupán 49 éves 
állam; az India, Mianmar és a Ben-
gáli-öböl között elhelyezkedő 
1,5 magyarországnyi területén 
elképzelhetetlenül sokan élnek. 
Ez a temérdek ember, amennyi-
ben az 1000 km2 alatti területű 
törpeállamokat figyelmen kívül 
hagyod, Bangladest a népsűrűségi 
lista élére emeli. Egy négyzetkilo-
méterén átlagosan ma 1265 fő él.

Banglades nemcsak Bengál leg-
népesebb régiója, hanem földrajzi-
lag, történelmileg és kulturálisan is 
a vidék legnagyobb egységét képezi. 
Ebbe fogsz most bepillantást nyerni.

Geometria a valóságban
Enkláve és exkláve – fogalmak, 
amelyeket valamikor réges-régen 
hallottál már az egyik történelem- 
vagy földrajzórán. De vajon most 
is tudod, hogy mit jelentenek? A 
bengáliak egészen biztos tudják!

1947-ben, miután a britek 
elmentek, az Indiai szubkontinens 
két részre szakadt: a túlnyomórészt 
hindu vallású Indiai Köztársaságra 
és a muszlim vallású Pakisztánra. 

Bengált is vallási alapon osztot-
ták ketté. Nyugat-Bengál India, 
Kelet-Bengál (később Kelet-Pak-
isztán) pedig Pakisztán része lett. 
A vallást leszámítva sem a nyelv, 
sem a kultúra nem kötötte össze 
Nyugat- és Kelet-Pakisztánt. Így 
végül, sok harc árán az utóbbiból 
1971-ben megalakult a Bangladesi 
Népi Köztársaság.

1947 és 1971 között tehát 
Banglades Pakisztán exklávéja 
volt és a két területet 1760 km 
választotta el egymástól. Az exk-
láve tehát egy olyan területda-
rab, amely térben külön áll a fő 
területtől.

Az enkláve ezzel szemben egy 
olyan területet jelent, amelyet 
egy másik terület vesz körbe. (Az 
egyszerűség kedvéért gondolj 
a Vatikánra vagy San Marino-ra. 
Mindkettő Olaszország területén 
belül található.)

Aki enklávéban lakott gyakran 
ütközött olyan akadályokba, mint 
például az átutazási jogok, áruk 
behozatalának és közmű-szolgál-
tatások biztosításának a nehéz-
sége, és nagyban függött az őt 

körülölelő ország együttműkö-
désétől. Így a történelem folya-
mán az enklávékat igyekeztek 
megszüntetni.

Ez történt 2015. augusztus 
1-én is, amikor India és Bang-
lades az akkor létező enklávék 
kétharmadát szüntette meg. 
A határmegállapodásoknak 
köszönhetően 162 elsőrendű enk-
láve (111 indiai és 51 bangladesi) 
cserélt gazdát. Ez a csere további 
két tucat másodrendű és egy 
harmadrendű enkláve megszű-
néséhez vezetett. Ez utóbbi a világ 
egyetlen harmadrendű enklávéja 
volt: a 7000 m2-es indiai parcella 
egy olyan bangladesi enklávéban 
volt, mely egy indiai enklávén 
belül volt található, amelyet pedig 
Banglades vett körül. (Valahogy 
így nézhetett ki: [B[I[B[I]B]I]B].)

A víz az úr
Banglades nemcsak a bonyolult 
enkláve- és exkláverendszere 
miatt került a hírekbe. A tenger 
felől fújó monszun minden nyáron 
irdatlan mennyiségű csapadékot 

Banglades
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hoz, ami elárasztja az egész orszá-
got. Ezért hallhatsz évente az itt 
bekövetkezett katasztrófákról.

A négyhónapos esős évszak-
ban bekövetkezett áradásoknak 
és szomorú következményeinek 
több oka is van. Egyrészt Bang-
lades déli, a Bengáli-öbölbe nyúló 
negyede alig emelkedik 2 m fölé, 
és az ország átlagos tengerszint 
feletti magassága pedig csupán 
85 m. Másrészt az országnak 
nagyon sűrű vízhálózata van. 
Körülbelül 700 folyó igyekszik 
délre, hogy belefolyjon az öbölbe. 
A legjelentősebb közülük a Hima-
lájából eredő Gangesz. A folyó 
hatalmas delta torkolattal ömlik 
a Bengáli-öbölbe, amelyet a Föld 
legnagyobbikának tartanak. Ezen 
jellemzők miatt Banglades beke-
rült a klímaváltozás által rendkívül 
veszélyeztetett országok közé is.

