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Gondolom, sokan láttak már a keleti konyhamű-
vészet szerint terített asztalt, ahol kisebb-nagyobb 
tálakban számos különböző fogást kínálnak. Talán 
sokan ki is próbálták már, hisz a keleti konyha min-
dig vonzó volt a nyugati ember számára is. Intenzív 
ízeivel, sokszínűségével, illataival, fűszerhasználatával 
mindenkit elvarázsol. Ha bekukkantunk e mögé 

a többezer évre visszatekintő konyhakultúra kulisszái 
mögé, egy elképesztően pontos gyógyító rendszert 
találunk. Ha az indiai tradíciót nézzük, egyértelműen 
láthatóak az ájurvéda gyökerei.

Van az ájurvédának egy rendkívül érdekes része, 
az ízek művészete. Hat alapízt különböztet meg 
és azt mondja, ha mind a hat ízt érezzük minden 
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étkezésnél az egészségben tart minket. Ezt olyan 
komolyan gondolják, hogy van például hat ízű pirula, 
amiből India szerte rengeteg receptet találunk, de 
mindegyik recept lényege ugyanaz, hogy mind a hat 
alapízt kombinálja. Na persze ez sem ilyen egyszerű, 
de mindenesetre irányadó. A hat íz az édes, a sava-
nyú, a sós, a csípős, a keserű és a fanyar. Minden íz 
két elemet tartalmaz az öt őselemből (éter, levegő, 
tűz, víz, föld), ezek természetéből adódóan lehetnek 
könnyű vagy nehéz, hűtő vagy fűtő, nedves vagy 
száraz ízek. Könnyen érthető, hogy a csípős íz egy 
hevítő, szárító íz, ami emellett igen könnyű is. Érez-
zük a csípős tüzességét, hevítő képességét, ahogy 
egészen belevörösödünk, leizzadunk egy tál jó csípős 
ételtől. Míg azt is tapasztaltuk már, hogy egy kocka 
csokoládé, hogy leföldel minket, nehéz elemei segítik 
csökkenteni a levegős, félős gondolatokat. 

Az édes íz föld és víz elemből áll, mindkettő 
hideg tulajdonságú elem, így az édes is hideg. Nem 
véletlen, hogy ha túlzásba visszük, gyakran produ-
kál megfázásos tüneteket, hurutosodást, köhögést. 
Talán a legfontosabb íz, hiszen minden szövetünkre 
(hét szövetet határoz meg az ájurvéda) építő, erő-
sítő hatást gyakorol. Ami nem jelenti azt, hogy ezt 
nem lehet túlzásba vinni, így ha sok édeset eszünk, 
természetes, hogy megerősödnek olyan szövetek 
mint a zsírszövet. Kedvező hatása, hogy harmoni-
kus állapotba hozza az elmét. Ki ne érezte volna 
már, hogy egy szelet habos sütemény, egy krémes, 
egy csoki elégedettséggel tölti el az elmét. De itt is 

a mértékletesség lesz, ami engedi ezeket a finom 
örömöket. Ha túlzásba visszük, az édes már nem 
nedvesíteni, hanem nyákosítani fog. Amíg kedvező 
mennyiségben fogyasztva nyugtatja a nyálkahár-
tyákat, addig túlzott mennyiségben kapha rendel-
lenességeket okoz, náthás, köhögős tüneteket erő-
sít. Az édes a cukor, és a természetes cukrok adják 
a zöldborsó, a répa, a gyümölcsök édes ízét is. Így 
ájurvédikusan a zöldborsófőzelék, vagy a kompót is 
pont olyan kiegyensúlyozó az elmére nézve, mint 
a habos sütemény. Leginkább a tüzes alkatú pitták 
igénylik az édes ízt, közepes mennyiségben a levegős 
váták, míg a legcsekélyebb mennyiség a földes kapha 
alkat helyes étrendjében szerepel. A jó hír, hogy 
a túlzásba vitt ízek közül szervezetünk az édeset 
tolerálja leginkább. Arra viszont kifejezetten érdemes 
odafigyelni, hiánya ugyanúgy problémákat okoz. 
Ha nem fogyasztunk elég édes ízt, azokat a dósákat 
(testnedveket) fogja fokozni, amelyeket csillapítania 
kellene (váta és pitta dósát).

A sós íz (tűz-víz) különlegessége, hogy mennyisé-
gétől függően más és más hatást fejt ki. Kis mennyi-
ségben emésztésserkentő, közepes mennyiségben 
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hashajtó, míg nagy mennyiségben hánytató hatása 
van. Emellett a sós íz puhít és nyugtat. Kis mennyiség-
ben mindenkinek szüksége van víz- és sóháztartásunk 
egyensúlyához. Segít a testünket melegen tartani, 
ezt a jótékony hatását télen egyszerűen kihasznál-
hatjuk, ha a meleg teánkba egy csipet sót is teszünk. 
A Himaláján élő hegyi népek régóta alkalmazzák ezt 
a módszert havas, hideg területeken. Nyáron persze 
már nem kell fűteni minket, így a sós ételek fogyasz-
tását érdemes optimalizálni. Ha túlzásban visszük, túl 
sok vizet tart meg a szervezet, ami a kapháknak kife-
jezetten kedvezőtlen, de még a szárazságra hajlamos 
vátáknak is csak ideig-óráig segít a víz megtartásában, 
utána már nekik is harmóniátlanságot okozhat, ami 
hajhulláshoz, ráncosodáshoz vezet. Azért is érdemes 
a sózást mérsékelni (amúgysem egy túl tápláló íz), 
mert hatása kis mennyiségben is erős, ha túlzásba 
visszük, elnyomja a többi alapízt, így azok nem tudják 
kifejteni jótékony hatásukat. Gondolom más is sózta 
már el az ételét, ilyenkor nem is csak attól ehetetlen, 
hogy túl sós, hanem hogy más ízt nem is érzünk 
szinte, annyira elnyomja a többit. A sokáig túlzásba 
vitt sós íz egyenesen gyulladásokat okoz.

A savanyú íz (föld-tűz) étvágyat serkent, miköz-
ben remek szomjoltó. Ki ne érezte volna már, hogy 

nagy melegben egy savanykás frissítő mennyivel 
jobban oltja a szomjunkat, mint a sima víz. A savanyú 
felélénkít minket, miközben táplálja, tonizálja szö-
veteinket. Van izzadást serkentő hatása, és remek 
szélhajtó. Ez az íz, bár nagy tápértékkel bír, de savas 
közeget teremt (manapság mikor sokan küzdenek 
savasodással nem ideális), ami a reproduktív szöve-
teinkre hathat károsan azzal, hogy csökkenti azok 
termelődését. A savanyú íz a téli hónapok sztárja, itt 

jöhetnek az eltett savanyúságok, főként az erjesztett, 
fermentált savanyúk, legyen az hordóskáposzta, 
csalamádé. A savanyú íz segíti melegen tartani 
a szervezetet, de finoman, nem drasztikusan, mint 
a csípős. Savanyúra csak mérsékelt mennyiségben 
van szükségünk, leginkább a levegős váta tolerálja, 
másoknak érdemes csekély mennyiségben használni. 

A csípős (tűz-levegő) elősegíti a mozgást a szer-
vezetben, élénkít, fokozza az anyagcserét, valójában 
minden szerv működését. Segíti az emésztésünket, 
felélénkíti az emésztő tüzet, szélhajtó és izzadást 
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serkentő hatással is bír. Kitisztítja légútjainkat, de 
nem csak a fizikai csatornáinkat pucolja ki, hanem 
az összes finom csatornát is. Ez elég jelentős, ha csak 
a thai masszázs elméletét nézzük, miszerint hetven-
kétezer ilyen finom csatorna van az emberi szerve-
zetben. Ez is egy hideg ellen kiválóan alkalmazható 
íz, mivel hőt termel, gyorsan felfűti a testünk. Még az 
étkezés végére sem érünk, egészen kimelegedünk 
evés közben, a homlokunk is gyöngyözni tud tőle. 
Azoknak, akik amúgy is tüzesek, nem nagyon kell 
erőltetni, csak csínján bánjanak vele! A levegős alkat 
is túlzásba tudja vinni, olyankor már szárítani fogja 
őket. Leginkább a földes kapha alkatot segíti ez az 
íz. Persze kis mennyiségben mindenkinek szüksége 
van rá, tisztító, méregtelenítő képessége miatt. Egy-
szerűen eltávolítja a nyákokat, lerakódásokat. Csípős 
aroma, nem csak a csiliben, a cseresznyepaprikában 
vagy a feketeborsban van, a csípős íz ott van a hagy-
mafélékben, a mustárban, tormában, retekfélékben, 
de még a rukkolából is kiérezzük. 

