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Ne félj…
Egy ideje többnyire itthon tartózkodom, munkám – 
a szó hivatalos értelmében – most nekem sincs, mint 
ahogyan sokunknak időlegesen megszűnt a munka-
helye. Itthon teszek-veszek, online kapjuk a képzést 
a főiskolai tanárainktól, elméleti óráimat a babzsák 
fotelembe kucorodva nézem, az ászana gyakorlá-
saimnak pedig a konyha-étkező terében átalakított 
ideiglenes jógaterem ad helyet. Időnként kidugom az 
orrom bevásárolni, vagy elsétálok a postára, bankba. 
Ha tehetem, akkor nem ülök fel a tömegközleke-
dési eszközökre, de néha muszáj. Igyekszem tartani 
a szabályokat, mert tudom, hogy általánosságban 
a szabályok bennünket védenek, illetve megköny-
nyítik – ha lehet ilyet mondani egy ilyen fajsúlyos 
helyzetben – az egészségügyben dolgozók szá-
mára a folyamatos és egyenletes terhelést nyújtó 
munkavégzést. De. (És most a zsigereimben érzem, 
hogy néhányan kezdik emelni a szemöldökük ívét.) 
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Mégis jöjjön a “DE”: Ha már egyszer a tuda-
tosságról és a tudatos létezésről tanulok... 
Értem én, hogy óvatosnak kell lennünk, 
mert a saját egészségünket, és másokét is 
kockáztatjuk, DE látom, olvasom a pánik-
keltő posztokat, amik egyrészt egyfajta 
valóságot takarnak, és nem kételkedem 
az igazságukban, másrészt pedig tudnunk 
kell, hogy ez csak egy szelete a valóságnak, 
nem lehet, nem szabad engednünk, hogy 
a félelem megegye az elménket. Amellett, 
hogy együttérzőek vagyunk a szerette-
inkkel szemben, és féltjük őket (lássuk be, 
hogy inkább magunkat az ő elvesztésüktől) egy 
egészséges mértékű bizalmunknak, hitünknek kel-
lene lenni a felsőbbrendű hatalomban, nevezzük 
Krisnának, Istennek, vagy Buddhának, akár Univerzális 
energiának, hogy ez az erő tudja és végzi a dolgát. 
Világok születnek és pusztulnak el ebben a végte-
len időfolyamatban, amit mi az életeinknek hívunk. 
Emberek, állatok, növények, és megannyi organizmus 
váltja folyamatosan megújuló létruháit, amit a lélek 
Istentől (Krisnától, Buddhától, a transzcendenstől) 
való elfordulása miatt ismételten fölvenni kényszerül. 
Mitől félünk hát ennyire, mitől rettegünk? Gondolod, 
hogy segít valamiben, ha befeszülsz, ha rémhíreket 
osztva, terjesztve heteket gubbasztasz a lakásodban, 
és egy pillanatra sem engeded magad belelazulni 
Isten tenyerébe? Ok, kell az a fránya fertőtlenítős 
kendő, töröld meg vele a kilincset, a kosarat, meg 
a kapaszkodókat. Vagy húzz kesztyűt, mittudomén. 
Told az arcodra a maszkot, ha ettől nyugodtabbnak 
érzed magad. Moss kezet ha hazaértél, sikáld körbe. 
De közben ne félj, ne rettegj! Mert az csökkenti le 
aztán az immunrendszeredet igazán. Szívja, szívja 
belőled kifelé az energiát. Táptalaja leszel vírusoknak 
es baktériumoknak. ÉS (mea culpa) néha engedd 
meg magadnak és a családodnak, hogy fellélegezze-
tek. Már úgyis felszerelkeztél minden egészségügyi 
cuccal, töröld a kilincset, aztán lépjetek ki a tavaszi 

