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Ájurvédikus
gyógyítás
Teljes körű kalauz
Az ájurvédikus gyógyítás magyar
nyelven elérhető legátfogóbb
könyve. Az Ájurvédikus gyógyítás
elsősorban az egészségmegőrzés
és betegségmegelőzés
szempontjából fontos általános
testalkati és életmódbeli
megfontolásokat tárgyalja,
valamint gyakori betegségek
otthon elkészíthető
orvosságait ismerteti. Sok
betegséget magunk is tudunk
orvosolni, vagy legalábbis
előmozdíthatjuk gyógyulásunkat.
Ha mindennapjaink részévé
tesszük, egészen apró dolgokkal
is csodákat érhetünk el,
számos nyavalya támadását
visszaverhetjük.
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Tavaszolj
ájurvédával!
Szeretnénk kevésbé feszültek lenni? Szeretnénk kiegyensúlyozottabb lelkiállapotot nem
csak elérni de fenn is tartani? Ennek van egy
“tridósás”, azaz minden alkatnak megfelelő,
egyszerű és kellemes módja, ez nem más mint
a kirándulás. Itt a tavasz és noha télen is lehet
kirándulni, de mégis tavasszal az emberben meg
érik a vágy, hogy végre kimenjen a természetbe
és sétáljon a napsütésben.
Gyermekkoromban nálun kis, mind a generációmban oly sokunknál, minden vasárnap,
hétvége a kirándulásról szólt. Mindegy volt,
hogy csak Gabi bácsiig megyünk fel a Szabadság-hegyre, hogy Visegrádnak vágtunk neki,
vagy, hogy leugrottunk a Velencei-tóra, mi mentünk kirándulni. Nem is kellett ezt magyaráznia
apámnak, olyan magától érthetődő volt, hogy
az egész hetes munka és rohanás utánk a természet, a friss levegő, a család, a barátok majd
feltöltenek minket.
Ha az ájurvédikus szemlélet szemszögéből
nézzük, akkor látjuk, hogy a gyenge csontozatú, kissebb terhelést bíró váta alkatnak remek
a kirándulás, hiszen segíti megerősödni a testét.
A friss levegő, a levegős természetű vátának
lételeme. Mint ahogy a “menjünk, csináljunk
végre valamit!” hangulatának is. Mindamellett
a váták művész lelkének kell az inspiráció, így
a természet lágy öle, a mozgás, a levegő és
a “béke szigete” hamar harmóniába hozza az
lelküket.
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A pittáknak receptre, nem, beutalóra írnám fel
a kirándulást hétvégénként. Ők ugyanis gyakran
elfelejtenek pihenni, kikapcsolódni, kiszakadni
a malomból. Gyakran, túl akarnak teljesíteni, túlvállalják magukat és semmi időt sem hagynak maguknak a regenerálódásra. Márpedig a szombat esti
“levezetem az egész heti feszültséget” nem épp
a regenerálódásról szól. Ugye? A természetjárás már
önmagában pitta csökkentő, harmonizáló hatású,
hűt és nyugtat, ami az ő gyakran túlpörgött elméjüknek gyógyír.
A kaphák erős és gyakran nehéz testét meg meg
kell mozgatni! Ők, azok akik ha motiváltak, akkor olimpikonok lehetnek, hiszen minden fizikai adotságuk
megvan hozzá, de a lustaság sem áll tőlük távol, így az
sem ritka, hogy noszogatni őket, hogy mozogjanak.
Márpedig, ha ellustulnak, akkor jönnek a plussz kilók,
a folytonos felsőléguti nyavalyák, a ödémásodások,
a depresszióra való hajlam. Mind ez elkerülhető azzal,
hogy szabadidejükben, akár hosszabbtávú túrákat
tesznek. Többet sétálnak hétköznep is, de hétvégén
mindenképp szánnak időt a kirándulásra.
És hamár kirándulás, ne feledjük mennyi féle
gyógynövényt gyűjthetünk be, már ilyenkor áprilisban. A családosok sem fognak csalódni, mert a gyerekek imádják a begyűjtést. begyűjteni, pedig már
van mit, hiszen szedhető már a fenyőhajtás, amelyből
kiváló szirupot készíthetünk, vagy tehetjük teakeverékekhez is. Magas terpentin tartalmának köszönhetően
talán a legerősebb hurutoldó amit ismerünk.
Zsenge csalánt is szedhetünk teának. Maria Treben
egy könyvében azt írta, hogy ha az emberek tudnák
a csalán mennyi mindenre jó, akkor csak csalánt
termesztenének. Csak pár felhasználási lehetőségét
had említsem meg, ilyen a reuma, köszvény, cukorbaj, csalánkiütés, hólyaghurut, magas vérnyomás
gyomor és bélhurut, de használhatjuk bőrkiütések
ellen, vagy akár vértisztítóként.
Szedhető a medvehagyma, melynek kéntartalmú
hatóanyaga segítik az anyagcsere folyamatokat, de

a reumás fájdalmak esetén, magas vérnyomás, vagy
magas vércukorszint miatti problémáknál is érdemes
alkalmazni.Van benne A, B1, B2, C vitamint és tartalmaz magnéziumoz, vasat, kálciumot, szelént. Remek
tisztító hatású gyógynövény így tavasszal. Arról nem
beszélve, hogy milyen finom pogácsa, szendvizskrém, vagy saláta készíthető medvehagymával.
Az ibolyát mindenki szereti, de azt már kevesebben tudják, hogy remek gyógylikőrt, gyógybort és
kanalasorvosságot is csináltak vele.Az Ibolya nyálkaoldó, izzasztó, vértisztítóhatású a virágja elsősorban
idegnyugtató, és vérnyomás csökkentő.
A boróka már márciustól folyamatosan hozza
a bogyóit, amelyek vizelethajtó, szélhajtó, étvágyjavító, emésztést serkentő, vese-epekőoldó, húgyúti
fertőtlenítő hatással rendelkeznek. Fűszerként és
pálinka ízesítőjeként is kedvelt gyógynövény.
Szedhető a pásztortáska, virágos leveles szárát
gyűjtjük, ami remek női teákba, vérzéscsillapító
hatása miatt. De nyílik már a százszorszép, amely
nyálkaoldó, vizelethajtó, izzasztó, vértisztító, és vérnyomáscsökkentő egyszerre.
Az erdei szamóca levelét is begyűjthetjük, kiváló
teának, bélhurut ellen, hatása enyhén izzasztó, de
tehetjük cukorbaj elleni teakeverékben, vagy használhatjuk gyomorrontás esetén.
Nos itt a felsorolás még koránt sem ér véget,
csupán példák voltak arra mennyi féle hasznos
gyógynövénhez is hozzájuthatunk, ha már rászánjuk
magunkat egy napsütötte napon, hogy kimozduljunk
a természetbe.
Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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A fogyókúra
csapdái

A túl kevés energiát tartalmazó étrend nem hoz
hosszútávon egészséges megoldást!
A diéta egészséges életmódot jelent! Nem pedig
gyors fogyást ígérő, időszakos, vagy átmeneti, drasztikus megvonásokkal járó fogyókúrát. A siker nem
abban rejlik, hogy túlzó módon lecsökkented a kalória-bevitelt és alig eszel valamit! Ha keveset eszel,
koplalsz, az sem testileg, sem lelkileg nem lesz rád
jó hatással!
Szerintem ma egészségesen-diétásan étkezni
nem rémes, sőt! Nagyon finom ételeket készíthetsz,
ami igazán az ízlésednek való - megfelelően táplálja
a tested és kielégítő számodra. Így fél-1 kg fogyás
tartható lesz hosszabb távon szenvedés nélkül, bár
lassabban hoz eredményeket, de emellett alkalmanként lehetőséged van elfogyasztani, azt, amire
nagyon vágysz. Így nem alakul ki sóvárgás.  
6
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Ha hosszan sóvárogsz kedvenceid után, minden
számodra igazán finom ételt teljesen megvonsz
magadtól, egy idő után nem fogod bírni.

Falásroham
Az alacsony energia-bevitel miatt leesik a vércukorszinted, ingerlékenyebb, agresszívebb, türelmetlenebb
leszel. Rádtörhet pl.: egy konfliktus után. Sokan az
érzelmi reakciók hatásait evéssel vezetik le, így nyugtatva magukat. Ilyenkor nem éhes vagy! Az evés csak
kompenzáció, igazából valami más dolog hiányzik az
életedből, ami boldoggá, elégedetté és nyugodttá
tenne. Ilyenkor hiába eszel, nem is tudsz jól lakni az
étellel. Mások kiegészítő tevékenységként esznek, pl.:
az esti film alatt, számítógép mellett, netán unalomból fogyasztanak plusz ételt, de nem éhesek. Vagy
egyenesen kiéhezve sóvárognak valami édességre.