A keserű (levegő és éter) a fogyni vágyók barátja. 
Az édessel ellentétben csökkenti a testtömeget, 

a szövetek víztartalmát, ez egy szárító íz. Ödémák-
nál, túlsúly kezelésében elhagyhatatlan. De nem 
csak testünk lesz könnyebb tőle, az ájurvéda szerint 
fokozza elménk könnyebbségét is. Mindemellett 
erős fertőtlenítő hatást gyakorol, méregtelenítő és 
vértisztító. Bár ez az íz táplál legkevésbé, és ez a leg-
kevésbé ízletes is, ugyanakkor, súlyos fertőzések, láz, 
baleseti sérülések esetében ez az ősi rendszer mindig 
a keserű és fanyar ízeket használja elsőként. Ezt az 

utolsó három ízt (csípős, keserű, fanyar) hanyagoljuk 
el manapság leginkább. Ez a három íz pedig kiemel-
kedő nem csak a konyhakultúrában, a fitoterápiás 
kezelésekben is. Ezek fordulnak elő leggyakrabban 
a növényekben. Ezek hatnak leggyorsabban a szer-
vezetünkbe került kórokozókkal szemben. A magyar 
nyelvben sem véletlenül mondjuk keserűfüveknek 
a keserű ízhatású gyógynövényeket, magyar népi 
gyógyászat, amely szintén a növények energetikáját 
figyelte, éppúgy megkülönböztetett ízeket (édes-
kömény, édesgyökér, keserűfüvek, keserűmandula) 
használatukkor. A keserű ízt érezzük a keserű teákban, 
a grapefruitban, a spárgában, a mandulában, a citrom 
héjában, az uborka félékben. 

Végül a fanyar íz zárja a sort (föld-levegő), amely 
hűtő hatásával, jótékonyan hat a túl tüzes állapotokra, 
használható gyulladáscsökkentő, lázcsillapító terá-
piáknál, valamint a pitták számára a legkedvezőbb 
ez az íz. A fanyar íz a szövetek szilárdságát segíti, 
míg gátolja, hogy a szervezetünk túl sok folyadékot 
adjon le. Segíthet az olyan folyadékvesztéssel járó 
esetekben, mint a heves izzadás, vagy a hasmenés. És 
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még egy jó tulajdonsága, hogy segíti a nyálkahártya 
és a bőr egészségét.

Ezzel a kis összefoglalással azt szeretném bemu-
tatni, hogy ételeink milyen sokszínűen hatnak szer-
vezetünkre, az egészségünk fenntartására. Ha elha-
nyagoljuk étkezéseinket, a sokszínű és tartalmas (az 
ájurvédikus szemlélet szerint lakto-vegetáriánus) 
táplálkozást, szervezetünk nem tud harmonikusan 
működni. Fogyasztói szokásaink mára két-három 
ízre helyezik a hangsúlyt, mivel főként sós, édes és 
olykor savanyú, olykor csípős ízzel, a keserű és fanyar 
ízeket sokszor hanyagoljuk. Pedig hat alapíz van, 
nem kettő, nem három, és mindet kellene éreznünk 
legalább egy nap. Ha huzamosan kihagyunk ízeket 
a táplálkozásunkból, az problémákhoz vezet, például 
a csípős íz hiánya gyengíti az emésztésünket, míg 
a keserű íz hiánya a méreganyagok felhalmozódását 
eredményezi.

Ezeket az ízeket érdemes egymással fogyasztani, 
mert kiegészítik egymást. Ha a csípőst sóssal és 
savanyúval együtt fogyasztjuk, az erősen rásegít az 
emésztésünkre. A keserű csípőssel remek tisztító, 
szárító kombináció. Az ízösszeállítások összeadják 
közös képességeiket és hatványozottabban hat-
nak. Kiegyensúlyozottabbá is teszik az ételt, miután 
jótékonyan hatnak egymásra is, például a nehezen 
emészthető édes ételt a csípős segít megemészteni, 
míg az visszahűti kicsit a csípős heves fűtő hatását. 
Ez a párosítás a csatnik alapja. „Legyen olyan csípős, 
hogy ne lehessen megenni, de legyen olyan édes 

is, hogy ne lehessen meghagyni.” Aki evett már ilyen 
fűszeres csípős, gyümölcsből készült szószt, az tudja, 
nem csak isteni finom, de sokkal kevésbé érezzük 
teltnek, túllakottnak magunkat, ha csatnit is eszünk 
egy jó. Egyszerűen, gyorsabban és maradéktalan-
abbul emésztünk. 

Mára nyílt titok, hogy változtatnunk kell étke-
zési szokásainkon, tudatosabbá kell tennünk mind 
a vásárlási szokásainkat, mind a táplálkozásunkat. Oda 
kell figyelnünk, milyen alapanyagokból főzünk, hogy 
minél több friss szeronális zöldséget, gyümölcsöt 
fogyasszunk. Ha nincs saját konyhakertünk, válasszuk 
a vegyszermentesen gazdálkodó kistermelőket, aki-
ket elérhetünk a piacokon. Kerüljük az adalékokkal, 
tartósítószerekkel „gazdagított” alapanyagokat, készé-
teleket. Azt, hogy miből, kinek, mikor, mit, hogyan 
főzzünk, abban pedig rengeteg jó tanáccsal lát el 
minket az ájurvéda.

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
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Az édesgyökér ősidők óta alkalmazott gyógynö-
vény, amely kedvezően hat minden szövetre. Ájur-
véda szempontjából édes és keserű, hűtő hatású. 
Harmonizálja a vatát, pittát és hosszútávon növeli 
a kaphát. Hatással van az emésztésre, légzőre-
ndszerre, hormonrendszerre, idegrendszerre és  
befolyásolja a női reproduktív szerveket is.

Az édesgyökér hatékony nyálkaoldó szer, mert 
segíti a váladék feloldását és megkönnyíti ürülé-
sét a testből. Megfázásoknál, köhögésnél, influ-
enzánál, bronchitisnél, torokgyulladás, légcső-
hurut esetén ajánlott. Nagyon jó szer gyulladások 
csökkentésére, enyhén laxatív, nyugtatja és erősíti 
a nyálkahártyákat, megszünteti az izomgörcsöket 
és csökkenti a gyulladást. 

Erősítő, fiatalító és nyugtató hatású, jól hasz-
nálható általános gyengeség esetén is. Gyomor-
bántalmak, fekélyek, savtúltengés esetén hatásos 
szer. Fájdalmas vizelésnél és alhasi fájdalmaknál 
is javasolt az alkalmazása. 

Nagyobb mennyiségben hánytató szerként 
használják a keleti gyógyászatokban, mert eltá-
volítja a tüdő és a gyomor kapha tartalmát. Íze 
erőteljes, kellemes, édes, így más rossz ízű gyógy-
növények ízét elveszi és harmonizálja a többi 
gyógynövény tulajdonságait. 

Gyömbérrel nagyon jó megfázásokra. Szattvikus 
gyógynövény, nyugtatja az elmét, táplálja a spiri-
tualitást, elégedettséget és harmóniát teremt. Az 
agynak is egyfajta tápanyag, gyarapítja a kopo-
nyaűri és gerincfolyadékot.

Szépíti a hajat és az arcbőrt, fejleszti a látást.
erülendő az alkalmazása magas kapha szint, 

ödéma, csontritkulás és magas vérnyomás esetén. 
Nagy dózisban nem javasolt, mert gátolja 

a kálium és a kalcium beépülését. 

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com

Gyógyító 
édesgyökér
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Türkiz, szinte már átlátszó, csillogóan hívogató 
víztükör. Mediterrán éghajlat és életérzés, a nyugalom 
és a béke harmonikus egyensúlya. Napozóágyak és 
teljes ellazulás, kiszakadás egy nehéz évből. Fejünk 
felett a felhőtlen, nyugtatóan mélykék égbolt. Az 
eddig magunkban tartott, szinte fojtogató gondo-
lataink most végre szabad utat kapnak. Fellélegez-
hetünk. Mélyen és jólesően. Körülöttünk mindenhol 
emberek. Végre! Idén nem zavartatjuk magunkat, 
ahogyan a korábbi nyaralásaink során. Már-már élvez-
zük a “tömeget”, vidám mosolyt csal az arcunkra az 
előttünk várakozó kis sor a büféig. Fellélegeztünk.

Elérhetetlennek és lehetetlennek tűnik számodra 
mindez, ahogy ezeket a sorokat olvasod? Szeretnélek 
felvidítani és kirángatni a letargikus, szürkére festett 
hétköznapjaidból! Ébresztő!  Ez a jellemzés nem 
pusztán fikció, a leírtakat akár te is átélheted , akár 
már az idei nyáron! A legfőbb teendőd mindehhez: 
pozitív gondolkodás és hit.

 Hit egy jobb nyárban és hit önmagadban.  Hogy 
igenis meg tudod csinálni! Bármilyen nehéz is a hely-
zet, Te résen leszel és nem hagyod, hogy a negatív és 
lehúzó gondolatok átvegyék az irányítást az életed 
felett. 2021 a Te éved lesz! 2021 a mi, közös évünk lesz! 