Az áradó folyók egyetlen pozi-
tívuma, hogy a lerakott üledékkel 
újra meg újra termékennyé teszik 
a túlművelt talajt, amely a világ 
egyik legsűrűbben lakott, folya-
matosan növekvő népességű 
területének népességét tartja el 

és szolgáltat körülbelül 70%-uknak 
munkát. Továbbá a delta ad ott-
hont a világ legnagyobb mang-
rove-erdőjének, a Szundarbansz-
nak is, amely teljes egészében az 
UNESCO világörökségének a része.

A mangrovefák között nyüzsgő 
élővilág alakult ki. Itt él többek közt 
Banglades nemzeti állata a ben-
gáli tigris is. Különlegessége, hogy 
ebben az országban mocsaras és 
nem szárazföldi környezetben él 
Ázsia többi országával szemben.

Rozsdatemetők
A tengerre való kijárás szokat-
lan, embert próbáló és időnként 
súlyos áldozatot is követelő fog-
lalkozást teremtett.

Hatalmas, 25-30 éves teher-
szállítók érkeznek a Csittagong [] 
városától északra található hajó-
bontó üzemekbe, hogy 3-6 hónap 
alatt darabjaira bontsák őket, majd 
eladják vagy beolvasszák ezeket 
a komponenseket.

A gigantikus óceánjárókat 
masszívra tervezik, hogy ellenállja-
nak a szélsőséges erőknek. Éppen 

ezért gyakran erősen mérgező 
anyagokat (pl. azbesztet vagy 
ólmot) használnak az építésüknél. 
Így a bontó munka rendkívül káros 
a munkások egészségére nézve. 
Ráadásul az iszonyú magasságok-
ban, lángvágókkal végzett munka 
rendkívül veszélyes. Tovább tetézi 
a helyzetet, hogy a munkaadók 
szívesen dolgoztatnak gyerekeket, 
mert olcsóbbak, kevésbé vannak 
tisztában a munka veszélyeivel 
és alacsony termetükkel a hajó 
minden zugához hozzáférnek.

Sokan megértik, hogy az 
ország lakóinak kétségbeesetten 
szükségük van azokra az állásokra, 
amit a hajóbontó üzemek biztosí-
tanak, ugyanakkor szeretnék, ha ez 
a munka sokkal biztonságosabb, 
emberségesebb körülmények 
között folyna. Az egyetlen javulási 
lehetőség így abban rejlik, hogy 
a Nyugathoz hasonlóan szigorú 
szabályokat vezetnének és tartat-
nának be ezeken a helyeken.

Szövérfi Éva
Cat and the Globe

www.catandtheglobe.com
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Már csak az utcákon heverő elárvult fenyőfák őrzik 
a karácsony ünnepi emlékét. Mindaz, amire heteken 
át készültünk és várakoztunk, egy szempillantás 
alatt elmúlt. És a nyomában nem maradt más, csak 
a hosszú sorban állás a zsúfolt üzletekben a felesleg 
ajándékokkal a kezünkben, néhány szelet kiszáradt 
mákos bejgli, elunt ünnepi dekorációk és a végtelen 
hosszúnak tűnő, szürke január. Pedig ez nem volt 
mindig így. Bár a történet nagyon régi időkre nyúlik 
vissza, szeretném mégis megosztani azt az elfeledett 
szokást, ami ma újra reneszánszát éli egy szűk körben. 
Ez a szokás az otthoni füstölés.

A régi időkben létezett egy hagyomány, amely 
tizenkét napon át tartott és a téli napforduló és 
a háromkirályok ünnepe közti időszakot ölelte fel. 
A mai naptárokban ezt az időszakot december 25-e 

éjféltől január 5-e éjfélig jelölik. Úgy tartották, hogy 
ez az időszak energetikailag gazdag periódus, ezért 
a külvilág felé irányuló aktivitást az emberek csök-
kentették és teret engedtek a belső munkának és 
a mélyebb szinten végbemenő lelki folyamatok-
nak. Füstöléssel támogatták az előbb említett belső 
lelki tevékenységeket, valamint ezzel a technikával 
tisztították meg lakóhelyüket és környezetüket is, 
felkészülve az újabb esztendő eljövetelére. A tizenkét 
nap szimbolikus jelentőséggel bírt és bír még ma 
is. A Tarot 12-es lapja az Akasztott embert ábrázolja. 
Ez a kártya azt a holtpontot szimbolizálja, amelyet 
egy áldozattal lehet leküzdeni, mielőtt egy új idő-
szak kezdetét vehetné. Itt tulajdonképpen az egyén 
feláldozása szükséges: feláldozni a megszokásokat, 
a merev nézőpontokat és mindazt, ami már nem 