Az éhség háttérben állhat még számos olyan
állapot, amikor tényleg az étel, valamilyen tápanyag,
vitamin hiányzik a szervezetedből és ezt kell pótolnod az elfogyasztott étellel. Pl.: alacsony kalóriás
diéta, ingadozó vércukorszint, hormonális probléma,
alváshiány, vagy alvás gondok, alacsony fehérje-,
zsírbevitel, alacsony rostbevitel, folyadékhiányos
állapot és az imént említett érzelmi evés.
Érdemes különbséget tennünk a fizikai és
a mentális éhség között! A mentális éhség: nemrég
ettünk, de nagyon kiéhezettnek érezzük magunkat.
Ilyenkor érdemes tudatosan figyelni az érzelmeinkre és az evést megelőző helyzetekre. Hasznos
megvizsgálni a lelkiállapotunkat, az érzelmeinket.
Volt valamilyen konfliktushelyzet az étvágyat megelőzően? Ilyenkor érezhetjük magunkat szomorúnak,
dühösnek, de lehet bennünk félelem, vagy harag.
Próbáljuk meghatározni, hogy az adott pillanatban
mi a jellemző érzelem, amit érzünk, amiért evésbe
menekülünk. Segít, ha megtaláljuk mi azt, ami eltereli
a figyelmet róla, áthangol. Ha mégis megtörtént,
felesleges az utólagos önutálat. Van ilyen, megesik…
Megoldást az jelent, ha megkeressük a kiváltó okot,
és változtatunk.

Visszahízás
Ha a kúrák javaslatára hirtelen, drasztikusan lecsökkented a tápanyag- és kalóriabevitelt, biztosan fogysz! De
nemcsak zsírt, hanem vizet, izmot is veszítesz! Mikor
eléred a megfelelőnek vélt számot a mérlegen és
ezután vissza is térsz az előzőekben szokásos étrendedhez - ami a kiinduló állapotod okozta, rövidesen
újra ugyanott fogsz tartani! Az éhezés-szerű állapot
után, mikor újra elkezdesz enni, de a szervezeted
tartalék üzemmódba kapcsolt és a bevitt többletet
tartalékolni fogja. Ezért újra hízni fogsz.
Megoldást az fog hozni, ha egészségesen, tudatosan választva eszel zöldségeket, gyümölcsöket, amiket
jó szénhidrátforrásokkal, sok fehérjével és egészséges
zsírokkal kombinálsz - olyan arányban és módon,

ahogy az leginkább megfelel neked, ahogy a tested
a legkönnyebben dolgozza fel és így ellátja szervezeted a megfelelő vitaminokkal és tápanyagokkal.
Egyénileg meg kell találni, mi az a működő,
kiegyensúlyozott diéta/étrend, ami nem szenvedés, tartható hosszú távon. Ebben a verzióban, az
új egészségesebb életmódba belefér alkalmanként
a hagyományos, zsíros, cukros, egészségtelen étel,
sütemény is, így nem kell kedvenceidről lemondanod.
A változásnak nem kell drasztikusnak, gyorsnak lennie.
Egyél mértékkel, változatosan igényeidnek megfelelő egészséges, tápláló, vitaminokban gazdag
és finom ételeket. Ez jó a testednek, jól esik ezeket
enned és nem érzel hiányt.
Ha hosszútávon gondolkodsz, bár lassabban
fogsz haladni, de nem kell kúra végét várnod, hogy
végre megehesd, azt, amire igazán vágysz, hanem
sóvárgás, hiányérzet nélkül megteheted rendszeren
és elkerülöd a falásrohamokat, hiánybetegségeket.
Tény, hogy mindannyian nagyon szeretünk finomakat enni, és ez teljesen rendben is van így! Nem
kell megfosztanod magad ettől. Gondold újra az
étkezésed és találj egyensúlyra egészségesen, elégedetten! A következő részben konkrét tippekkel
várlak, hogy tudod megvalósítani ezt.
Kassy
joletcsokor.blog.hu
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Ősi praktikánk,
az inhalálás
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Ebben a vírusos időszakban mindenki gondolkodik mit is tehetne a betegség megelőzéséért.
A legfontosabb, hogy nem aggódj, ne stres�szelj. A legtöbb amit tehetsz, hogy a szervezetedet
egészségesen tartod, figyelsz testi-lelki harmóniádra,
pozitív maradsz és segítesz másoknak is nyugodtan,
kiegyensúlyozottan megélni ezeket a napokat. Erősítsd az immunrendszered, gondolkozz pozitívan,
táplálkozz egészségesen és légy nyugodt, boldog,
kiegyensúlyozott.
Az egyik legjobb módszer a légúti betegségek
megelőzésére és kezelésére, a tüdőd egészségesen
tartására az inhalálás.
Az inhalálást az ájurvéda kifejezetten ajánlja mindenféle légúti megbetegedés esetén. Már nagyanyáink is rendszeresen alkalmazták, mint a megfázás
egyik legjobb gyógymódját. Nem csak megfázás és
influenza esetén jó, de arcüreggyulladás, asztma,
köhögés, hörghurut gégegyulladás, tüdőgyulladás és
mindenféle vírusos- és bakteriális légúti betegségek
esetén ideális.
Az inhalálás kitűnő megoldás a légutak megnyugtatására, tisztítására, gyulladás csökkentésére,
köhögés csillapítására, feloldja a letapadt váladékot,
megszünteti az orrdugulást a fejben lévő feszítő
érzetet.

Hogyan végezd?
Egy edényben forralj vizet. Amikor felforrt, vedd le
a tűzről, hagyd kicsit hűlni – ne legyen túl forró, mert
sérüléseket okozhat – majd csepegtess bele néhány
csepp illóolajat.  
Hajolj az edény fölé, és egy nagyobb törölközőt
helyezz a fejedre, egyfajta sátrat képezve. Lélegezd
be a meleg gőzt, hogy jól átjárja a légutakat. Az
inhalálást végezd kb. 5-10 percig. Utána ne érje a légutakat, a tüdőt hideg levegő! Ne menj ki a hidegbe
és a lakásban se engedj magadra 1-2 óráig hideg
levegőt.
Az inhaláláskor a gyógynövények közvetlenül
a légutakba, tüdőbe jutnak, így nagyon hatékonyan
fejtik ki hatásukat. Én személy szerint egy ájurvédikus
légzéskönnyítő illóolaj keveréket használok, de ha
otthon nincs ilyened, akkor különböző illóolajok vagy
azok általad készített keveréke is jó. Kiváló gyógynövények, illóolajok inhaláláshoz a borsmenta, az
eukaliptusz, a kámfor, a fahéj, a szegfűszeg, a kakukk
fű, a hárs.
Jó egészséget kívánok!
Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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A kutyákra leselkedő
nagyvárosi veszélyek
A kutyák nagy részét nem
épp vidéki környezetben
tartjuk. A „városiasított”
ebek számára ez pedig jó
néhány veszélyt rejt.
A kutyák maximálisan képesek
alkalmazkodni az emberi közeghez. Viszont a nagyvárosi forgatagnak számos olyan sajátossága van,
amelyek a kutya számára abszolút
nem megfelelők. Sőt, az esetek
többségében a testi épségüket
veszélyeztetik.

Egy gyáva kutya
Egy kattintásvadászatra szakosodott weboldal tett ki nemrég
egy cikket. A leírás szerint a gyáva
kutya nem volt hajlandó felszállni
a mozgólépcsőre. A hír mellé
természetesen járt cuki kép is. A
nagyobb termetű, megszeppent
kutyát a gazdája a karjában tartotta,
a mozgólépcső belépési pontja
mellett.
Természetesen – ahogy ilyenkor
lenni szokott – jöttek az agyoncukiskodó megjegyzések, röpködtek
a szívecskék. Voltak, akik közvetlenül a kutyához szólva fejtették ki,
hogy azért ő nagyon szerethető,
10
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még így is, hogy ennyire nyúlszívű. Szerencsére azért voltak olyanok is, akik meglátták
a történet lényegét.

Egy éles emlék
Közel húsz éve történt, amikor dolgaimat intézve szeltem
át Budapestet. Épp az egyik
aluljáróban vágtam át, amikor a megszokott, jellegzetes
zajokat a visítás, a sikítás és az
üvöltés elegye robbantotta
szét. Egy nagyobb termetű
kutya mancsából nyesett le
valamennyit a mozgólépcső.
Az a hang beleivódott az
emlékezetembe. Akárhányszor kutyát látok egy aluljáróban – ne adj’ isten mozgólépcső közelében – még
ennyi év elteltével is összeszorul a gyomrom, ideges
leszek és kiver a víz. Szerencsére sokan tudják, hogy
kutyával mozgólépcsőn hogyan kell utazni. De az
évek során jó pár embernek fel kellett hívjam már
a figyelmét erre népnevelő magyarázattal körítve.
A kutya mozgása eltér a miénktől, nem úgy koordinálja, nem tudja úgy megváltoztatni a lépesei
ütemét, ahogyan mi. A mozgólépcső nem nekik
lett kitalálva. Ráadásul az ő lábukat cipő sem védi.