napfényre. Csupa D-vitamin. Tegyetek egy sétát, 
ha van autó, akkor egy rövid kirándulást. Szívjátok 
be a friss levegőt, most a repülőgépek kerozinja 
sokkal kevésbé szennyezi, mint eddig. Nézzetek 
le a lábatok elé, a friss fűből kikandikáló apró árva-
csalánok virágaira. Gyönyörködjetek a fejetek felett 
a gesztenyefák hatalmas, pattanó rügyeiben. Ne 
hagyd, hogy a félelem eluralkodjon rajtad, ültesd 
el a szívedben a hitet, hogy a világ folyása mindig 
jól és rendben halad. Igyekezz vigyázni magadra és 
másokra, de ésszel, értelmesen, minden nap egy 
picivel tudatosabban. Vegyél végre egy nagy levegőt, 
és engedd a Napnak, hogy átmelegítsen..., lélegezz! 
Részt vettem egy játékban a minap itt, a facebookon, 
aki ismer már, az tudja, hogy szívesen verselek. Evolú-
ció és tudatosság volt a téma. Elhoztam magammal 
az oda szánt sorokat, talán érdemes ezzel zárnom 
a mai gondolataimat: Programozva Egy pontnyi 
lét az indulás. Hatalmas álom. Egy állomás a földi 
lét. Ki álmodik? Ki programozza álmunk kínjait? Egy 
pillanatra majdnem elhiszem mikróbából kinőtt 
majoméletem, s ha nem vigyázok, akkor egy napon 
bőröm alá kódom is megkapom. Pontból lettünk, s 
kóddá leszünk?- felelj! Lélek-ember, figyelj ma, jól 
figyelj!

Mátyássy Lilla
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Olaszország? Nem is kell nagyon keresnünk a szavakat, amelyek-
kel jellemezhetnénk az egyik talán legéletvidámabb országot. 
Napsütés, szabadság, nyitottság, felszabadultság és hangos 
kacajok. Képzeljük csak magunk elé a gyönyörű, azúrkék tengert, 
ahogy lágyan fodrozódik. Ott ülünk a partján. Közben Veronában 
éppen elüti a delet a nagy harang is, mély bimm-bammolása 
zökkent ki elmélkedésünkből.

 Ínycsiklandó szőlőbe harapva érezzük, hogy ez az olasz, 
tűzforró nyár most más lesz, mint az eddigiek. Ahogyan a szőlő 
kékségét véljük felfedezni, elkezdünk ötletek és újabb életérzések 
után kutatni. A kérdés pedig örök és mindig ugyanaz: Hogyan 
tegyük felejthetetlenné az itt tartózkodásunkat?

A szerelmes zarándokok otthona: Verona
Amennyiben következő nyaralásunk tervezésekor Olaszországra 
tennénk a voksunkat, mindenképpen látogassunk el Veronába, 
a szerelem és a romantika édes kis városába.Verona pontosan az 

Kalandozás a perzselő Olaszországban: 
Veronában jártam, igaz szerelemre találtam!
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a hely, ahol átértékelünk mindent, kalandokba csöp-
penünk, hagyunk időt magunknak a valódi szépség 
befogadására. Itt garanáltan megérint a romantika 
és még a legjégcsapszívűbb ember is szentimentális 
gyökereket ereszt a csábító kis város földjében.

Hogy is maradhatnánk közönyösek Rómeó és Júlia igaz 
szerelmének színhelyén? A kérdés természetesen költői, 
az érzelmek nem elcsépeltek, a könnyünk pedig elapad-
hatatlan, ha Shakespear szerelmi tragédiájáról van szó.

Shakespeare-nek megvolt az a képessége, hogy 
helyettünk, egyszerű szerelmesek helyett szavak-
ba-nem is akármilyen szavakba - öntse a legszebb 
érzést a világon. Megteremtette Rómeó és Júliát 
Verona számára, mert közel sem Verona teremtette 
meg őket. A város csupán örült, hogy már a közép-
korban híressé lett történet náluk játszódik.