Lélekemelő illatok
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szolgálja az egyén fejlődését és előrehaladását. Jól mutatja 
mindezt a lapon felrajzolt 1-es és 2-es szám. Amíg ez a két 
szám nem egyesül 3-assá (új nézőpont, új lehetőség, új 
megoldás), addig nem születhet meg egy új ciklus kezdete. 
A tizenkettes szám értelmezhető a 3 és a 4 szorzataként 
is, ahol az előbbi az isteni hármast, míg az utóbbi a földi 
négyest képviseli és ezekből áll össze az eszményi szám, 
amely további időhatárokat szimbolizál itt a Földön. Meg-
találhatóak az év tizenkét hónapjában, a Zodiákus tizenkét 
jegyében, valamint a nappalok és éjszakák egymást váltó 
12 órás ciklusában is.

Az illatok, így a füstölés is képesek megváltoztatni han-
gulatunkat és tudatállapotunkat, ezért segítik és támogatják 
a belső lelki folyamatokat és munkákat is. Az illatok utat 
nyithatnak emlékeinkhez és érzelmeinkhez, hogy rajtuk 
keresztül kapcsolatba léphessünk énünk nehezen megkö-
zelíthető részeivel. Tizenkét zord éjszakaként is ismert volt 
ez az időköz, hiszen a tél legveszedelmesebb periódusát 
jelentette bizonyos területeken. A hiedelem úgy tartotta, 
hogy ezek a napok a közelgő esztendő egyes hónapjainak 
előhírnökei. Esős márciust jósoltak, ha a harmadik nap 
csapadékos volt.

A füstölés és a füstölőkeverékek elkészítése egyszerű, 
mégis nagyon kreatív eljárás. A keverék alapját mindig vala-
milyen gyanta képezi: tömjén, sztórax, kopál vagy mirha. És 
ehhez az alaphoz adagolhatunk különböző szárított virágokat 
és fűszereket: levendula, kamilla, rózsaszirom, pacsuli, karda-
mom, szegfűbors, csillagánizs, fenyő tűlevél, kakaóbab, sze-
recsendió… stb. A  hozzávalókat illetően nincsen szabály, 
érdemes kísérletezni. Az aktuális érzelmi állapotunk, han-
gulatunk és lelki szükségleteink úgyis 
az orrunknál fogva fognak vezetni 
bennünket. A füstölőkeverék elké-
szítéséhez egy tiszta mozsárra van 
szükség, amelyben a hozzávalókat 
finoman megtörjük. A füstöléshez 
szüksége van még egy lega-
lább hat centiméter magas füs-
tölőedényre, füstölőrácsra és 
mécsesre. Helyezzük a rácsot az 

edény tetejére, szórjunk rá a keverékből és 
gyújtsuk meg alatta a mécsest. 

Élvezzük a füst látványát és illatát, és 
engedjük, hogy emlékeket, történeteket, 
rég elfeledett érzéseket hozzon a tudatunk 
felszínére.

Kovács Kata
unalynn.com
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1780. január 1-én jelent meg Pozsonyban az első magyar nyelvű hírlap, a Magyar 
Hírmondó

1973. január 1-én vezette be a Magyar Posta az irányítószámok használatát

1929. január 1-én alakult meg a Hunnia Filmgyár Rt.

1999. január 1-én az Európai Unió tizenegy országában bevezették az eurót, 
mint elszámolási pénznemet

1843. január 2-án Drezdában bemutatták Wagner „A bolygó hollandi” című operáját

1892. január 3-án született J. R. R. Tolkien angol nyelvész, író

1992. január 3-án hajtotta végre az első szívátültetést a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján dr. Szabó Zoltán professzor.

1821. január 4-én Széchenyi István kinyilatkoztatta, és naplójában is leírta, hogy 
egy évi jövedelmét fordítja rá, ha híd épül Buda és Pest között

1855. január 5-én született King C. Gillette amerikai üzletember, a cserélhető 
borotvapenge feltalálója

1941. január 6-án Roosevelt amerikai elnök kongresszusi beszédében a világhá-
ború utáni jövőről szólva annak alapját a négy alapvető emberi szabadságjogban 
nevezte meg (a szólás szabadsága, a vallásgyakorlás szabadsága, a nélkülözéstől 
megszabadulás és a félelem nélküli világ)

1891. január 13-án született Steinschneider Lilly pilóta, Magyarország, egyben 
az Osztrák–Magyar Monarchia első női pilótája