Nekünk se túl jó,
de a kutyának meg pláne!
A városi élet egy állatnak – akármennyire is képes
alkalmazkodni – számos veszélyt rejt. Nem kell egyből olyan drasztikus élethelyzetre gondolni, amikor
egy eb lábát becsípi a mozgólépcső.
A lába simán beakadhat egy szellőzőrácsba
vagy a vonat lépcsőjébe (ha régi típusú szerelvényről van szó). Visszatérő téma a sószórás okozta

marások (már ahol még van ilyen), nyáron pedig
még mindig vannak olyanok, akik a forró aszfalton szeretik megsétáltatni kutyájukat.
Láttam én már a Margitszigeten kutyát bicikliről
futtató gazdit is – ami önmagában dicséretes dolog
lenne – aki a kutyát az aszfalton mozgatta le. Egy
ilyen egészségmegőrző program át nem gondolt
következménye könnyen lehet az, hogy pár éven
belül mozgásszervi rendellenességek ütik fel a fejüket. A kutya anatómiailag nem aszfaltra lett tervezve.
Főleg nem arra, hogy kilométereken keresztül azon
kocogjon.
Kutyával városban együtt élni nem csak örömmel
jár. Számos dolgot kell mérlegelnünk az egyszerű mindennapok során. Figyelembe véve kutyánk sajátos
igényeit, különben ott helyben nagyon gyorsan megtörténhet a baj. Esetleg az évek múltán fogunk szembesülni visszafordíthatatlan egészségkárosodással.
Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
Forrás: azenkutyam.hu
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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A
jövő
A jövő

Amióta az eszemet tudom, mindig kutattam
a „jövőt”, hajtott a kíváncsiság mi lesz, mi fog történni az életemben, merre kell indulnom, s mi vár
majd ott rám.
Kislányként az édesanyámtól kapott kis asztrológia könyvecskéket bújtam előrejelzésekért (persze
ezek a rövid leírások csak általánosságokban beszéltek), aztán később, felcseperedvén elmentem én
12
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jósnőhöz is, majd idővel találtam mindig az utamon
olyan személyeket, akik komolyabban foglalkoztak
az asztrológia tudományával. Az utóbbi években
pedig összehozott a sors azokkal, akik aztán valóban
értenek is hozzá, meg is kérdeztem rendre őket, hogy
mire számíthatok.
Ma már nem az érdekel, hogy milyen jellemzőkkel
bírok, azzal már ennyi idősen nagyjából tisztában

vagyok, hanem hogy milyen energiákra érdemes
„ráfeküdnöm” ahhoz, hogy az életcélomat beteljesíthessem. Hogy mikor dolgoznak a felhajtóerők, amivel
együtt kellene mozdulni, s mikor érdemes inkább
visszapihennem, s hátrébb húzódnom, ez érdekel.
S bár abszolút hitem van abban, hogy az Isten által
teremtett karma, a karmikus működés (ok és okozat,
hatás és visszahatás) módszeresen megnyilvánul az
életünkben, már azt is érteni vélem, hogy az Isten
felé való elindulással, ahogy ma divatos ezt mondani:
a „belső munkával”, ami számomra a lelki élettel való
foglalkozás, és az Istennel való kapcsolat szorosra
fűzését jelenti, ez a karmikus működés valamelyest
változtatható.
De ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen, látványos eredményt hozzon, rendszeres és elmélyült
gyakorlás szükségeltetik.
Mint ahogy minden tevékenységgel így van ez
anyagi világunkban is, ami nem más, mint a lelki
világ tükröződése.
Néha a tükör, ami elfedi előlünk a tiszta valóságot,
és jó vastag porréteggel fedett, annyira elhomályosul,
hogy vagy nekiállunk törölgetni alaposan, vagy hiába
próbálunk belenézni, felfedni az igazságot, nem
látunk belőle semmit, csak a föld húzását érezzük
a talpunk alatt, és az érzelmeink, gondolataink, hamis
énképünk kötelékeiben kapálózva próbálunk boldogulni. Azt hisszük, hogy ez az anyagi test a legtöbb,
ez az anyagi élet az egyetlen, ami osztályrészünkként
jutott, ezért hát gyorsan igyekszünk kimarkolni belőle
azt, ami a lehető legkönnyebben, de van, hogy akár
vért izzadva is érte elérhető.
Carpe diem!-szól a mondás. „Szakítsd le a napot!
Élj a mának!” -cseng hamisan a szólam. Vagy talán
nem is annyira hamisan?
Attól függ, hogyan értelmezzük. Mert lehet MÁSKÉNT, mint ahogy elsőre gondoljuk, hogy éljünk meg
mindent, ami érzékeinknek kedvező és kellemes.
Miért ne mondhatnánk, hogy Carpe diem!- kezdj
el kutatni, keresni most! Kezdd el kérdezni Istent egy

imában: Mit tegyek, hogy értelmes, Neked tetsző
életet éljek? Hogyan fogjam meg a többi embertársam kezét, hogy Neked tetsző helyzeteket tudjunk
KÖZÖS ERŐVEL létrehozni, már ebben az anyagi
világban is? Hogyan tegyek értéket az együttműködéseimbe, hogyan „varázsolhatok” valóban értékes,
élhető világot, hogyan tudok jó szolgálatot végezni
Neked ezért? Merre induljak?
És itt térek vissza az asztrológia tudományához.
Ami – ha értő személyek művelik, és értő fülek hallgatják –, sokat segíthet.
De be kellett látnom, hogy ez a segítségnyújtás is akkor működik igazán, ha először én magam
igyekszem a tükrömet fáradhatatlanul tisztogatni,
ha nem hagyom elveszni a lelkesedésemet a lelki
gyakorlataim felé, ha nem szűnök meg olvasni a sok
ezer éves bölcs tanításokat arról, hogy mi az élet
valódi értelme, és az önmagam körül pörgés helyett
a mások szolgálata az, ami közelebb visz az isteni
forráshoz, ami az olyannyira vágyott boldogságunk
forrása is egyben.
Fürkészhetjük ugyanis a jövőnket kíváncsiságunktól hajtva, kergethetünk talán soha el nem érhető
álmokat, és olyanokat, melyek beteljesülése pár
percnyi, órányi, napnyi örömöt ad. De hosszantartó
békességet, elégedettséget ebben az irányban,
ebben a kettőségektől hemzsegő világban nem
tapasztalhatunk. Mert minden dolog mögött megmutatkozik annak másik arca is.
Talán már te is észrevetted: a jövőnket a szívünkben teremtjük.
Mátyássy Lilla

A jövő
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Emberek
a kiégés
porondján

Tipikus hétfői munkanap. Szürke tömeg, fekete kabátok szinte összeolvadó, fájóan egybefolyó masszája.
Ásítozások és panaszkodó telefon beszélgetések,
sűrű szitkozódások az élet nehézségeire. Mindezt
a buszon. „Miért ne hallja más is?” – hozzáállással
vonjuk meg a vállunkat, ha egy éppen akkor felszálló utas erős szemöldökrángatózások közepette
nyugtázza, hogy ezeket a témákat nem feltélenül az
ő füle hallatára kellene kitárgyalnunk.
Megszoktuk már, hogy úton-útfélen sipítozunk,
megosztjuk valós és vélt sérelmeinket a nagy világgal.
Ha nem mondhatom el senkinek, elmondom hát
mindenkinek! Vagy ellátogatunk kedvenc közöségi
média oldalunkra és a következő pillanatban már
share-elhetjük is, hogy éppen mi jár a kobakunkban.
Aztán ott vannak azok az egyének is, akik túlságosan félnek önmaguktól és a külvilágtól, így összegubózva, szinte bocsánatkérő testtartással görnyednek
a könyvük fölé a metrón. Ők titokban arról álmodnak, hogy az életüket észrevétlenül, szinte teljes
láthatatlanságban tudják majd leélni. Eddig is így
élték túl a mindennapjaikat, miért is változtatnának?
14
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Belefásultak egy kitaszító, rossz indulatú világba. Egy
életbe, ahol nem képesek beilleszkedni sehova. Szomorú hír következik: A baj nem feltétlenül velük van!
Sokkal inkább az egész társadalommal és a másikhoz
való hozzáálássunkkal.
Szinte végeláthatatlan azon emberek sora, akik
már elindultak a lejtő felé. Megállíthatatlanul és
nagyon hevesen csúsznak le azon a bizonyos csúszdán,méghozzá egy fekete, abszolút kilátástalan szakadékba. Ha pedig valahonnan nincsen kiút és remény
is alig mutatkozik, akkor ez pontosan az a hely!
Nagyvárosi stíl: helyzetjelentés keserű életekről
Nem kell nagyon távolra tekintenünk, hogy motiválatlan és teljesen életunt embereket fedezzünk fel
Budapest utcáin. Mérhetetlen szomorúság és szinte
maró kiábrándultság fut végig rajtam mindig, amikor
rájövök, hogy azért olyan keserű mindenki mostanában, mert egyre többen fáradnak bele a hétköznapi
monotonitásba.
Kifogástalan külsejű, patyolat tiszta zakóban üldögélő üzletemberek, folyton talpon lévő igazgatók,
túlterhelt de állandóan „vidám” managerek, tip-top