Az olasz életérzés receptje - végy 
egy csipet szikrát, adj hozzá 4 
evőkanál felszabadultságot, öntsd 
nyakon vidámsággal, majd panírozd 
meg a napsütésben!
Az olaszokat elnézve kedvünk támad kiélvezni minden 
egyes pillanatot. Aki már járt Olaszországban, tudja, 
hogy miről beszélek. Nézzük meg őket alaposan! 
A viselkedésükből, hozzáállásukból csak úgy süt az 

életkedv, az öröm. Minden 
egyes pillanatot megélnek, 
nem szégyenkeznek feleslege-
sen. Egészen egyszerűen fogalmazva 
úgy döntöttek, hogy kiélvezik az életet és ebbe bizony 
nem fér bele a múlton rágódás, panaszkodás vagy 
a sokunk számára annyira ismerős aggodalom.

A Shakespeare által leírt, örök érvényű szerelem 
és a könnyfakasztó ragaszkodás a másik felünkhöz 
sok olasz számára nem tükrözi a valóságot. Az igazi, 
utánozhatatlan olasz világot! Nem is csoda, hiszen 
a macsó gigolok igazán szeretnek a  parfümfelhőben 
úszó, gyönyörű hölgyek figyelmében fürdeni. 

Ne lepődjünk meg akkor sem, ha meg akarják kérni 
a kezünket egy szupermarketban való vásárlás során 
– főleg akkor, hogyha szőke a hajunk. Hát bizony, az 
olasz férfiak szeretik a bájt és a szépet, és nem félnek 
hangot adni neki. Amennyiben forró bókokra éhezünk 
vagy csak fogytán az önbizalmunk, látogassunk el 
mindenképpen a csodás Olaszországba és  zsebeljünk 
be pár elismerő pillantást!

A szerelmi tragédiát hagyjuk meg Rómeóéknak,mi  
pedig vegyük nyakunkba a szerelem és a pizza orszá-
gát.  A túránk végén pedig döntsünk: Sikerült belesze-
retnünk a spontán életstílusba és a tüzes romantikába?

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

zasok-szemleletmodok.webnode.hu/
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Rendszerezz
Sokan ezt a feladatot kényszerként élik meg, szük-
ségszerű, de halogatott dologként tekintenek rá, 
és egyáltalán nem gondolnak rá jó érzéssel. Pedig 
a rendszerezés felszabadító érzés, a megkönnyeb-
bülés forrása!

Hogyan vágj bele?
Ha nagyon nehezen veszed rá magad, már 
régen szükséges lenne megcsinálnod, viszont egyál-
talán nincs kedved belefogni, mert hosszú és nyűgös 
feladat, túl sok időt vesz igénybe, mindig későbbre 
halasztod, akkor naponta csak öt percet szánj rá.

Ez nagyon rövid idő, biztosan belefér a napodba! 
Ha ráérsz, és egy olyan területen jársz, ahol erre 
szükség van, akkor vágj bele!

Mindig csak addig folytasd, amíg kedved van! 
Ha már úgy érzed, hogy nem jó ezzel foglalkozni, 
akkor nyugodtan hagyd abba. Ezt akár naponta 
többször is megismételheted. A következő nap foly-
tasd. Alkalmanként lehet, hogy késztetést érzel arra, 
hogy tovább csináld és jóval hosszabb időt töltesz 
ezzel, mint 5 perc. Idővel ez egyre többször meg-
esik majd és néhány nap múlva a látott eredmény 
hatására még inkább fogsz kedvet érezniarra, hogy 
ezzel foglalkozz. Jó érzéssel tölt el, hogy alakul 

Halomban a ruhák, edénykupacok, átláthatatlan 
a szekrény? Nem találsz semmit és folyton 
keresgélsz? Tedd a kaotikus lakást harmonikus 
otthonná!

Kaotikus lakásból 
harmonikus otthon
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a környezeted, változik és rendezettebbé, átlátha-
tóbbá válnak a dolgok és egyre jobban fogod érezni 
magad. A dolgok harmonikusabbá válnak azáltal, 
hogy mindennek megvan a helye és könnyen, gyor-
san megtalálod a hosszas pakolás, keresgélés helyett.

Hol kezd?
Ott, ahol kedvet érzel hozzá, vagy, ahol óriási szük-
ségét látod. Lehet ez a ruhásszekrényed, a könyvek, 
az ékszereid, vagy akár a csekkek, hivatalos dolgok.