Kilábalás a múlt nehézségeiből
2020 nem volt könnyű és zökkenőmentes év. Sen-
kinek sem. Mindannyian nehézségekbe, nem várt 
szituációkba, élethelyzetekbe kerültünk. Sokszor 
bizonytalanodtunk el magunkban. Voltak pillanata-
ink, amikor legszívesebben mindent eldobtunk volna 
és úgy igazából, torkunk szakadtából ordítottunk 
volna egy jó nagyot. Talán még a világ másik felén 
is hallották volna.

Azonban most mégis arra bíztatlak Téged, ked-
ves Olvasó, hogy ezt engedd el! Bámilyen nehéz 
helyzetben is legyél, fogadd meg, hogy változtatsz 
rajta.  Akármiből is szeretnél éppen kilábalni. Az első 
lépés a célod felé bizony Te magad vagy. Hidd el, 
tapasztalatból beszélek sajnos. Mindig könnyebb 
lesz másokat hibáztatnunk a jelenlegi problémá-
inkért, betegségeinkért, nehéz helyzeteinkért. Ujjal 
mutogatunk másokra és közben érezzük, hogy egy 
nagy teher esik le a vállunkról. Kicsit még talán meg 
is könnyebülünk, hogy ezt nem mi baltáztuk el. 
Szomorú igazság következik: Akár tetszik, akár nem, 
mi tehetünk róla. 

Mikor szúrtuk el? Azon a ponton, amikor felültünk 

2021 
a nyugalom 
feledhetetlen 
oázisa lesz?
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a pocsék közönyünkkel erre a negativitással és kishi-
tűséggel hajtott hullám vasútra. Egy hullám vasútra, 
ami sohasem áll meg, folyton-folyvást mozgásban 
van. A sok önmarcangolás és az önbizalomhiány 
pedig csak gyorsítja. Adódik a következő, igen jogos 
kérdés: Hogyan szállhatnék ki belőle? 

A kiszállás- mint általában egy gyorsan mozgó, 
szinte megállíthatatlan járműből- mindig kockázatos. 
Nincsen rá életbiztosításunk és valószínűleg senki 
sem fogja majd közben a kezünket és támogat, hogy 
“Hajrá, hajrá! Ugorj csak ki! Menni fog!”.  Ne várjuk ezt 

Remélem, hogy tudtam segíteni ezekkel a tip-
pekkel ebben a nehezebb időszakban is. Fogadjá-
tok meg a tanácsokat és igyekezzetek minden nap 
közelebb kerülni a vágyott céljaitok felé! Lehetetlen 
ugyanis nem létezik. Csak bizonytalan emberek és 
akadályok. De az akadályok leküzdésében rejlik az 
igazi, nagybetűs siker!

Tollas Tímea
 https://vilag-koruli-szenvedelyeim-eskuvok-utaza-

sok-szemleletmodok.webnode.hu/

4 tipp a hullámvasútról való  kiugráshoz:

1.  Határozd el, hogy változtatsz! Ne csak ámítsd 
magadat, valóban érezd mélyen, legbelül, hogy 
kész vagy lépéseket tenni magadért!

2. Amennyiben szükséges, írd is le, hogy milyen 
célokat szeretnél megvalósítani. Ezeket hogyan 
tervezed majd véghez vinni? +TIPP: vezess naplót!

3. Le a negatív gondolatokkal! Ezek már nem szol-
gálják a fejlődésedet, így jobb, ha megszabadulsz 
tőlük. Eleinte nehéz lesz elengedni őket, hiszen 
már annyira szerves részeddé váltak. Helyette 
csináld azt, amit szeretsz! Sétálj sokat, legyél 
a barátaiddal, olvass el egy jó könyvet, relaxálj 
és mindig legyen időd saját magadra! Ez nem 
önzőség.

4. Soha, ismétlem soha ne hagyd, hogy mások 
megpróbáljanak elbizonytalanítani a céljaid 
felé vezető utadon. Mindig lesznek körülötted 
(sajnos) olyan emberek, akik rosszindulatúak és 
csakis abban lelik az örömüket, hogyha vissza 
tarthatnak, meggátolhatnak a sikered elérésében. 
Ilyenkor rázd le magadról a “segítő szándékú” 
kezeket. Ne feledd: egy valaki tud csak segíteni 
rajtad igazán. Te magad.

el senkitől. Az emberek általában még a saját életük-
kel kapcsolatosan is bizonytalanok, nem hogy máso-
kéval foglalkozzanak. Ne kérj állandóan tanácsokat 
és ne is vágyakozz az elismerésükre. A változtatásról 
magunknak kell döntenünk, ahogyan az ugrásról is. 
Roppant nehéz ez így mind, tisztában vagyok vele. 
De hidd el, egyszer mindannyian tökélyre tudjuk 
fejleszteni.
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A VILÁGBÉKE ÉTREND: 

a legjobb 
vegán 
könyv

“Azt hiszem, A világbéke étrend a 21. szá-
zad legfontosabb könyve. Ha csak egyetlen 
könyvet olvasol el életedben, az A világbéke 
étrend legyen.” – James Macy, M.D.
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Végre magyarul is olvasható a 18 nyelvre lefor-
dított Amazon bestseller! Ekönyvként ingyen letöl-
thető innen!

Idén 20 éve vagyok vegetáriánus és 10 éve 
vegán. Közel 10 éve fordítok vegán irodalmat, 
videó feliratokat, sok éve tartok előadásokat a veg-
anizmus különböző aspektusairól. Ezért már “szak-
értőnek” tekintettem magam, aki már mindent 
tud, amit a témában tudni érdemes...

Egészen addig, amíg bele nem olvastam Will 
Tuttle: The World Peace Diet (A világbéke étrend) 
című könyvébe. Teljesen új dimenziók nyíltak meg 
előttem, a könyv minden fejezete újat mondott. 
Rájöttem, hogy az állattartás és az azzal együtt járó 
mentalitás sokkal nagyobb hatással van életünkre, 
mint azt legtöbben – akár vegánok is – sejtjük és 
elfogadjuk. A könyv címe – A világbéke étrend 
– egyáltalán nem túlzás, sőt... Valóban ilyen hor-
derejű dolgok dőlnek el pusztán azáltal, hogy mit 
teszünk a tányérunkra. Valóban bolygónkról, az 
emberiség sorsáról és boldogulásáról, a világvégé-
ről vagy a világbékéről döntünk! Elképesztő, hogy 
egy ilyen egyszerűnek tűnő cselekedet hogyan 
határoz meg szinte mindent életünkben.

A könyvnek döbbenetes erejű üzenete van, 
nem véletlen, hogy híres vegán szerzők, aktivisták, 

spirituális emberek és egyszerű olvasók is mind 
lelkesen ajánlják. És ami nagyon jól mutatja a könyv 
gazdagságát, sokoldalúságát és mondanivalójának 
fontosságát, hogy szinte mindannyian a könyv más 
aspektusát emelik ki. Fantasztikus gondolatmene-
tek, nagyon éles meglátások, olyan összefüggések 
észrevétele, amik révén például saját eddigi néze-
teim is, mint egy kirakós játék darabjai, összeálltak 
egy koherens, logikus, teljesen összefüggő világ-
képpé. Rengeteg “Aha!” élményben volt részem.

A könyvnek óriási erőssége, hogy Will Tuttle, 
egy mélyen spirituális ember úgy tud átadni egy 
alapjaiban véve spirituális világnézetet, hogy az 
teljesen természetes, elfogadható és könnyen 
emészthető bármilyen világnézetű – ateista, vallá-
sos, new age, spirituális, ezoterikus beállítottságú 
– ember számára. Nem erőltet rá senkire semmit, 
mégis a legátfogóbb érvrendszert nyújtja az erköl-
csi veganizmus, a könyörületes életmód mellett. 
Korunk millió problémájával szembesülve felüdít 
és reményt ad, hogy mégis van megoldás, és ezért 
a megoldásért mindannyian tehetünk, minden 
nap, a legegyszerűbb, és talán legváratlanabb 
módon!

Töltsd le te is, olvasd el, és terjeszd a békés és 
gyengéd vegán forradalom hírét!

Lehel Csaba

„Ha társadalmunkban mindannyian vegánok lennénk, és az állati eredetű étkezéstől 
a növényi étrend felé mozdulnánk el, mi történne? Ha nem ölnénk meg ezeket a teheneket 
és nem ennénk meg, akkor nem kellene ezeket a teheneket tenyésztenünk, mert teheneket, 
csirkéket, sertéseket és halakat tenyésztünk. Újra és újra tenyésztjük őket, könyörtelenül. 
Tehát ha nem tenyésztenénk őket, akkor nem kellene etetnünk őket. Ha nem kellene 
etetnünk őket, akkor nem kellene ezt a földet gabonafélék és hüvelyesek termesztésére 
fordítanunk, hogy etessük őket. És akkor az erdők visszatérhetnek. A vadvilág vissza-
térhet. Az óceánok visszatérnének. A folyók újra tiszták lennének. A levegő visszatérne. 
Visszatérne az egészségünk.” Will Tuttle
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A helyes válasz az, hogy egyszer. Az újév ugyanis 
a naptári év első napja, amit a legtöbb esetben 
tűzijátékokkal, bulikkal és családi összejövetelekkel 
ünneplünk.