titkárnők és állandóan krízis helyzetbe kényszeredő
orvosok és még sorolhatnám az idők végezetéig.
Bele is őszülnék, ha mindenkit belevennék a listámba. Egy olyan listába, amit arról vezetnék, hogy
mégis hány embert tett tönkre a munkája és a túlterheltsége. Gondolkoztál már azon, hogy vajon
egy ilyen ember mit érezhet? Vajon mi motiválja,
hogy tovább hatjsa a mókuskereket? Talán a pénz?
Na de mit ér a hatalmas vagyona, ha magánélete
sincs? Kivel osztja meg az örömét és a bánatát?
Nehéz ügy és még annál is fájóbb téma, de muszáj
lesz róla beszélni.
Sajnos egyre többen hiszik, hogy minél feljebb
tör valaki, annál boldogabb és elégedettebb lesz
majd. Hamis állítás. Dajkamesének is gyenge. Azzal
soha sem volt baj, ha az ember a maximumot akarta
kihozni magából. Igyekezzünk mindig a legjobb
formánkat hozni, bármiről is legyen szó! Azonban
a folytonos tökéletességre való törekvés hibás életcél.
Senki sem tökéletes! Az állandó erőltetés, illetve
a látszatok fenntartása rengeteg időt és energiát
elvesz az életünkből. Ne a kamu életünk színleléséről

szóljanak a mindennapjaink, hanem inkább a valós
problémák megoldásáról. Unod a munkahelyedet
és úgy érzed nem neked való, amit jelenleg csinálsz?
Felőröl az idegesség egy helyzet miatt és nem tudod
mitévő légy? Még a kifacsart narancs is jobban adja
elő magát hozzád képest?
Állj a sarkadra, határozd el, hogy te nem vagy
hajlandó úgy végezni, mint minden harmadik ember
a világban! Sikeres és boldog szeretnél lenni, mert
azt a munkát végzed amibe szerelmes vagy, vagy
középszerű ember lennél inkább, tele pénzzel de
nulla szabadidővel és kikapcsolódással? A döntés
rajtad áll, ahogy mindig. Egy dolgot azonban tudatosíts magadban: Semmi sem fog az öledbe hullani.
Ha nem szeretnéd a kiégés porondján végezni,
tarts felülvizsgálatot az életed felett! Kitartást és
rengeteg erőt kívánok Mindenkinek, aki hasonló
cipőben jár vagy járt valaha is az élete során!
Tollas Tímea
https://www.facebook.com/TollasTimea.writer
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HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Vegetáriánus ételek
ünnepnapokra

Ára:

4490 Ft

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.

9 65 vegetáriánus ünnepi recept
9 a szerző tanácsai
9 96 színes oldalon

Megrendelhető:
www.108.hu/unnepi
H É M A N G I
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CSÚCSÉLMÉNY
A SZERELEMBEN:
A TÜKÖRSZERELEM!
VILLÁMCSAPÁS,
AVAGY LÉTEZIK
SZERELEM
ELSŐ LÁTÁSRA?
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ÁJURVÉDA
ÉS A NYÁR
A TÚLSÚLY
NEM A SOK
EVÉSTŐL LESZ
A BOLDOGSÁGOT
VÁLASZTOM
KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

GYÓGYULJUNK
A HOLD ENERGIÁJÁVAL
VESZÉLYBEN A FÖLD TÜDEJE

Ingyenes

ÚJÉVI FOGADALMAK

JELMEZEK KAVALKÁDJA

KOMPROMISSZUM
VAGY PÁRHARC?

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
OTTHON KEZDŐDIK

5 . É V F O LYA M 1 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

Ingyenes

5 . É V F O LYA M 2 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

Ingyenes

6 . É V F O LYA M 5 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

A 108.hu Magazin
2010-es indulása óta lehetőséget ad,
hogy bemutasd a branded
a dinamikusan fejlődő egészség
és környezettudatos közösségnek.
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel
elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.
LÉLEK

EGÉSZSÉG

ÍZEK

kultúra
könyvek
pszichológia
wellness
spiritualitás

jóga
baba-mama
ájurvéda
gyógyítás
megújulás

szezonális
vegetáriánus
ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes

Sosem akarunk igazán
felnőni: a Pán Péter effektus
Mindannyiunk számára ismerősen cseng a Pán
Péter című film. Kiskorunk egyik meghatározó meséje
volt, úgy gondolom. Minden egyes alkalommal, amikor még kisebb koromban megnéztem ezt a filmet,
úgy éreztem, egy teljesen új világ nyílt meg előttem.
Hasonlóan jártam az Alice Csodaországban mesével
is és még sorolhatnám, hiszen a lista végtelen egy
olyan kisgyermek számára, aki nem akarja érzékelni
a valóságot, hiszen annál sokkal csodálatosabb a Disney által teremtett világ.
Ami a legkülönösebb az egészben, az az a tény,
hogy immár 22 éves fejjel, még mindig szívesebben megnézem a kedvenc klasszikus meséimet,
mint pár vadonatúj filmet. Hogy miért van ez?
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Talán megbolondultam és újra 5 évesnek képzelem
magam és ez alapján cselekszem? Nem hinném.
A választ inkább máshol kell keresni. Általában,
amikor az ember nehéz időszakokat él meg, és egyik
pillanatról a másikra csöppen bele egy új környezetbe, vagy kellemetlenebb szituációba, nem akarja
elfogadni. Mentsvárakat keresünk. Olyan helyeket,
filmeket, embereket, találkozásokat, amelyektől többet remélünk. Titkon mindenki vágyik a kiskori énje
egy darabkájára. Ezt a darabkát bármikor előhívhatjuk, újra teremthetünk pillanatokat, amikor csak
szeretnénk. Minden rajtunk múlik és azon, hogy
mennyire él még bennünk a gyermeki ártatlanság
és rácsodálkozás képessége.

Koravének, magányos farkasok és
művészlelkek vonzásában
Sokan kilógunk a tömegből, vagy a közösségből,
amelynek tagjai szeretnénk lenni. Kisgyerekként
ezt nehezen éljük meg, nem akarjuk és sokszor nem
is tudjuk elfogadni. Megpróbálunk tenni ellene. Az
egyik lehetőség, hogy teljességgel beleolvadunk
a minket körülvevő embertömegbe, legyen szó
akár általános iskolai osztályról, vagy balett óráról.
Az azonosulás felőrli a kisgyermek lelkét, hiszen
folyamatosan egy kérdés lebeg a szeme előtt: „Miért
nem vagyok elég jó úgy, ahogy vagyok?”
Ezért megváltozik. Begöndöríti a haját, még akkor
is, ha utálja úgy hordani, de a felsőbb évesek mind így
teszik, tehát kialakul egy kényszer. Megfelelési vágy
mozgatja onnantól tetteinket és már nem egészen
vagyunk önmagunk.
Aztán ott vannak a magányos farkasok, akik kiskoruk óta úgy szocializálódtak a többi gyerek
bántó viselkedése vagy egyéb trauma
miatt, hogy inkább választják a mosdót
„ebédszüneti helyként”, mint a közösségi teret. A koravének minden idejüket
a könyvtárban töltik és életük értelmének
filozofálása közben szomorú pillantással nyugtázzák társaik
önfeledt kacajait.
A másik lehetőség,
hogy sosem növünk fel!
Nyilván nem fizikálisan,
hiszen a Dorian Grey
önarcképe és a Benjamin Button különös
élete című film sajnos nem
valódi alapokon nyugszik,
de lelkileg vett értelemben annál
inkább valós lehet a kijelentés. Menekülünk az egyetemi élet nehézségei elől,

folyamatosan meg akarunk felelni az elvárásoknak,
jobbak, szebbek, okosabbak szeretnénk lenni.
Sosem elégszünk meg azzal, amink van, hanem
egyre és egyre feljebb törünk. Amikor rádöbbennünk,
hogy nem úgy alakultak a dolgaink, ahogyan elterveztük, összetörünk. Mély letargia, erős konklúziók
és csalódottság, illetve meg nem értettség érzése
kavarog bennünk.
Mit teszünk ezután? Következik a kizárás folyamata. Úgy döntünk, hogy önmagunk és érzéseink megvédése érdekében bezárjuk az eddig kitárt
kapukat és csendes magányba burkolózunk a Pán
Péter és az Alice Csodaországban társaságában. Ők
megértik fájdalmunkat és elkeseredettségünket.
Igaz, változtatni nem tudnak rajta, de a sebeket
ideiglenesen lefertőtlenítik.