Miközben ezeket a helyükre teszed, át is váloga-
tod. Itt a lehetőség, hogy megválj azoktól a dolgoktól, 
amikre nincs szükséged.

 Amit hosszú ideje nem használsz és nem is 
tervezed. 
 Ami leromlott, de nem lehet, vagy nem is akarod 
javíttatni.

Kaotikus lakásból 
harmonikus otthon

 Azok a ruhák, amik nem jók rád, vagy elhasz  ná- 
lódnak. 
 Olyan tárgyak, amik valami miatt szükségtelenek 
már számodra.
 Ajándékok, dolgok, amikhez nincsen személyes 
kötődésed, nem tetszik és nem is használod - csak 
tartogatod, mert úgy kaptad. 

Azoktól nyugodtan megválhatsz, amikhez nem érzel 
érzelmi kötődést, nincs számodra használati értéke 
sem és nem is találod szépnek. 

Érdemes különválasztani azokat, amik még 
használhatók valamire.

Ezeket újrahasznosíthatod otthon, pl.: elfeslett 
ruhából lehet porrongy. Vagy nyugodtan ajánld fel 
másnak, hogy hasznosuljon. Ami nálad csak hely-
foglaló, szemét, vagy nem tetszik, az lehet, hogy 
valakinek szükséges, tetszene, vagy épp ilyet keres 
és nagyon örülne neki.
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Így csak a valóban neked fontos és szüksé-
ges, tényleg használt dolgaid fognak visszakerülni. 
Ez jóval kevesebb helyet foglal és átláthatóbbá válik 
a környezet.

Jobb érzés lesz, hogy csak igazán lényeges dolgok 
vesznek körül, amik örömmel töltenek el - ezeket 
ezáltal még jobban tudod értékelni.

Az átlátható elrendezéssel megspórolod a hosszas 
keresgélést is.

Témánként haladj
Ha úgy döntöttél, hogy a ruhákkal foglalkozol, akkor 
nézd végig a lakás minden pontját. Keresd meg az 
összes darabot és tedd helyére – szekrénybe, fogasra, 
mosásba.

Tippek az átrendezéshez
A konyhában a különböző bontott száraz étele-
ket – tésztákat, babot, borsót – tarthatod jól záródó 
üvegekben.

Lakás különböző pontjain kialakíthatsz kisebb 
polcokat, amikre az ott szükséges dolgokat fel tudod 
tenni. Szerelj fel akasztókat.

A szekrényekben és a fiókokban használj külön 
tartókat és dobozokat. A nappaliban, ha illik a stí-
lusodhoz, fonott kosárba és kerülhetnek a külön-
böző párnák takarók. Az újságoknak kialakíthatsz 

valamilyen számodra tetsző újságtartó alkalmatos-
ságot. A esti filmnézéshez szükséges dolgokat – 
távirányító, műsort tarthatod a fotel,  vagy kanapé 
oldalára akasztott tartóban, így nem foglalják el 
a helyet a dohányzóasztalon.

Ha ezt a módszert bevezeted, ak-
kor az életedben más dolgok is 
változni fognak!
A vásárlás előtt jobban átgondolod, hogy mire köl-
tesz. Hogy valóban szükséged van-e rá. Csak akkor 
fogod megvenni, ha valamilyen szükségletet elégít ki, 
ha valamilyen tervedhez szükséges ez az eszköz, vagy 
jó érzést jelent számodra ránézni és birtokolni, kap-
csolódni hozzá.

Idővel napi rutinná válik a rendszer fenntartása és 
feltűnés nélkül, könnyedén fogod csinálni.

Ha dolgaid rendezettek, akkor sokkal gyorsab-
ban és hatékonyabban tudsz haladni, ami jóval 
könnyedebb, harmonikusabb érzés lesz számodra. 
Szeretet dolgaid vesznek körül, amik örömmel töl-
tenek el és rengeteg időt nyersz.

Vágj bele, megéri!
Élvezd az átláthatóság tiszta harmóniáját.