Az viszont nem mindegy, hogy melyik naptárat 
használjuk. A nálunk és a világ számos országában 
elfogadott Gergely-naptár nem az egyetlen időmérő 
rendszer.

Hányszor 
van újév?
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A csillagok mozgása, a Hold fázisai és az évszakok 
váltakozása alapján számos naptár készült és van 
használatban a mai napig is.

Látogassunk hát el néhány olyan helyre, ahol az 
emberek máskor ünneplik az újévet! (Megjegyzés: 
Az újév dátumai a Gergely-naptár alapján vannak 
megadva. Ezek a dátumok bizonyos esetekben éven-
ként eltérnek.)

Ortodox újév
ország: Oroszország, Macedónia, Szerbia, Ukrajna
dátum: 2021. január 14.

A Julianus-naptárat követő ortodox keresztények 
is szórakozással, tűzijátékkal, temérdek enni- és inni-
valóval köszöntik az új évet.

Macedóniában ilyenkor házi kenyeret fogyaszta-
nak, amelyikbe egy érmét gyúrnak bele. A hagyomány 
szerint, aki megtalálja az érmét, annak egész évben 
szerencséje lesz.

Igbó újév
ország: Nigéria
dátum: 2021. február

Az újévi fesztivál ideje alatt az igbók uralkodója 
Nigériában jammagot oszt szét az emberek között, 
és arra kéri őket, hogy térjenek haza és gazdálkod-
janak földjükön.

Nyepi
ország: Indonézia
dátum: 2021. március 14.

Amikor a magyarországi újévi ünneplésre gon-
dolunk, akkor valószínű vidám, hangos embereket 
képzelünk magunk elé. Indonéziában az újévet tel-
jesen másképp ünneplik. A balinézek ezt a napot 
teljes csöndben töltik.

Azok, akik maximálisan betartják a vallási hagyo-
mányokat, otthon maradnak, nem dolgoznak és 

kerülik a kellemes tevékenységeket. A cél az, hogy 
az egész napot elmélkedéssel, meditációval és böj-
töléssel töltsék.

Thingyan
ország: Mianmar
dátum: 2021. április 13-16.

A burmai újév egy extravagáns vízi fesztivál. Az 
emberek számos vízzel kapcsolatos tevékenységben 
vesznek részt: vízi pisztollyal locsolják egymást, vöd-
rökből vizet öntenek stb. Ez az őrület három-négy 
napig tart, és mindig pontban 18.30-kor, a vacsora 
és az éjszakai bulizás ideje előtt ér véget.

Iszlám újév
ország: /iszlám vallású közösségek világszerte/
dátum: 2021. augusztus 9/10.

Az első iszlám év Mohamed próféta Mekkából 
Medinába tartó útjával vette kezdetét. Az iszlám 
két legnagyobb ágának követői, a síiták és a szun-
niták, azonban másként tekintenek Muharram (az 
iszlám naptár első hónapja) szent hónapjára. A síita 
zarándokok a legszentebb helyeikre utaznak, hogy 
megemlékezzenek a hetedik századi csatáról, míg 
a szunniták böjtöléssel ünneplik Mózes győzelmét 
az egyiptomi fáraó felett.

Szövérfi Éva
Cat and the Globe

www.catandtheglobe.com
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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 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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A szupertáplálékok a termékenységi diéta szerves 
részei. A Hagyományos Kínai Orvoslás szerint a leg-
fontosabb jelentőségük, hogy növelik az életerőt, 
a Qi-t (ejtsd: csít); valamint elősegítik az immun- és 
a hormonrendszer egyensúlyát. A szupertáplálékok 
olyan élelmiszerek, amelyek nagy mennyiségben 
tartalmaznak vitaminokat, ásványi anyagokat, ant-
ioxidánsokat és egyéb hasznos anyagokat.

A babát tervező (és elsősorban termékenységi 
problémákkal küzdő) klienseimnek javasolni szoktam 
1-2 szuperélelmiszer rendszeres fogyasztását, mivel 
nemcsak a hormonális egyensúly megteremtésében 
segítenek, hanem a petesejteket és a spermiumokat 
is táplálják. Nőgyógyászati állapotunk függvénye 
lehet, hogy melyik szupertáplélék(ok) a legmegfe-
lelőbb(ek) számunkra.

Melyek a leghatásosabbak?

Maca (Lepidium meyenii) 
Ez a Peruból származó, gyökér-szerű keresztesvirág-
zatú zöldség mindig is nagy népszerűségnek örven-
dett az inka birodalomban. A helyiek előszeretettel 
alkalmazták gyógyszerként, termékenység és életerő 
fokozó hatása miatt. Nőknél és férfiaknál egyaránt 
a kulcsfontosságú hormonokra hat; anélkül, hogy 
bármilyen hormont tartalmazna. 

Hatásai:
• támogatja a hormonális egyensúlyt (szabá-

lyozza az ösztrogént + segít az alacsony prog-
eszteronszint megnövelésében)

• fokozza az energiát, ellenállóképességet és 
hozzájárul az egészséges mentális állapothoz

• támogatja a pajzsmirigy megfelelő működését

Szupertáplálékokkal 
a babáért
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• férfiaknál növeli a szexuális aktivitást, a sper-
miumok számát és mozgékonyságát; valamint 
csökkenti a vérnyomást és a szorongást

• A maca kapható por és kapszula formájá-
ban is. Napi adagja 500-3000 mg-ig terjed-
het naponta; amelyet célszerű a nap első 
szakaszában bevenni, mivel enyhe stimuláló 
hatása miatt megzavarhatja az éjszakai alvást. 
Várandósság alatti szedésével kapcsolatban 
nem áll rendelkezésre elegendő adat, így nem 
javasolt a szedése. 

Méhpempő
A méhkirálynő tápláléka, egy igazi életelixír; amely 
kiemelkedően gazdag aminosavakban, zsírsavakban, 
fehérjékben és bizonyos (A, B, C, D, E) vitaminok-
ban, valamint ásványi anyagokban. A méhpempő 
szintén a hormonális egyensúly helyreállításában 
segít. Különösen azok számára hasznos, akiknek 
alacsony(abb) az ösztogénszintjük, és  vékony 
a méhnyálkahártyájuk. 

Egyéb hatásai:
• gyulladáscsökkentő hatású
• támogatja a petesejtek és a spermiumok 

egészségét
• csökkenti az öregedés jeleit és tüneteit
• erősíti az immunrendszert
A méhpempő hagyományos adagolása 500-3000 

mg, mindez napi 2-3 alkalomra elosztva, az étkezések 
között. Méhészeti termékekre való allergia esetén 
nem szabad használni!

Propolisz és virágpor 
Ezek a méhészeti termékek szintén nagyon gaz-
dagok vitaminokban és ásványi anyagokban.  A 
virágpor 50%-kal több fehérjét tartalmaz, mint 
a marhahús; a propolisz pedig erős gyulladáscsök-
kentő és immunerősítő hatóanyagokkal rendelkezik. 

Endometriózis esetén különösen ajánlott a fogyasz-
tása. Figyelem!  Pollenallergiások vigyázzanak a virág-
por fogyasztásával!

Spirulina alga: 
Egy apró édesvízi alga, amely az összes eddig vizsgált 
élelmiszer közül a legtöbb tápanyagot tartalmazza 
grammonként. Az „űrhajósok eledele” vitaminokat, 
ásványi anyagokat, enzimeket, fehérjét könnyen 
emészthető és természetes formában tartalmazza. 
Legfontosabb szerepe a vetélés megelőzésében és 
az inzulinszint normalizálásában van. Várandósság 
ideje alatt is szedhető.