Hol az egyediség? Made by mass
Mindenki különbözik a másiktól, éppen ez a szép az
egészben. Nem lehet minden ember, kisgyermek,
kutyus ugyanolyan. Manapság, ha végigmegyünk
az utcán, télen vagy ősszel, szinte minden emberen fekete kabátot és fekete csizmát látunk.
Mennyivel érdekesebb és mesésebb lenne
az egész, hogyha egyedi megoldásokat
látnánk. A különbözőség megannyi színét
és mintáját. Azt, hogy mindenki önmaga
mer lenni!
Hiszen egy hupi lila, hópelyhekkel és matyó mintával
díszített kabát is lehet
téli bunda, ha olyan
köntösben adják elő.
Tollas Tímea
https://www.facebook.
com/TollasTimea.writer
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Ízek, imák, India
Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Alapok és a fűszerek használata

Főételek, sabjik

A népszerű street food

Változatos kenyérfélkék

Gyógyító ájurvéda konyha

Gyorsan elkészíthető wokos ételek

Ízek, imák, India 1.

Ízek, imák, India 3.

Ízek, imák, India 5.

Ízek, imák, India 2.

Ízek, imák, India 4.

Ízek, imák, India 6.

Indiai vegán konyha
Ízek, imák, India 7.

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 megfelelő 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 összeállításában az ájurvéda javaslata alapján.
î Betekintést kapsz India kultúrájába, a főzési és étkezési szokásokba, a tájegységek jellegzetességeibe.

A tanfolyamokat a népszerű
www.vegavarazs.hu gasztroblog írója, immár 7 vegetáriánus
szakácskönyv szerzője, Hémangi
tartja.
A tanfolyamok helyszíne
a 108 Életmódközpont
(1137 Budapest, Szent István krt.
6., Tel.: 30/464-7760 )

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST

fozoiskola.108.hu

R E
C E P T E K

Répatorta

HOZZÁVALÓK:
• 25 dkg nádcukor
• 1,5 dl olaj
• 4 ek narancslé
• 1 tk vaníliakivonat
• 1 kis pohár joghurt
• 2 tk sütőpor
• 1 tk szódabikarbóna
• 1 tk fahéj
• 1 tk gyömbérpor
• 1 tk só
• 22 dkg liszt
• 30 dkg finomra reszelt sárgarépa
• 10 dkg darált mogyoró vagy dió
• A krémhez:
• 50 dkg mascarpone
• 4 ek joghurt
• 15 dkg porcukor
• 1 tk vaníliakivonat
• 1 narancs reszelt héja és leve
22
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ELKÉSZÍTÉSE:
A cukrot, az olajat, a narancslevet, a vaníliát és a joghurtot és
a szódabikarbónát összekeverjük. Egy másik tálban a száraz
hozzávalókat is vegyítjük: a lisztet, a sütőport, a sót, a gyömbérport és a fahéjat. A két keveréket alaposan elkeverjük, majd
belekerül a reszelt répa és a darált mogyoró. Lisztezett, vajazott
sütőformába tesszük és 180 fokos sütőben kb. 45 perc alatt
készre sütjük.
Közben elkészítjük a krémet: a mascarponét a joghurttal és
a porcukorral alaposan kikeverjük, majd hozzáadjuk a vaníliakivonatot és a narancs héját, levét. Amikor a krémet összeállítjuk,
kicsit híg lesz, de nem kell aggódni, tegyük be a hűtőbe, és
egy negyed óra pihentetés után megszilárdul.
A kihűlt lapot kettévágjuk és megtöltjük a krém 1/3-ával,
a többi krémmel pedig kívülről bevonjuk a tortát.
Hémangi / vegavarazs.hu

HOZZÁVALÓK:
A SALÁTÁHOZ:
• egy sárgarépa
• egy kisebb alma
• egy közepes krumpli
• 20 dkg zöldborsó
• 2 csemegeuborka
• 3 dl tejföl
• 2 ek vegán majonéz
• 2 kk só
• egy csipet frissen őrölt feketebors
• 1 kk mustár
• 1 kk citromlé
A TÖLCSÉRHEZ:
• 25 dkg liszt
• 1½ kk só
• 1 dkg friss élesztő
• 1 ek olaj
• 1-1½ dl langyos víz

Franciasaláta
kenyértölcsérben
ELKÉSZÍTÉSE:
A sárgarépát megpucoljuk és felkockázzuk. Külön
vízben megfőzzük a sárgarépát, a krumplit egészben
és a zöldborsót. Kihűtjük a zöldségeket, a krumplit
megpucoljuk és felkockázzuk. Habverővel kikeverjük
a mártást: a tejfölt, a majonézt, a sót, a borsot, a mustárt és a citromlevet. A zöldségeket tálba tesszük, és
összekeverjük a mártással. Egy órára hűtőbe rakjuk.
Közben elkészítjük a kenyértölcsért.
Kelesztőtálba keverjük a sót, belemorzsoljuk az
élesztőt. Hozzáadjuk az olajat, és apránként beleöntjük a vizet. Rugalmas tésztát gyúrunk belőle, majd
lefedjük, és nagyjából egy óra alatt a duplájára

kelesztjük. Amikor megkelt, újra összegyúrjuk, és
téglalap alakúra nyújtjuk a tésztát. A tésztából 2 centi
széles csíkokat vágunk. Elővesszük a tölcsérformákat, vékonyan megkenjük olajjal, és körbetekerjük
a tésztacsíkokkal úgy, hogy a rétegek fedjék egymást.
Előmelegített sütőben 200 fokon 12-15 perc alatt
aranybarnára sütjük.
A kihűlt tölcséreket tálalás előtt töltjük csak meg
a salátával.
Hémangi / vegavarazs.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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ínyenc vega grill
HOZZÁVALÓK 2-3 ADAGHOZ
A GRILL
• 300 g tofu (1 kocka)
• 1 db körte
• 1 szál fehérrépa
A PÁC
• 3 evőkanál olívaolaj
• 2 evőkanál balzsamecet
• 1 evőkanál szójaszósz

24

ELKÉSZÍTÉSE:
• A tofut vágjuk 1 cm vastag szeletekre, és papírtörlőn nyomkodjuk ki belőle a nedvességet.
• Készítsük elő a körtét: hámozzuk meg és csumázzuk ki.
A fehérrépát is hámozzuk meg, majd vágjuk fél centis szeletekre a zöldségeket.
• Ezután alaposan forgassunk meg mindent a pácban, és süssük
ki. Ha van, használjunk grillserpenyőt.
• Minden szelet tofura tegyünk fehérrépát és körtét is. Semleges
körettel tálaljuk.
Szaluter Edit / kertkonyha.hu
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Lencse sült
HOZZÁVALÓK:
• 20dkg lencse
• 10 dkg rizs
• só, bors
• babérlevél, majoránna
• hing
• 1kk útifűmaghéj
• kápia paprika
• 1 paradicsom
• egy marék zabpehely
• olaj vagy ghí

ELKÉSZÍTÉSE:
Sós, babérleveles vízben a lencsét puhára főztem (előző este beáztattam).
A rizst sós-borsos vízben puhára főztem. Olajon kápia paprikát, paradicsomot
pirítottam hinggel, közben a puhára főtt lencsét és rizst összedolgoztam az
útifűmaghéjjal, ebbe a masszába tettem a sült kápiát és a paradicsomot.
Kevés majoránnával, sóval, borssal, ízesítettem. Alufóliába tekertem a masszát,
előtte a tetejét, oldalát megszórtam zabpehellyel, aztán normál tepsibe tettem, kevés vizet locsoltam köré. 200 fokon kb. 20-25 percig sütöttem, aztán
kibontottam a fólia tetejét, megszórtam mozzarellával és pirosra sütöttem.
Köret: Rozmaringos vajban (ghíbe) sült zöldségek (krumpli, zeller, sárgarépa)
Pap Andrea
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Zöldborsós
sárgarépás
török
saláta
HOZZÁVALÓK:
• 3-4 répa reszelve
• 1 pohár főtt zöldborsó
• 1 pohár főtt kukorica
• 1 pohár kápia paprika kockázva
• 4-5 savanyú uborka kockázva,
• 1 gerezd fokhagyma
• só, bors
AZ ÖNTETHEZ:
• 1 tk kapor
• egy csipet pirospaprika
• 2-3 dl joghurt
• 1 ek vegetáriánus majonéz
• 1 marék dió durvára törve
ELKÉSZÍTÉSE:
A zöldségeket egy tálban összekeverjük, az öntethez valókat egy
másik tálban. A fokhagymát a sóval
osszetörjuk mozsárban, hozzáadjuk
az öntethez, amit ráöntünk a zöldségekre. Tálaláskor olívaolajjal meglocsoljuk, olajbogyókat nyomkodunk
bele.
Huzziyas Hajnalka
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Szezámmagos gombapástétom
HOZZÁVALÓK:
• 4 fej gomba
• 1 db vöröshagyma
• olívaolaj
• hidegen sajtolt olajok: lenmag, búzacsíra, szőlő
• só, rozmaring, bazsalikom, kakukkfű
• 2 teáskanál őrölt lenmag
• 1 evőkanál egész szezámmag
• 2 teáskanál sörélesztő pehely