1973. január 14-én Hawaii szigetéről, Honoluluból műholdon élőben sugározták 
az Aloha from Hawaii koncertet, amelynek főszereplője Elvis Presley volt, s mely 
adást főműsoridőben több mint 40 országban több mint 1 milliárd ember nézett

1759. január 15-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára a British 
Museum

1493. január 16-án Kolumbusz visszatért első útjáról abban a hiszemben, hogy 
felfedezte az Indiába vezető utat

1664. január 24-én a Zrínyi Miklós vezette csapatok a téli hadjárat keretében 
egynapi ostrom után bevették Babócsa várát

1926. január 26-án John Logie Baird bemutatta elektromechanikus 
televíziókészülékét

1969. január 30-án tartotta utolsó nyilvános koncertjét a Beatles az Apple 
székház tetején, Londonban

Helló január!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Béltisztító, erősítő gabonák 
(tovább: hazipatika.com)

• Gyógynövények cukorbetegeknek
 (tovább: hazipatika.com)

• Liszt kisokos 
(tovább: napidoktor.hu)

• A D-vitamin hiánya terhesség alatt
 (tovább: napidoktor.hu)

BÍBOR 
KASVIRÁG
A bíbor kasvirág 100-150 cm magas, fészekvi-
rágzatai egyenként képződnek az ágak csúcsán, 
közepük félgömb vagy kúp alakú, a nyelves 
virágok rózsaszínűek vagy bíborpirosak.

A nyugati herbalisztlika talán legismertebb 
immunerősítője és méregtelenítő növénye. 
A legkülönbözőbb méreganyagokkal szem-
ben képes felvenni a harcot, hogy megvédje 
a szervezetünket. Az ayurvéda egyenesen úgy 
fogalmaz, hogy kiöli az amát. Megtisztítja a vért, 
a nyirokrendszert, segít megállítani a gennykép-
ződést és a szövetek pusztulását. 

Tulajdonság: vértisztító, csíraölő
Alkalmazás: belsőleg: antibakteriális hatású, 
pusztítja a ráksejteket, vírusölő hatású, immu-
nerősítő. Külsőleg: gyulladásos bőrbetegségek 
kezelésére, a levél friss nedve középfülgyulla-
dásban a doghártyára juttatva gyulladáscsök-
kentő, a virágszirom vizes kivonata kötőhártya 
gyulladáskor borogató. Vízzel nem vonható ki 
a hatóanyaga ezért gyökérkivonatát tinktúra 
formájában forgalmazzák.
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Nézd meg és töltsd le 
korábbi számainkat!

Tetszenek a 108.hu magazinok? Szeretnéd, hogy saját szolgáltatásod, terméked és üzleted is ilyen szín-
vonalasan jelenjen meg? Segítünk plakátod, szórólapod, reklámanyagaid elkészítésében. Keress bennünket 
az alábbi elérhetőségeken. info@108.hu 06-30-464-7760, www.108.hu/grafikai-munka
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Ott felejtett dolgok

Hogyan  
előzzük  
meg a téli 
betegségeket 

Az ősz kincsei

Az egyetlen 
állandó  
a változás 
maga
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Nyaralás 
gyógynövénypatikával!

Adj magadnak 
szabadnapot! 

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

Lehetünk 
védettek  
a stresszel 
szemben?
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Miért nem 
szeretünk otthon 

lenni?

Nyári 
egészségmegőrzés

Készíts be 
aloé verát 
a nyárra!

A föld  
nyugtató 
ereje

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

1 1 .  É V F O LYA M  5 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

98 Megtekintés

Most igazán 
fontosak a 
jó emberi 

kapcsolatokMilyen 
segítséget 
tud nyújtani 
az Ájurvéda  
a COVID-19 
krízis idején? 

10 hiba, amit 
elkövethetsz

Készíts túrót 
házilag!

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

1 1 .  É V F O LYA M  4 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

97 Megtekintés

A tavaszi 
nagytakarítás, 
mint lehetőség

A siker és 
a hormonok 
kapcsolata

Vágj bele! 

Felébredés 
és virágzás
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Hogyan támogatja  
a vaszati 
a kreativitást?

Mikor látogasd meg  
az újszülöttet?

Az emésztés tüze Valódi 
gyerekkor
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A száraz bőr egyáltalán 
nem természetes!

Kezdd jól a reggelt!

Szabad kutyák

Új év, új fogadalmak!
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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.

mailto:m%40108.hu?subject=
http://www.kozakmihaly.com
http://www.108.hu/teremberlet
http://www.108.hu
http://www.108.hu/cikkiras


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.

mailto:info%40108.hu?subject=
http://www.108.hu/ajandek
http://www.108.hu/magazin

	more13472547

	teljeskep 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 