A szupertáplálékokat fogyaszthatod önmagában, 
vagy müzlibe /kásába/zöldturmixba keverve; eset-
leg kipróbálhatod a „termékenységi turmixot” is. 
Íme egy turmix recept: 
• 1 banán
• 1 teáskanál maca por
• fél teáskanál spirulina por
• 2 adagolókanál búzafehérje-por (semmikép-

pen nem szójafehérje-por!)
• 1 teáskanál méhészeti termék (ami nem méz, 

hanem a fenti méhészeti termékek keveréke)
• növényi tej/ frissen facsart gyümölcslé

Bárdi Nóra • pszichológus, természetgyógyász, 
termékenységi tanácsadó

www.terapiatanacsadas.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

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/szabdzsi/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/


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


Rózsabriós
HOZZÁVALÓK:
A TÉSZTÁHOZ:
• 45 dkg finomliszt
• 1 ek sikér (jó minőségű liszt esetén 

elhagyható)
• 1 kk só
• 10 dkg cukor
• 2 g őrölt vanília
• 2,5 dkg sütőélesztő
• 1,5 dl főzőtejszín
• 1 dl tej (amennyit a liszt a tejszínen kívül még 

felvesz)
• 3 dkg vaj
• 5 dkg mazsola
A SZIRUPHOZ:
• 3 ek cukor
• 1 dl víz

A lisztet, a sikért, a sót, a kristálycukrot és a vaní-
liát alaposan összekeverjük. Az élesztőt elkeverjük 
0,5 dl langyos tejszínnel és 5 percig állni hagyjuk. 
Eközben a vajat felolvasszuk a maradék tejszínben. 
A száraz keverékünkhöz hozzáadjuk a tejszínnel 
elkevert élesztőt és a tejszínben felolvasztott vajat, 
majd 15 percig dagasztjuk. Dagasztás közben ahhoz, 
hogy lágy tésztát kapjunk, még körülbelül 1 dl tejet 
apránként hozzá kell adni. A kész tésztát letakarva 
1 órát kelesztjük.

Közben elkészítjük a cukorszirupot. 3 ek kristály-
cukrot és 1 dl vizet felforralunk, majd jó melegen, 
de nem forrón használjuk fel.

Amikor a tészta megkelt, fél cm-es vastagságúra 
nyújtjuk, majd különböző méretű pogácsaszagga-
tóval kiszaggatjuk. Egy rózsához körülbelül 4-4-4 
kiszaggatott korong szükséges. Az egy rózsához 
felhasznált korongok súlya ne legyen nehezebb 
15 dkg-nál, mert akkor nem fog elférni a muffin 
formában. 

A korongok egyik felét olvasztott vajjal megkenjük. 
Az első legkisebb korongot félbe hajtjuk, a másodikat 
vele szembe fordítva ráhajtjuk a már félbehajtott 
korongunkra. A harmadik és negyedik korongot az 
előző kettő találkozására hajtjuk, egyiket az egyik, 
a másikat a másik oldalon. Ezt egész addig ismé-
teljük, amíg az adott rózsához szánt korongjaink el 
nem fogynak. 

Az így elkészített rózsákat előre kikent muffin 
formába tesszük. Fontos, hogy a muffin forma min-
den második mélyedésébe kerüljenek a rózsák, így 
jó eséllyel nem érnek majd össze. Amint a formá-
zás elkészült 30 percig kelesztjük, majd sütés előtt 
cukorsziruppal lekenjük. A szirupot csak közvetlenül 
a kenés előtt készítsük el, mert ahogy hűl egyre 
inkább besűrűsödik. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, 
majd a rózsákat 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. 

Amennyiben a leírás mellett szívesen megnéznéd 
az elkészítésről készült videót is, azt ide kattintva 
érheted el: https://youtu.be/zFv7hHei9Hc

Befli
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Kókuszos kölesgolyó
ELKÉSZÍTÉSE:
A kölest 3 pohár vízben megfőztem, tettem hozzá 
egy csipet sót. Amikor készen lett, hűtöttem. Már csak 
langyos volt, amikor belekevertem az összes többi 
hozzávalót: a vajat, a kókuszreszeléket, a citromhéjat 
és levet, a vaníliát és a cukrot. Jól összegyúrtam és 
teljesen kihűtöttem. A massza szépen összeállt, 
könnyen lehetett formázni. Kis golyókat formáztam 
belőle, amiket aztán kókuszreszelékbe forgattam.

Hémangi / vegavarazs.hu

HOZZÁVALÓK:
• 1 pohár (2,5 dl) köles
• egy csipet só
• 2 dkg vaj
• 4 ek kókuszreszelék
• egy citrom reszelt héja
• fél citrom leve
• 1 kk vanília aroma
• 1 ek Dia-Wellnes 1:4 cukor
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Gluténmentes 
almás keksz

HOZZÁVALÓK:
• 12 dkg hajdina liszt
• 8 dkg kukoricaliszt
• 3 dkg kókuszliszt
• 3 ek lenmagliszt
• 15 dkg apró levelű zabpehely
• 10 dkg mazsola
• 5 dkg kókuszvirág cukor (használhatsz 

más cukrot is ha nincs otthon)
• 50 dkg alma
• fahéj
• 10 dkg kókuszzsír
• 3 tk. sütőpor
•  víz 

Az almákat hámozd meg a reszeld le, majd szórd meg 
fahéjjal. 

Egy tálba keverd össze a liszteket, sütőport, cukrot, majd 
keverd hozzá a mazsolát. Nyomd ki az alma levét és keverd 
a tésztához az almát is. Majd add a masszához a kókuszzsírt, 
az alma levét és pici vizet . 

Annyi vizet tegyél hozzá, hogy a tészta masszaként össze-
álljon, szépen elváljon az edény falától. Olyan legyen ami 
formálható, nem ragad, nem folyik. ( attól függ az almának 
mennyi leve lesz 20ml től ,akár majd 1 dl-ig terjedhet )

Kis adagokat vegyél ki a masszából és a tenyereid között 
lapítsd ki vagy a tepsiben egy kanállal, vagy pohár segít-
ségével. 180 fokra előmelegített sütőben süsd készre. (kb. 
15 perc) 

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Citromos sütemény 
(torta) - tejmentes, 
tojásmentes

Először a por hozzávalókat tedd egy 
tálba és  keverd össze. Majd keverd 
össze a folyékony összetevőket egy 
másik tálban. Ezután a porhoz keverd 
hozzá a nedves hozzávalókat és az 
egészet keverd finoman össze. Egy 
sütőpapírral bélelt vagy kikent liszte-
zett tepsibe öntsd bele a keveréket. 
180 fokra előmelegített sütőben süsd 
készre. ( Ez kb. 25-35 perc) 

Tűvel könnyen tudod ellenőrizni 
átsült-e a tésztád. 

Ha szeretnéd, kedvedre díszíthe-
ted tejszínhabbal, sziruppal, pörkölt 
mandulával, dióval.

Vitai Kati 
eljharmoniaban.blogspot.com

HOZZÁVALÓK:
• 2 csésze teljes kiőrlésű tönköly-

búzaliszt (vagy búzaliszt)
• 2 csésze fehér tönkölybúzaliszt  

(vagy búza finomliszt)
• 1/2 csg. sütőpor
• 2 tk szódabikarbóna
• 1 tk fahéj
• 1/4 tk szerecsendió
• 1/2 tk. vanília

• csipet só
• 1 citromból reszelt héj
• 1,5 csésze juharszirup
• 1/2 csésze citromlé (fris-

sen facsart - kb 4 citrom) 
• 1 és 2/3 csésze vaníliás 

rizstej
• 1/3 csésze  repceolaj 
• 2/3 csésze víz 

Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!
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Káposzta-zöldborsó-
krumpli sabji
HOZZÁVALÓK:
• 1 kis fej káposzta
• 1 nagy krumpli
• 20 dkg fagyasztott zöldborsó
• 3 ek ghi vagy olaj
• 2,5 kk fekete mustármag
• 2-3 apró száraz chili (ízlés szerint)
• 5 db currylevél
• fél kk asafoetida
• 3 kk sambar masala
• 1 kk kurkuma
• 2,5 kk só
• 3 ek tejszín (elhagyható, kókusz-

tejszín is lehet)

ELKÉSZÍTÉSE:
Előkészítjük a zöldségeket: megtisztítjuk a káposztát, negyedekbe 
vágjuk, kivágjuk a torzsáját, és csíkokra vágjuk. A krumplit is 
megpucoljuk és felkockázzuk.

Egy lábosban felmelegítjük a zsiradékot, kipattogtatjuk benne 
a fekete mustármagot. Ha kész, hozzáadjuk a currylevelet, bele-
morzsoljuk a chilit. Fél percig pirítjuk, majd beleszórjuk a porfű-
szereket: az asafoetidát, a sambar masalát és a kurkumát. Meg-
keverjük a fűszeralapot, és beletesszük a zöldségeket. Öntünk alá 
némi vizet, 2-3 decit, csak annyit, amennyi elfő, mire a zöldségek 
megpuhulnak. Megsózzuk, lefedjük az edényt, úgy, hogy marad-
jon egy kis rés, ahol a gőz távozni tud. 20-25 perc alatt puhára 
főzzük, s a legvégén belekeverjük a tejszínt. Rizzsel vagy indiai 
kenyérrel tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Karfiolos-tofus sabji 
vegán módra hajdinával

HOZZÁVALÓK:
• 1 kk római kömény
• 1 kk koriander
• ½ kk édeskömény
• 1 ek fehérmák
• 4 db feketebors
• 2 ek olaj
• 1,5 kk feketemustár
• egy ek reszelt friss gyömbér
• 5-6 currylevél
• 2-3 apró szárított chili (ízlés szerint)
• ½ kk kurkuma
• 4 dl növényi joghurt 
• 2 kk só
• 1 fej karfiol
• 20dkg tofu

ELKÉSZÍTÉSE:
A karfiolt szépen rózsáira szedtem, majd forró olajban 
kisütöttem. Valami csodálatos illata volt. Szárazon megpi-
rítottam a római köményt, a koriandert, az édesköményt, 
a borsot, majd porrá zúztam.  Felmelegítettem az olajat, 
kipattogtattam benne a feketemustárt, megpirítottam 
a gyömbért, a currylevelet és a chilit, majd legvégén 
beleszórtam a kurkumát és hozzáadtam a növényi jog-
hurtot. Főztem egy kicsit, majd beletettem a kockára 
vágott füstölt tofut és a sült karfiolt. Pár percig főztem, 
majd mellé készítettem hajdinát (dupla vízmennyiséget 
felforralta, beleöntöttem a hajdinát. Tettem bele sót és 
bazsalikomot. Forraltam 8 percig, majd elzártam, lefedtem 
és hagytam 20 percig állni). 