ELKÉSZÍTÉSE:
A hagymát az olajon kicsit megpirítjuk, majd hozzáadjuk a fűszereket, a gombát és a szezámmagot. Amikor a gomba megfőtt, hagyjuk kihűlni és
összeturmixoljuk. Hozzáadjuk legvégül a lenmagot,
sörélesztőpelyhet és az olajokat.
Jó étvágyat!
Nagyné Szalai Melinda
melinda-angel.blogspot.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Mitől lesz
boldog a nő

Márciusban van nőnap. Néhány éve olvastam
valahol, hogy Olaszországban mára általános sztrájkot hírdettek tiltakozásul az erőszak minden formája
ellen (beleértve a nők elleni családon belüli erőszakot), a nők elnyomása ellen (pl. kevesebb bér) és
úgy általában a nők védelméért. A kezdeményezés
nagyszerű és megható, de vajon lesz-e hosszútávon
eredménye? Vagy van esetleg jobb módszer?
Sejtheted, hogy a választ a Vaszati irányából fogjuk
keresni. Sokszor hallhattad már tőlem, hogy a Vaszati
(talán legfontosabb) törvénye szerint a Földünket
behálózza egy észak-dél irányú és egy kelet-nyugat irányú energiaáramlás. Az északról délre tartó
energiák az organikus életenergiák, amelyek nőneműek, a keletről nyugatra tartó energiák a szoláris
életenergiák és hímneműek:
Az északról és keletről érkező energiaáramlások
meghatározó szerepet töltenek be az életünkben.
28
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A cél, hogy ezek az energiák akadálytalanul bejussanak az otthonunkba és a munkahelyünkre is.
Mitől lesz boldog és ami még fontosabb: elégedett egy nő? Itt egy felsorolás – a teljesség igénye
nélkül:
•
•
•
•
•
•

Kedves, védelmező, gyengéd férj,
egészséges gyerekek,
szép ház vagy lakás,
szép ruhák, ékszerek, stb.,
kellemes nyaralások, kirándulások,
megbecsülés (otthon, munkában,
a társadalomban).

A védikus tanítások szerint az ideális házasság alapja
az, hogy a férj minden tőle telhetőt megad a feleségének, a feleség pedig elégedett mindazzal, amit kap.
Amikor először jártam Indiában feltűnt, hogy még

Az északról és keletről érkező energiaáramlások meghatározó szerepet töltenek be az életünkben. A cél, hogy ezek
az energiák akadálytalanul bejussanak az otthonunkba és
a munkahelyünkre is.

a legszegényebb nők, akik az építkezéseken dolgoztak segédmunkásként, szépen fel voltak ékszerezve,
ki volt az arcuk sminkelve és ékszerek voltak rajtuk.
A ruháik és az ékszereik természetesen olcsók voltak
(olcsó pamutszári, műanyag fülbevaló és karperec),
de még ezek az olcsó ruhák és ékszerek is mutatósak
voltak, a hölgyek pedig mosolyogtak. A gazdag hölgyeken természetesen drága selymruhák és drága
arany és drágaköves ékszerek voltak és ők is elégedetten mosolyogtak. De továbbmegyek: mivel a hölgyek
elégedettek voltak azzal, amit a férjük tudott adni
nekik, nem zsörtölődtek és nem követelőztek otthon,
így a családi békesség és nyugalom is biztosított
volt. Tudom, tudom, ez India, más kultúra, más világ,
ott túlságosan egyszerű és ideális minden, azért az
európai élet egy kicsit más, kicsit bonyolultabb…
Ez való igaz, de ha jól belegondolunk, mi európai
nők is attól leszünk elégedettek és boldogok, amitől
egy indiai: jó férj, aki a tőle telhetőt megteszi azért,
hogy a kedvünkben járjon, vannak szép ruháink,

ékszereink, gyerekeink, elutazunk hosszúhétvégére
és nyaralni, és megbecsülik a munkánkat.
Ezzel szemben mást se hallunk (és sajnos látunk
is), mint, hogy a nőket elnyomják, gyakori a családon
belüli erőszak és nagyon sok nő van, aki nem elégedett az anyagi helyzetével, vagy azzal, amit a férje
nyújtani tud számára – már ha egyáltalán van férje.
Az elmúlt 20 év (ennyi ideje foglalkozom a Vaszatival) tapasztalata alapján elmondhatom, hogy sokkal
elégedettebbek lennének a nők (családon belül és
társadalmi szinten is), ha a Vaszatinak csak ezt az
egyetlen törvénycsoportját, az energetikai törvényeket tiszteletben tartanánk az építkezéseink során.
Sajnos azt is láttam, hogy a legsanyarúbb sorsú nők
többsége olyan házban él, ahol teljesen zárt az észak
és még ráadásul kedvezőtlenül is van használva, el
van hanyagolva…
Gondolj csak bele, hogy milyen pozitív következményekkel járna, ha nyitott (ablakos) lenne a házak
északi és keleti része!
Ha nyitott lenne otthonunk északi része és bejutnának a női energiák, a nők már ettől elégedettebbek
lennének, kiegyensúlyozottabbak és nőiesebbek.

Csak néhány a nők vágyai közül: Szép ház, szép ruhák, nyaralás, jóravaló férj… És persze egészség is, ami szintén kapcsolatban áll az északkal és a kelettel is!

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Ez jó hatással lenne a környezetükre, mert lenne
egy nagyon kellemes, pozitív kisugárzásuk. Ennek
mind társadalmi, mint családi szinten örülhetnénk,
mert a nők azok, akik a családot igazán összetartják.
(A férj ugyan a családfő, de a nő a fő összetartó erő:
ő neveli a gyerekeket, ő gondoskodik a háztartásról,
az otthon melegéről.)
Ha már gyerek: könnyebben jönne a gyerekáldás
és a megszülető gyerekek egészségesek lennének.
Az északnak ugyanis szoros kapcsolatba van a születéssel, a születendő gyerekekkel is.
Az észak minőségével van szoros kapcsolatban
a „pénzenergia” is, ami azt jelenti, hogy több bevétele
lenne a családnak, a nőknek lehentének szép ruháik,
ékszereik, és még elégedettebbek lennének. Persze
vannak nők, akiknek ez nem fontos (én se nagyon
hordok ékszert), de már az a tény, hogy pénzügyileg
biztonságban van a család, hozzájárul egy nyugodtabb, veszekedéstől mentesebb családi légkörhöz,
ami megint csak jó hatással van mindenkire. És ez
még csak az észak!
Ha nyitott lenne otthonunk keleti része (is), az jó
30
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Azt vettem észre, hogy tőlünk nyugatabbra sokkal
gyakoribb a szabadonálló építkezés (még városokban is, ahol kisebbek a telkek), emiatt a házak túlynomó többsége minden égtáj felé nyitott (észak felé
is)… Talán még ez is hozzájárulhat ahhoz a jómódhoz, amiben élnek…

hatással lenne a férfiakra, a karrierre, általában a társadalmi megbecsülésre, stb., s a kettő együttesen
(nyitott észak és kelet) gondoskodna egy általános
családi jólétről és elégedettségről. Ha nyitott a kelet,
akkor a férfi igazán férfi tud lenni, ami egész egyszerűen azt jelenti, hogy nem kell a nőnek férfivá válnia,
„nem kell neki hordania a nadrágot”.
Ha nyitott lenne a kelet, a férfiak elégedettek
lennének (az ő elégedettségük ugyanolyan fontos,
mint a nőké!) és a fruszrációjukat nem a nők bántalmazásában és elnyomásában próbálnák levezetni.
Nem akarnák mindenáron bebizonyítani, hogy ők
a jobbak…
Mi tehát a megoldás?
Ha rajtam múlna, most rögtön betiltanám azt
a gyakorlatot, hogy a telekhatárra kell építeni a házat.
Ez a „falusias utcaképhez” való ragaszkodásból eredő