Kassy
https://joletcsokor.blog.hu/
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A zene és 
a jótékonykodás 
szerelmesei

A mai világban ritkák az olyan pillanatok, amikor érző 
szívű emberekkel találkozunk. Olyan emberekről írok 
most, akiknek a valódi értékek számítanak és folya-
matosan azon tevékenykednek, hogy a világunkat 
szebbé tegyék. Egy dallal, amelynek mondandója 
van. Pár apró jótettel, amit a szemünk előtt lévő 
szürke fátyol miatt nem látunk. Szomorú, de sajnos 
nagyon igaz, hogy észre sem vesszük, hová tartunk. A 
saját problémáinkban dagonyázva őrlődünk, miköz-
ben emberek igyekeznek mosolyt varázsolni a valódi 
gondokkal küzdők arcára. 

A zene gyógyító bizonyítottan gyógyító erővel 
bír. Nem csak a lelket, de a testet is felemeli, még 
a legszörnyűbb kínokból is kiutat jelenthet, ha iga-
zán hiszünk benne. Egy lágy dallam vagy fülbemász 
kis szimfónia életeket változtathat meg. Gyönyörű 
és fontos pillanatokat teremthetünk általa. Amikor 

már a szavak is elfogytak, akkor jön el a zene nagy 
pillanata.

A napokban az a megtiszteltetés ért, hogy Szlabik 
Erik énekessel volt lehetőségem beszélgetni. A 32 
éves művész nem csak sikeres a zene világában, 
de hihetetlenül elkötelezett és alázatos. Számára 
a munkája egyben a hobbija is, amely felér az igaz 
szerelemmel.

Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást! 
Kezdjük egy személyesebb kérdéssel: mesélnél 
nekem a munkásságodról?
A zenei munkásságaimat egészen kicsi koromban, 
6 évesen kezdtem el. Akkor kezdtem el érdeklődni 
a zene iránt, valamin édesapám által tanultam szin-
tetizátoron játszani. 

INTERJÚ SZLABIK ERIKKEL



Azt mondják, minél korábban kóstol bele valaki ebbe 
a világba, annál többet tud meg róla és sikeresebben 
sajátítja majd el. Mióta foglalkozol  zenével?
14 éves koromtól már egy-két rendezvényen én 
szolgáltattam az élzőzenét és ez egészen a mai napig 
elkísért. Bár a vendéglátózást már egyre kevésbé 
űzöm, mivel inkább dalokat írok és stúdiózom. Az 
éneklést 14 évesen kezdtem el, és a mai napig folya-
matosan önképzem magam, hiszen tanárhoz soha-
sem jártam. 

Mesélsz a hosszútávú céljaidról is és az Angya-
lom dalról?
A hosszú távú célom leginkább a stúdiózás, 
zeneszerzés, valamint az a fajta stílusirány-
zat, ami a leginkább én vagyok. Ez pedig 
a lírai jellegű kicsit talán pop rockos irányzat 
teljesen elő hangszereléssel. Ezért is készült 
élő hangszerekkel az Angyalom című 
dal, ami Ganyi Károly barátom 
egyik verséből született meg 
egy kis átformálással.

Az Angyalom című dalt 
te énekled, a dalt is te 
írtad ugye?
Volt egy alap vers 
szöveg, melyet én 
dalszöveggé vág-
tam össze és dal-
lamot készítettem 
hozzá. Így született 
meg ez a dal.

A jótékonykodás 
közel áll a szíved-
hez? Hogyan kerültél 
kapcsolatba a Tégy Jót 
Alapítvánnyal?
Egy felkereséssel indult az 

egész barátság. Ganyi Károly barátom egy weboldal 
szerkesztéssel kapcsolatosan kerestem fel, melyet 
kitűnően el is végzett. A munka közben folyamatosan 
kapcsolatban voltunk, sokat beszélgettünk és egyre 
többet tudtunk meg egymásról. Egy kis idő után 
igaz barátság alakult ki kettőnk között, majd Karcsi 
rám kérdezett, hogy elválallnám -e az alapítványa 
első dalát. 