Simon Barbara 
(facebook: vega/vegán nirriti)
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Az új évre sokan úgy tekintenek, mint egy új 
élet kezdetére, ami tele van lehetőséggekkel. Ez az 
időszak a célkitűzések időszaka, ilyenkor azok, akik 
tudatosan élik az életüket, kicsit többet foglalkoznak 
a céljaikkal, a jövőjükkel és terveket készítenek arra 
vonatkozóan, hogyan tehetnék azt jobbá.

Ha rendben vannak az energiák (jók a Vaszati 
minőségek), akkor az otthonunk segít minket céljaink 

elérésében, ha nincsenek rendben, akkor gátol. Ez 
ilyen egyszerű.

Éppen ezért az éves céljaid kitűzése és leírása 
során azon is gondolkodj el, hogy mit teszel ebben az 
évben az otthonodért! Az otthonoddal kapcsolatos 
célok többrétűek lehetnek és – ha csak nem követsz 
el a kivitelezésük során valami súlyos Vaszati hibát 
–, akkor egytől-egyig hozzájárulnak ahhoz, hogy ne 

Mit teszel 
idén az 
otthonodért?
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csak az otthonod legyen szebb és jobb, hanem az 
életed is.

Gondold csak el, milyen jó érzés festés után visz-
szapakolni a szobába! Ha nem csak tisztasági festés 
volt, hanem a fal színén is változtattál, olyan érzés, 
mintha egy új szobába lépnél. Ehhez hasonlóan jó 
érzés, ha vásárolsz egy szép új bútort, amivel kicsit 
újjávarázsolod, de legalábbis megfrissíted a berende-
zést. Egy új kép a falon, egy megfelelően elhelyezett 
tükör és egy szép új díszpárna, vagy asztalterítő – 
mind-mind olyan dolog, ami hozzátesz egy kicsit 
a lakásod otthonosságához.

A lakásoddal kapcsolatos feladatokat három fő 
csoportba oszthatjuk az alapján, hogy mi a feladat 
fő célja, mit akarsz (vagy mit kell) vele elérni.

Az első csoportba tartoznak azok a teendők, 
amelyek a ház vagy lakás megfelelő működéséhez 
szükségesek. Ezek lehetnek az általános karbantartó, 
javító és felújító munkák, amiket nem feltétlenül 
kedvtelésből, inkább kötelezettségből végzünk el, 
hogy megóvjuk otthonunk jó állagát. Az ilyen jellegű 
munkákat is lehet úgy végezni, hogy az ne csak 
a karbantartásról, hanem az örömről és a szépítésről 
is szóljon. Ha például nagyon régi már a járólap és 
úgy döntűnk, hogy újat rakatunk le, akkor válasszunk 
olyat, ami igazán tetszik, és ami (színével) a lakás 
Vaszati minőségének javítását is segíti. Ugyanez 
vonatkozik a festésre, mázolásra, vagy a fürdőszoba 
teljes körű felújítására is.

A második csoportba azok a tennedők tartoznak, 
amelyek szebbé, kényelmesebbé, praktikusabbá vagy 
éppen energiatakarékosabbá teszik az otthonunkat. 
Az ilyen munkálatok vagy vásárlások során nagyon 
fontos, hogy átgondoljuk, hogyan hat majd a változás 
a lakás Vaszati minőségére. Ha például azt tervezed, 
hogy valamelyik szobába új bútort veszel, akkor 
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy arra az 
égtájra, ahol ez a szoba van milyen színek valók, és 
mennyire lehetnek a bútorok súlyosak vagy éppen 
könnyedek. Egy északkeleti szobába semmiképpen 
se vegyél egy fekete bőrganitúrát! Az is lehet, hogy 
bővíteni szeretnéd a házadat. Ez már egy kényesebb 
kérdés, mert bizonyos égtájak irányába kedvező 
terjeszkedni, bővítenei (ezek az észak, északkelet és 
a kelet), más égtájak irányába azonban kedvezőt-
len. Az sem mindegy persze, hogy mire szeretnéd 
használni a bővítményt, mert míg egy raktár nagyon 
kedvezőtlen északkeleten, addig egy télikert vagy 
veranda kedvező. 

A harmadik csoportba tartoznak azok a teendők, 
amelyeket kifejezetten a Vaszati minőség javítása 
miatt végzünk. Ezek kapcsolatban lehetnek az első 
két kategóriával, de előfordulhat, hogy valami változ-
tatást kifejezettem a Vaszati miatt végzel el. Remekül 
lehet korrigálni a színek segítségével akár úgy, hogy 
átfestesz valamit, vagy elhelyezel valamilyen tudato-
san megválasztott színű dísztárgyat, ami lehet egy 
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váza, egy terítő egy új díszpárna, vagy egy új függöny. 
Természetesen korrigálhatsz a Vaszati energetikai 
eszközeit használva is és ez is lehet egy remek cél 
az idei évre, hogy végre beszerzed mindazt, amire 
szükség van.

Most, írás közben folyamatosan cikáznak bennem 
a gondolatok a saját házunkkal kapcsolatban. Azt 
vettem észre, hogy mind a házunkban, mind az 
életünkben vannak befejezetlen dolgok, amiket jó 
lenne az idén befejezni. Úgy érzem ráadásul, hogy 
ez a kétféle befejezetlenség összefüggésben is van 
egymással. A kerítésnek a Vaszati jelentősége az, 
hogy kijelöli energetikailag is a telek határait. Ha 

kész lesz a kerítés, akkor lesz igazán jelentősége 
annak, hogy délnyugatra és nyugatra nagy fákat 
ültettünk és, hogy majd lesz északon egy tó. Az 
alagsor is befejezetlen, s ez a befejezetlenség akar-
va-akaratlanul is vonzza a rendetlenséget, ami pedig 
energia szinten nincs jó hatással a házra. És hogyan 
érzem ezt a befejezetlenséget az életemben? Csak 
egy példa: nagy lelkesedéssel elkezdtem írni két 
könyvet is (egy “igazi” könyvet, ami elég nagy falat) 
és egy rövidebb, E-könyvet egy speciális témában. Ez 
utóbbit olyan lelkesen és lendülettel írtam napokig, 
hogy azt hittem pár hét alatt készen is lesz, de aztán 
jött a karácsony, ami nálunk egyet jelent az utazással, 
és – bár a lelkesedeésem megmaradt – a lendüle-
tet elveszítettem és nem készült el ez a minikönyv. 
(A könyvek befejezését nem szeretném a kerítéstől 
és a pincétől függővé tenni!)

Nagyon fontos lenne az is, hogy ha valami elrom-
lik a házban, azt azonnal javítsuk meg! Ha mi nem 
tudjuk megjavítani (mert nincs rá időnk, vagy nem 
értünk hozzá), hívjunk szerelőt vagy mesterembert. 
A lényeg, hogy ne legyen a házban csöpögő csap, 
törött csempe, üveg, használaton kívüli zuhanytálca, 
vagy bármi olyan dolog, ami ott van ugyan a házban, 
csak éppen használhatatlan. Ez sincs jó hatással az 
életünkre – közvetlenül és közvetve sem. Közvetlenül 
nem tesz jót a lelkivilágunknak naponta elmenni 
egy elromlott dolog mellett, közvetve pedig ezek 
az elromlott eszközök, használati tárgyak is hatás-
sal vannak a lakásunk Vaszati minőségére. (Nem jó 
hatással.)