előírás a legnagyobb akadálya annak, hogy Magyarországon Vaszati házakat lehessen építeni. (Szerencsére nem mindenhol ez az előírás, de sajnos
nagyon sok helyen, főleg vidéken.) Az hagyján, hogy
emiatt a fránya előírás miatt nagyon sok helyen zárt
az észak, az északkelet, gyakran a kelet, de még
ráadásul nagyon sok lehetőséget ad arra is, hogy
a szomszédok jól összevesszenek…
Na de, ne szaladjunk ennyire előre! A mostani
helyzetben – sőt, még egy meglévő ház esetén
is – nagyon sokat tehetünk azért, hogy jobb minőségű legyen az otthonunk északi és keleti része. Egy
önálló családi ház esetén lehet új ablakot vágni. Ha
a szomszéd felé nem lehet, akkor még mindig be
lehet építeni néhány üvegtéglát, amelyen keresztül
bejutnak az energiák (sőt még a fény is!).
Ha nincs mód ablakot nyitni, akkor segítségül kell
hívni a Vaszati egyéb lehetőségeit: északi és keleti
falra lehet tenni tükröt (kivéve a hálószobába), ami
kicsit felerősíti azokat az energiákat, amik a vastag
falon, vagy a nagyon pici ablakon át nagy nehezen
és nagyon legyengülve bejutottak. Máshová lehet
tolni a nehéz (és gyakran sötét) szekrényeket. Ki
lehet dobálni a lomokat, stb. És ha ez még mindig
nem elég, el lehet kell helyezni északon a Buddha
yantrát, keleten a Ramacandra yantrát, és hogy biztosra menjünk, északkeleten a Vamana yantrát. (Itt
tudod beszerezni.>>) Az északról és keletről érkező
energiák ugyanis északkeleten egyesülnek és délnyugati irányba tartanak tovább, ahogy azt az alábbi
ábra is mutatja:
Az északról és keletről érkező energiák északkeleten egyesülnek és délnyugati irányba tartanak
tovább.
És akkor még nem is beszéltünk azokról az egyéb
Vaszati összetevőkről, amik szintén hozzájárulnak
ahhoz, hogy egy nő boldog (vagy épp boldogtalan)
legyen. Mert ha a férje iszákos és veri és megcsalja,
az nem csak a kelet minőségével, hanem a dél és
a délnyugat minőségével is kapcsolatba hozható.

Az északról és keletről érkező energiák északkeleten
egyesülnek és délnyugati irányba tartanak tovább.

Ha gyakori a veszekedés a családban, az a délkelethez köthető. Ha nincsenek jóban a család nőtagjai
(pl. a meny és az anyós, vagy akár az anya), ahhoz
az északon kívül az északnyugat is hozzájárul. Ha
sérült a ház középső része, akkor széteshet a család,
ha pedig nyugaton van gond, akkor rövid lehet
a házasság – ezeknek pedig szintén nem fognak
örülni a nők…
Mi a véleményed? Megéri tiszteletben tartani
a természet törvényeit? Ha belegondolunk, a Vaszati
alkalmazása nem csak egyéni szinten hat kedvezően,
hanem munkahelyi, társadalmi szinten is. A Vaszati
alkalmazása tehát mindannyiunk közös érdeke, nem
csak a nőké…
Manhertz Edit
vaszati tanácsadó
vaszati.hu
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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A datolya

ájurvédikus alkalmazása
A friss datolya édes és hűsítő.
Csökkenti a vata-t, a pitta-t és
a kapha-t is. A kaphaknak mértékkel kell fogyasztani.
A datolya általánosságban
növeli az egészséget, eenrgetizálja és táplálja a testet.
A datolyacukor a legjobb
egészséges helyettestője
a fehércukornak.
Néhány ájurvédikus alkalmazási mód:
Keverj össze 5 felvágott datolyát 1 teáskanál ghível, két
csipet feketeborssal. Edd ezt
a keveréket kora reggel 5:30
és 6:00 között. Utána 2 óráig
ne egyél és ne igyál semmit. Ez a keverék megnöveli
32

a belek erejét az ételek feldolgozására. Megköti a székletet,
növeli az izomtónust és táplálja a csontokat.
A datolyacukor kiváló izomfájdalmak gyógyítására.
A datolyacukor kiváló vasforrás is.
10 friss datolyát tegyél ghíbe
egy kisedénybe. Tegyél hozzá 1
tk gyömbért, 1/8 tk kardamom
magot és egy csipet sáfrányt.
Lazán fedd le és tarts zárt,
meleg ehlyen 1 hétig. Utána
egyél naponta 1 datolyát ebből
kora reggel. Ez segít a vérszegénység és krónikus fáradtság
esetén. Jól használható terhesség alatt is.
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Heves szívdoboság és mellkasi
fájdalom esetén egyél 2 datolyát 2 teáskanál mézzel.
Fogzó gyerekek adj szárított
datolyát, hadd rágcsálja. Ha
a gyereknek hasmenése is van,
akkor fél teáskanál datolyacukrot keverj össze 1 teáskanál
mézzel, 2-3 alkalommal fogyassza naponta.
Datolyaital: áztass be 5 friss
datolyát egy pohár vízbe éjszakára. Következő nap turmixold
össze és idd meg. Ez vitalizál,
energiával fog feltölteni.
Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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Segítsd a Krisna-tudatú Hívők
munkáját adód egyházi
és civil 1%-ával!
Technikai szám:

0389

Adószám:
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Magyarországi Krisna-tudatú
Hívők Közössége

Ételt az Életért
Alapítvány

www.krisna.hu

www.karitativ.hu

18095575-1-41

A
női
kör
„Körben áll egy kislányka” – énekelgetik az oviban a gyerekek, és nem is állhat nagyon máshol
és máshogyan a kislányka, hiszen a kör maga a nő,
a nőiség szimbóluma, a teljesség, a beteljesülés,
a tökéletesség, a maga kerek, gömbölyű formájával
és puhaságával, ahogy gyengéden körüléri önmagát.
A kör önmagában is jelentős, fontos, mint alakzat,
mint forma, és mint szimbólum egyaránt, valamint
mint társas együttléti forma, azaz, mint női kör.
Elevenítsük most fel a régmúlt kor eltűnt és letűnt,
ugyanakkor visszakívánkozó társasági eseményeit
és színhelyeit: a fonót, a csipkeverőt, a hatalmas
kemencét, azokat a tevékenységeket, amikor és ahol
a nők együtt voltak, összegyűltek, járt a kezük-lábuk
mellett bizony a szájuk is. És milyen bölcs dolog is ez!
Nem voltak kérdések, kételyek. Minden leány, nő és
asszony tudta a dolgát, szerepét, feladatát, értette
a jelenét és várta a jövőjét, hogy új szerepköreiben
is kiteljesedhessen. Mivel beszéltek egymással
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a nők, nem volt titok, már a leány is tudta, milyen
az asszonysors – nem érte meglepetés.
Most hallgatunk. Vagy, ami még rosszabb, az interneten keresgélünk a minket érdeklő kulcsszavakra.
És ami a legveszélyesebb, hogy olyan információkkal
töltekezünk, érünk leányból nővé, amiknek nem
ismerjük az eredetét, a valóság- és igazságtartalmáról nem is beszélve.

A probléma valós: problémáink vannak a nőiség, a női szerepek, a női működés megéléseiben. Nemigen a külső
jegyeiben – ez viszonylag
könnyen orvosolható, hanem
belső megélésben, mi több elfogadásban. Anaya női jóga oktatóként
igen gyakran hallom azt, hogy „baj van a nőiségemmel”; „szeretnék dolgozni a női oldalammal”;
„úgy érzem, túlságosan sok bennem a férfi energia”.
Ezért merem kijelenteni, hogy probléma van. Ha egy
nő úgy érzi, hogy nem elég nőies, túlteng benne
a férfias energia, akkor bizony nem találja a helyét. Se
a saját bőrén belül, se a párkapcsolatában nem tud
tartósan és elégedetten benne lenni; egy hely lehet
csak, ahol sikerek érik, ez pedig a munkahelye, ahol
megkockáztatom, vezető, menedzser, vagy erősen
férfias jelleget, irányító szerepet képvisel. Miért érzi
rosszul magát előbb-utóbb ilyen helyzetben a nő?
Mert csalódik. Kezdi azt hinni, hogy vele van a baj,
mert nem létezik a szőke herceg, aki mellett igazi
nőnek érezheti magát. Összeomlik az álma, lehullnak
az illúziók.
De nincs semmi gond, rendben van az, ha épp
nem találod a helyed és szerepedet, ne bántsd
tovább emiatt magad! Hogyan is találnád azt, ami
már édesanyád korában se volt meg? Ha ő se tapasztalta, tudta, hogyan adhatta volna tovább neked
mindazt az asszonyi bölcsességet, amit még az ő
édesanyja, a te nagymamád se biztos, hogy megtapasztalt? Bizony, itt nemzedékek sora, generációk
láncolata áll a háttérben. Azt a mintát követjük, amit
mi is kaptunk. És ez a minta már sajnos igen messze
áll a forrástól.
Hol vannak már azok a bizonyos fonók, női körök,
ahol hangos volt a környék a női csevejtől, kacagástól