Bármire is készülsz az idén az otthonoddal kap-
csolatban – legyen az a kényszer szülötte javítás, fel-
újítás, egy örömteli dekorálás vagy Vaszati korrekció 
–, javaslom, hogy vegyél elő papírt és ceruzát, járj 
körül a lakásban és írj össze mindent, amit az idén 
tenni akarsz az otthonodért. Válaszd ki a legfonto-
sabbat, vagy azt, amit a legkönnyebb kivitelezni, 
vagy éppen azt, ami ha elkészül a legnagyobb örö-
met okozza majd és tervezd meg, hogyan fogod 

Ugyanaz a kanapé a nappalinkban, mégis mennyire más 
a hangulat! Az első képen levő türkisz párnák frissek, modernek, 
hűsítőek és elsősorban északnyugaton, északon és északkeleten 
vannak jó helyen, míg a második kép párnái vidámak és meleg 
hangulatúak, amelyek jók lehetnek délen, délkeleten, a sok zöld 
miatt esetleg még északon is. (Mivel a nappalink nyugaton 
és délnyugaton van, emiatt ezeket a párnákat csak a fotózás 
kedvéért tettem a kanapéra…)
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megvalósítani. (Az egyszerűbb dolgokhoz persze 
nem szükséges bonyolult terv, csak végre kell hajtani 
és kész.) A lényeg, hogy tegyél valamit a cél érdeké-
ben. A listát tedd olyan helyre, ahol látod (nehogy 
megfeledkezz róla). Legjobb, ha északkeletre vagy 
keletre teszed (egyéb céljaid és akár egy Sri yantra 
vagy Meru csakra társaságában), mert ezek az égtájak 
szoros kapcsolatban állnak a jövőd alakulásával. (Ha 
vécé van északkeleten, akkor nehogy a vécébe tedd 
a listát!!! A vécét korrigáld egy Matsya yantrával és 
a listát a vécén kívül pl. az előszobában vagy másik 
helyiségben helyezd el.)

Nem tudom, te hogy vagy vele, de én nagyon 
lelkes lettem! Tudom, hogy milyen az, amikor elkészül 
valami – főleg, ha saját kezüleg készítem -, milyen 
az, amikor átalakul valami, vagy egyszerűen milyen 
érzés felteríteni az étkező asztalra egy új terítőt. 
Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni. Azzal 
is sokat teszel a lakásoddal, ha az idén egy kicsit 
alaposabban végzed el a tavaszi nagytakarítást, amit 
összekapcsolsz egy alapos selejtezéssel is, ami során 
megszabadulsz minden olyan dologtól (legyen az 
ruha, használati tárgy vagy dísztárgy), ami nem szép 

és nem működik rendesen. Annak idején, amikor 
a 27 napos program írásába kezdtem (szerencsére 
azt be is fejeztem!), az volt az elképzelésem, hogy 
egy olyan programot alkossak, amely segítségével 
27 nap alatt (ez lehet több, vagy kevesebb, a saját 
tempód függvényében) körbejárjuk az egész lakást 
és a kertet és megaszabadulunk minden olyan dolog-
tól, ami a Vaszati szerint nem oda való, beszerzünk 
olyan dolgokat, amik viszont kedvezőek a Vaszati 
szerint és szépen sorban rendbetesszük otthonunk 
energiáit, s ezúttal jó irányba tereljük az életünket 
is. Ha már elvégezted ezt a programot, akkor bizo-
nyára tudd, hogy miről beszélek, ha még nem, akkor 
nagyon ajánlom, mert tényleg segít rendet és pozitív 
energiákat teremteni a lakásodban.

Remélem, neked is vannak terveid otthonod és 
az életed szebbé, jobbá varázslására! Ha van ked-
ved, oszd meg velünk, hogy mire készülsz! Sok erőt 
és kitartást kívánok hozzá, valamint sok örömöt az 
elvégzett munkában!

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó • vaszati.hu
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Bűntudat egy vágy miatt. Sokszor érezzük úgy, 
hogy forgószél módjára tombol bennünk heves 
vágyódás valaki iránt és szétfeszít legbelül. Nem 
mondhatjuk el senkinek, de legszívesebben elmon-
danánk mindenkinek. Világgá kürtölnénk, hogy 
mennyire igazságtalan is az élet, hogy pont abban 
a pillanatban nyit meg kapukat a szerelem felé, ami-
kor nem lenne szabad. 

A legegyszerűbb megoldásnak valahogy min-
dig az „asztal alá seprem a problémáimat és nem is 
törődöm velük” opció kínálkozik. Azonban attól még, 
mert valamiről nem veszünk tudomást, még nem 
jelenti azt, hogy nem is létezik. A szemünket és az 
agyunkat talán becsaphatjuk hamis állításokkal és 
képekkel. A szívünket és az álmainkat azonban soha-
sem. Álmaink mindig tükröt tartanak elénk. Azt látjuk 

A vonzódás 

nehéz 

pszichológiája
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benne, amire vágyunk és amit igazán szeretnénk 
elérni. A legfájóbb érzés az, amikor rájövünk, hogy 
hiába a vágy és a vonzódás, hiszen tilosban járunk. 

Hirtelen féktelen düh kezdi el apró darabokra 
szaggatni a lelkünket. Mit tehetnénk mégis? Mi lenne 
a helyes döntés? Hogyan mondjam el neki, hogy 
szeretem, amikor nem szabad? Ő vajon mit érezhet? 
Számtalan kétségbeejtő kérdés cikázik a fejünkben 
és közben azt érezzük, hogy mindre tudjuk a választ. 
A megoldás csakis a mi kezünkben lenne, de nem 
merünk lépni. Az elhatározás ugyanis az egyik leg-
nehezebb tett mind közül. Dönteni, hogy a követ-
kező napon meglépjük a lehetetlent, szembenézünk 
a félelmünkkel.  

Miért pont ő?
 Amikor elérkezik a nagy nap, hogy találkozzunk 

vele és megvalljuk felé az érzéseinket,vagy legalább 
egy kis lépést tegyünk  felé, teljesen leblokkolunk. 
Mintha villámcsapás utáni adás szünet lépett volna 
fel. Mintha nem figyelmeztettek volna, hogy a téli 
zimankóhoz ne vegyünk mini szoknyát, mert meg-
fagyhatunk. Sokszor egyértelmű, hogy mi lenne 
a helyes döntés, mégsem vesszük figyelembe. Talán 
azért, mert szerelembe estünk és nehéz parancsolni 
a szívünknek is.

Az összes gyümölcs közül a tiltott gyümölcs 
a legédesebb, a legkívánatosabb. Minél jobban tilt-
ják számunkra  a vágyakozást, annál inkább hatal-
mába kerít az érzés. Nehezünkre esik kikapcsolni az 
agyunkat és elnyomni azokat a gondolatokat, ame-
lyek csak fokozzák vágyainkat. Amennyiben mégis 
sikerül a kizárás és a figyelem elterelés, kalitkába 
zárjuk magunkat. Egyszerűen elzárjuk a boldogság 
felé vezető utat. 

Sosem könnyű prédikálni a magas lóról, azonban 
én mégis megkísérlem. Amennyiben a fent leírtak 
Téged jellemeznek és szeretnél egy lépést tenni 
az igaz szerelem és a vidám élet felé, gondold át 
a következőket és a válaszaid alapján mérlegelj, mi 
lenne a helyes döntés ebben a helyzetben.

1. Mennyire fontos számomra ez az ember? Való-
ban szeretném jobban megismerni, örülnék, 

ha viszonozná az érzéseimet? 

2. Mik lehetnek a döntésem következményei? 
Gondolj bele az ő helyzetébe is- vajon 

hogyan reagálna a szerelmi vallomásra vagy egy 
könnyed kis flörtre? Viszonozná?

3. Mit várok a találkozástól? Érdemes realistán 
(nekem ez sosem ment) állni a szituációhoz, 

hogy később ne érezzük azt, hogy túlgondoltuk 
a helyzetet.

4. Milyen érzések kerítenek a hatalmukba, 
amikor rágondolok? 

5. Ő eddig milyen lépéseket tett felém? Egyér-
telmű, hogy kedvel vagy vonzódik hozzám? 

Nem kell Sherlock Holmest játszani, sem Watsont, 
de az érzéseinket érdemes feltérképezni és górcső 
alá venni. Legyünk őszinték magunkhoz minden 
esetben, még akkoris, ha hihetetlenül nehezünkre 
esik. Ne feledjük: a tét nem kevesebb, mint az igaz 
szerelem és a boldogságunk.

Őszinteségi kirohanásokban és romantikus felis-
merésekben gazdag időszakot kívánok! 

Tollas Tímea
https://vilag-koruli-szenvedelyeim-eskuvok-utaza-

sok-szemleletmodok.webnode.hu/
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Az ideális 
testsúlyról

A média sugallta testkép erősen befo-
lyásolja az alakunkról, súlyunkról alkotott 
nézeteinket, sokakban megfelelési kény-
szert ébresztve. Viszont az, amit meg tudunk 
valósítani és fenntartani, illetve ahogy jól 
érezzük magunkat jelentősen eltérhet ettől.

Ebben a témában nézeteink, gondol-
kodásunk, egyéni igényink eléggé elté-
rőek. Máshogy érezzük jól magunkat az 
alakot, súlyt, egészségét illetően. Igényeink 
is eltérőek a választott ételek és az életünk 
különböző területire fordított idő, szemé-
lyes céljaink prioritásait illetően.