és sírástól? Ez még rendben volt!
Hiszen a nő, mint a hold, sohasem egyforma, sohasem ugyanaz.
Folyamatos változás jellemzi. Ezt
a folyamatot lekövetnünk egy olyan
világban, ahol mindennap azonos és
maximális teljesítményt várnak tőlünk,
eltér a női rendtől, így egy idő után rendetlenségbe kerülünk. Ezért jönnek a bajok, testileg,
lelkileg egyaránt. Ha a kört egy négyzetbe szeretnéd
beletuszkolni, nem fog menni, tökéletesen soha
nem fog illeszkedni a kör a négyzethez. A kör kör
marad, még ha néha négyzetnek is érzi, vagy kell
éreznie magát.
Hogy visszanyerjük a kissé kiegyenesített és néhol
derékszöget mutató, de amúgy kör formánkat, álljunk körbe! Keressünk egy női kört, ahol a valódi
női értékek jelennek meg. Ahol eltérő generációk
tapasztalataiból tanulhatunk, ahol bölcs szót lehet
hallani pletyka helyett, ahol az igaz hallatszik a gaz
helyett. Valódi női értékek, amitől valójában nő a nő.
Olyan ismeretátadás és megtapasztalás, ami által
megérti és elfogadja ki-ki önmagát. Hiszen hogyan
lenne egy nő befogadó, ha még önmagát sem képes
el-, és befogadni? Hogyan lenne egy nő megértő, ha
még önmagát, a női folyamatait sem érti? Hogyan
legyen egy nő türelmes és odaadó, ha önmagával
szemben sem az?
Működik már néhány, a múlt valódi értékein
alapuló, a szakrális rendhez igazodó női kör, ahol
megnyugvást, elfogadást tapasztalhatsz, és olyan
fokú női önismeretre tehetsz szert, amely segít vis�szatalálni a rendbe, a középpontodba, a nőiséged
eredendőjébe.
Szívből kívánom, hogy rendben legyél!
Ölvedi Réka
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin

35

Helló március!
1666. március 1. Zborón házasságot köt I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona
1915. március 1. Megindul Budapesten a menetrend szerinti autóbuszközlekedés
Március 3. Békéért Küzdő Írók Világnapja
1880. március 3. Megkezdi működését a Magyar Távirati Iroda
1777. március 6. Mária Terézia Budára helyezteti a Nagyszombati Egyetemet
1876. március 7. Alexander Graham Bell szabadalmat kap a telefonra
Március 8. Nemzetközi nőnap
1997. március 11. Paul McCartneyt, a Beatles volt tagját lovaggá üti II. Erzsébet
brit királynő
Március 15. Magyarország nemzeti Ünnepe
1831. március 16. Megjelenik Victor Hugo regénye, A párizsi Notre-Dame
Március 21. tavaszi nap-éj egyenlőség, a csillagászati tavasz kezdete
1969. március 21. az első színes tévéadás Magyarországon
Március 22. A víz világnapja
421. március 25. Velence (Venezia) város alapítása
1889. március 31. Átadják az Eiffel-tornyot Párizsban
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TEACSEPPEK

A ROZMARING
Külsőleg elsősorban az illóolaját használják, például bedörzsölőszerekben a vérellátás fokozására és fájdalomcsillapításra, izom- és ízületi
reumatizmus, idegfájdalmak és vérkeringési
zavarok ellen. Megtalálható mellkasi balzsamokban, gargarizálószerekben, illetve fürdőolajokban is. Belső alkalmazásra inkább a drog
készítményeit adják, melyek az illóolaj mellett
emésztésserkentő keserűanyagokat is tartalmaznak. Homeopátiás felhasználása elsősorban
gyomor- és bélműködési zavaroknál jön szóba.
Tea: 1csésze forrásban lévő vízzel forrázzunk le 1
teáskanálnyi összevágott rozmaringlevelet, majd
10 perc elteltével szűrjük le. Naponta 2-3 csészényit fogyasszunk. Bor: Vágjunk apróra 20 gramm
friss rozmaringlevelet, és tegyük borosüvegbe.
Öntsünk rá 1l könnyű fehérbort, és légmentesen
zárjuk le. Egy hét után szűrjük le vászonruhán.
Fürdő: 50 gramm friss rozmaringlevelet keverjünk össze 1 evőkanál olívaolajjal, és forraljuk fel

1 l vízben. Hagyjuk negyedórán át állni, majd
szűrjük le, és öntsük a főzetet a fürdővizünkhöz.
A rozmaringos fürdő kellemesen felfrissít. Tinktúra: Alacsony vérnyomás ellen naponta 5 ml
fogyasztandó belőle. Illóolaj: Fürdővízhez adva
csillapítja az izomhúzódások okozta fájdalmat
és merevséget. Fűszerként: Aromája kitűnően
harmonizál az olaszos konyha ízeivel.
A rozmaring kiváló étvágygerjesztő, emésztést
javító, frissítő, serkentőleg hat a központi idegrendszerre és fokozza a vérellátást. Ismeretes
jó görcsoldó, baktériumölő tulajdonsága, de
alkalmazzák menstruációs, változókori panaszok, vérkeringési zavarok esetén is. Fejfájás ellen
szintén javallott. Illóolaja kiváló hajkondicionáló. Külsőleg illóolaját használják bedörzsölő
szerekben fájdalomcsillapításra izom és ízületi
panaszok esetén.
Forrás: gyogynovenyhatarozo.hu

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN
• Az inzulinrezisztenciáról
(tovább: napidoktor.hu)

• Így kerüld el a térdsérülést
(tovább: webbeteg.hu)

• Disney mesék igaz története
(tovább: femcafe.hu)

• Ezt teszi a szomorúság a testtel
(tovább: hazipatika.com)

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Nézd meg és töltsd le
korábbi számainkat!
www.108.hu/108-hu-magazin/archivum
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Az ideális
testsúlyról
Szupertáplálékokkal
a babáért

Ingyenes
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A vonzódás
nehéz
pszichológiája
Ízek és ájurvéda
ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés
A MINŐSÉGI ÉLETMÓD MAGAZINJA

Az ősz kincsei

Hogyan
előzzük
meg a téli
betegségeket
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Így kezDd el
az új évet!

Téli
immunerosítés

Ingyenes
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ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés
A MINŐSÉGI ÉLETMÓD MAGAZINJA

Most igazán
fontosak a
jó emberi
kapcsolatok

Milyen
segítséget
tud nyújtani
az Ájurvéda
a COVID-19
krízis idején?
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Örömteli
készülődést!
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ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés
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Nyári
egészségmegőrzés

Nyár van,
töltsd fel
magad
energiával!

Nyaralás
gyógynövénypatikával!

Ingyenes
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ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés
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A siker és
a hormonok
kapcsolata

Vágj bele!

ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés

Ingyenes
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Készíts be
aloé verát
a nyárra!

A föld
nyugtató
ereje
Ingyenes
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Az emésztés tüze

A tavaszi
nagytakarítás,
mint lehetőség

Hogyan támogatja
a vaszati
a kreativitást?

ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés

Miért nem
szeretünk otthon
lenni?
1 1 . É V F O LYA M 5 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés
A MINŐSÉGI ÉLETMÓD MAGAZINJA

Mikor látogasd meg
az újszülöttet?

Felébredés
és virágzás

10 hiba, amit
elkövethetsz
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A
karácsony
illata

A pihentető
alvás

Megtekintés

Készíts túrót
házilag!

Ingyenes

Ajándékozz
szívbol!

!

Ott felejtett dolgok
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Lélekemelő
illatok

Lehetünk
védettek
a stresszel
szemben?
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Amit a
karácsonyról
tudni kell

Adj magadnak
szabadnapot!

Az egyetlen
állandó
a változás
maga
Ingyenes
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Valódi
gyerekkor

1 1 . É V F O LYA M 2 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

Megtekintés

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

108.hu
M A G A Z I N

Life coach

LÉLEK•EGÉSZSÉG•ÍZEK

Úgy érzed, hogy elakadtál az
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt,
ami rád nehezedik?
Úgy érzed, hogy az életed csak eltelik és nem tudsz előrelépni?

Úgy érzed, hogy saját magad vagy
a sikered és boldogságod legnagyobb 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 magukat, még ha nem is kürtölik világgá.
2. Tudok neked segíteni, egyszerűbben és
gyorsabban, mint gondolnád.

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coach-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 küldesz 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 szeretnél life coachingra jelentkezni, akkor azt
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.
További információ: (30) 231-8722.

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.

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

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
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

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.

FELIRATKOZOM