Az ideális testsúly nem mérhető kilóban! 
Ezek csak számok… Lehet, hogy valaki eléri 
a kívánt fitt formát, de ezt csak kemény 
munkával, rengeteg időt erre fordítva tudja 
hosszútávon fenntartani. Ez a legtöbbeknek 
egy idő után nem éri meg! Nem elegendő, 
önmagában nem tesz boldoggá. Nehéz ezt 
az árat folyamatosan megadni, és közben 
lemondani mindenről. 

A boldogságot nem lehet súlyban és 
kinézetben mérni! A valódi egészséghez és 
elégedettséghez jóval többre van szükség!

Változhat ez az igény attól függően, hogy 
ki mit szeretne elérni, megvalósítani ezen 
kívül még. 
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Az mindenképpen fontos, hogy az élet ne csak 
lemondásokról, kontrollról, külső „igényeknek és 
számoknak” való megfelelési kényszerről szóljon! 
Mindenkinek fontos, hogy szabadnak érezze magát, 
boldog legyen! Ha szeretne, lelkiismeret furdalás 
nélkül, nyugodtan kóstolhasson, megehessen vala-
mit. Vagy elmehessen szórakozni a barátaival akkor, 
amikor kedve van, hogy az élet ne csak az edzésről 
szóljon. Maradjon idők más életcélokra, pihenésre, 
hogy megfelelő mennyiségű és minőségű időt tölt-
sünk a számunkra fontos emberekkel.

Mindenkinek érdemes megtalálni azt az ideális 
egészséges, fenntartható életmódot, ahogy meg 
tudjuk valósítani a számunkra megfelelő testképet, 
úgy hogy elégedettek vagyunk, egészségét nem 
kockáztatva. Élete a lehetőségekről szóljon lemon-
dások helyett. Örömteli, kiegyensúlyozott életvitelt 
tudjon folytatni boldogan, úgy, hogy közben elérje 
céljait is. Eközben még megvalósuljon az a számára 
elfogadható, sportosan csinos alak is, amiben testileg 
jól érzi magát és szívesen tekint tükörképére is. Nem 
keljen folyton méricskélni, sanyargatni magát.

Időszakonként, különböző életszakaszainkba és 
életkoronként is jelentősen változhatnak ezek az 
irányok és arányok. Attól függően, hogy aktuálisan 
mire alapozzuk elégedettségünket, önbizalmunkat 
és értékrendünket. Az ár is különböző, amit hajlandók 
vagyunk megadni ezekért. 

Ami mindenkinek egész életében fontos kéne 
legyen hogy egészséges, elégedett, boldog, szabad 
legyen! Csak ez teszi lehetővé, hogy hosszú távon, 
fenntarthatóan minden célunkat elérhessük és bol-
dog életet éljünk. Elengedni a sugallt ideálokat és 
elfogadni, ha mi ettől – akár jelentősen eltérő – szá-
mokkal, alakban tudjuk megvalósítani. Ezt általában 
idő és több próbálkozás előzi meg, ez megéri saját 
érdekünkben!

Aki szereti magát, nem eszik sem keveset, sem 
túl sokat és azt adja a testének, a lelkének, amire 
szüksége van, közben kielégíti mentális igényeit is.

Ha elgondolkodtál és változtatnál, sok sikert célja-
idhoz, egészséges, elégedett formád kialakításához.

Kassy • joletcsokor.blog.hu
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1997. február 2. A szerzetesek világnapja

2007. február 3. A rejtvényfejtők világnapja

2004. február 4. Elindult a Facebook közösségi oldal

1852. február 5. Szentpéterváron megnyílt az Ermitázs múzeum

1952. február 6. II. Erzsébet lett Nagy-Britannia uralkodója

1964. február 7. A Beatles zenekar először lépett fel az USA-ban

1969. február 8. Felszállt az első Boeing 747-es

1960. február 9. Hollywoodban a Hírességek sétányán elhelyezték az első csillagot

1809. február 12-én született Abraham Lincoln, az USA 16. elnöke

Február 14. Szent Bálint, a szerelmesek védőszentjének ünnepe

1833. február 15. Kassán bemutatták Katona József Bánk bán című drámáját

1978. február 18. A brit slágerlistán első lett az Abba zenekar Take A Chance 
On Me című dala

1878. febuár 18. Edison szabadalmaztatta a fonográfot

1943. február 25-én született George Harrison angol énekes, gitáros

Helló február!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Emberi test kvíz 
(tovább: femina.hu)

• 2021 divatos színe
 (tovább: femina.hu)

• A pajzsmirigy alulműködés jelei 
(tovább: egeszsegkalauz.hu)

• A világ legcsípősebb chilijei
 (tovább: izeselet.hu)

A SZEGFŰSZEG
A szegfűszeg csillapítja a fogfájást, és különféle 
fogászati problémák kezelésére is alkalmas. Ha 
a szegfűszeg illóolajával átitatott vattacsomót 
helyezünk a fájós fogra, akkor a fájdalom pillana-
tok alatt megszűnik. Nagy mennyiségben tartal-
maz flavonoidokat, melyek gyulladáscsökkentő 
hatása széles körben ismert. Az aromaterapeuták 
a szegfűszeg illóolajával kezelik a reumát és az 
ízületi gyulladást. A szegfűszegolaj erős aromáját 
belélegezve, olyan légzőszervi megbetege-
dések tünetei enyhíthetőek, mint a megfázás, 
a köhögés, az asztma, az arcüreggyulladás, de ez 
az eljárás nagyszerűen tisztítja az orr járatait is.

Fertőtlenítő hatása okán a szegfűszeg és 
a belőle nyert olaj hatékonyan alkalmazható 
vágott és más természetű sebek, gombás fertő-
zések, égési sérülések, lábgombásodás,  zúzódá-
sok esetében. Mivel a szegfűszegolaj közvetlenül 
érintkezve a bőrrel gyulladást eredményezhet, 
ezért hígított formában használják. A helyileg 
alkalmazott olaj enyhíti az izomgörcsöket.

A szegfűszeg hatékonyan gyógyítja az 
emésztőrendszeri megbetegedéseket. Puffadás, 

renyhe bélmozgás, emésztési zavarok, hány-
inger esetén is sikerrel alkalmazható. Enyhíti 
a hasmenés, a gyomor- és bélgörcs, valamint 
a hányinger tüneteit.

A szegfűszeg és a belőle kivont olaj vértisztító 
hatása hozzájárul az immunrendszer erősíté-
séhez, így a szervezet ellenállóbbá válik a fer-
tőzésekkel szemben és könnyebben legyőzi 
a betegségeket.

A szegfűszeg szabályozza a szervezet vércu-
korszintjét, ezáltal a cukorbetegség kezelésé-
ben is hatásos. A benne taláható egyik össze-
tevő az eugenol, megakadályozza a vérrögök 
kialakulását.

A szegfűszegolaj keveréke tejjel és sóval 
eredményesen alkalmazható a fejfájás kezelé-
sében. Ugyancsak jótékony hatású az árpa és 
a különböző szemfertőzések gyógyításában. Az 
árpára helyezett már akár egy darab szegfűszeg 
is jelentős enyhülést hoz. A szegfűszeg- és szézá-
molaj felmelegített elegye gyógyítja a fájdalmas 
fülgyulladást.
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az alábbi elérhetőségeken. info@108.hu 06-30-464-7760, www.108.hu/grafikai-munka

A pihentető 
alvás

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

Lélekemelő illatok

Így kezDd el 
az új évet!

immunerosítés
Téli
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102 Megtekintés

Amit a 
karácsonyról 
tudni kell
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Örömteli 
készülődést!

Ajándékozz 
szívbol!

  A 
karácsony 
 illata
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101 Megtekintés

Ott felejtett dolgok

Hogyan  
előzzük  
meg a téli 
betegségeket 

Az ősz kincsei

Az egyetlen 
állandó  
a változás 
maga
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SZ
ÁM!
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100 Megtekintés

Nyaralás 
gyógynövénypatikával!

Adj magadnak 
szabadnapot! 

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

Lehetünk 
védettek  
a stresszel 
szemben?
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99 Megtekintés

Miért nem 
szeretünk otthon 

lenni?

Nyári 
egészségmegőrzés

Készíts be 
aloé verát 
a nyárra!

A föld  
nyugtató 
ereje
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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!
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97 Megtekintés

A tavaszi 
nagytakarítás, 
mint lehetőség

A siker és 
a hormonok 
kapcsolata

Vágj bele! 

Felébredés 
és virágzás
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96 Megtekintés

Hogyan támogatja  
a vaszati 
a kreativitást?

Mikor látogasd meg  
az újszülöttet?

Az emésztés tüze Valódi 
gyerekkor
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95 Megtekintés

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
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