Mivel mindig is szerettem segíteni és ez pláne 
igaz a fogyatékkal élő gyerekekre, így azonnal igent 

mondtam erre a lehetőségre. Nem sokkal 
később el is készült a dal, majd az alapít-

vány zenei nagykövete lettem.
Hamarosan érkezik a legújabb 

dal, amelyről bővebben még nem 
szeretnék beszélni, de érdemes lesz 
követni minket. Egy dolog biztos: 

szívünket-lelkünket bele fogjuk tenni.

Biztosan nagyon elfoglalt 
lehetsz. Hogyan telik 

egy napod és milyen 
feladataid vannak?

A napjaim nagyon 
egyformán telnek 
jelenleg, sajnos 
a vírus sincs jó 

hatással a mun-
kára, de nem 
adom fel, meg-
teszek mindent 
annak érde-

kében, hogy 
a zenére tudjak 

koncenrálni. Több 
területen is tevékeny-

kedem, családi életemet 
élem a feleségemmel és 

gyerekeimmel. 
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A tervek és célok meghatározzák, akik vagyunk és 
sokat elárulnak rólunk. Neked milyen céljaid vannak 
a jövőre nézve?
A jövőbeni célok és tervek teljesen eltérnek attól, 
amihez eddig görcsösen ragaszkodtam. Elsődleges 
szempont a családom, hiszen ők adnak erőt a nehéz 
pillanatokban. Nagyon szeretem őket és tudom, 
hogy bármikor számíthatok rájuk. 

Egy izgalmas kérdés következik: Honnan merí-
tesz energiát, illetve inspirációt a zenéidhez és 
a dalszövegeidhez? 
Erőt minden esetben abból merítek, hogy belegon-
dolok, ezekkel a dalokkal ha mást nem is, de egy-egy 
jó érzést adhatunk az embereknek, családunknak és 
a szeretteinknek.  Éppen ezért jelenleg is készülnek 
az új dalok, javában folynak a stúdió munkálatok is. 

Milyen visszajelzéseket kaptál eddig?
Az eddig kapott visszajelzések többségében jók, 
aminek nagyon örülök. természetesen mindig lesz-
nek olyanok, akiknek a személyiségem vagy a zenei 
stílusom nem jön át vagy nem tud vele egészében 
azonosulni. Ezt mindig tiszteletben tartom, az építő 

jellegű kritikákat pedig hálásan fogadom mindig. 
Úgy gondolom, hogy ez által is sokat tudok fejlődni. 

Ha kívánhatnál egy dolgot, mi lenne az? 
A legnagyobb álmom egy nyugodt, békés, egészséges, 
boldogsággal teli családi élet. Nyilván jó érzés az, ha 
rendben van az ember anyagi háttere, de úgy gon-
dolom, hogy nem minden áron. Ezért azt szeretném 
megvalósítani az életben, amit Isten rám bízott. Remé-
lem hamarosan tisztán fogom ezt látni és egy tiszta utat 
járhatok ezután, pontosan, tudatosan meghozva a dön-
téseimet. Jelenleg úgy érzem, igazán jó úton haladunk, 
de ehhez természetesen szükség van az elengedésre és 
az új befogadására. Az egyik csodás, új befogadás a Tégy 
Jót Alapítvány és a készülőben lévő dalok. 

Nagyon szépen köszönöm mégegyszer a lehe-
tőséget Eriknek! Úgy gondolom, igazán tanulsá-
gos beszélgetés részese lehettem. Merem remélni, 
hogy ezzel az interjúval közelebb tudtam hozni pár 
emberhez a jótékonykodás ügyét és a segítő szándék 
felbecsülhetetlen erejét! 

Tollas Tímea
https://vilag-koruli-szenvedelyeim-es-

kuvok-utazasok-szemleletmodok.webnode.hu/
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Ha azt hiszed, hogy már bejártad 
a Balaton partjának összes szeg-
letét, és láttad már a tó minden 
arcát, akkor látogass el valame-
lyik levendulásba. A lila bársonnyal 
borított birtokok régi kolostorker-
tek hangulatát és a mediterrán 
vidékek melegen hömpölygő 
életritmusát idézik fel.

A Balaton déli partjának lankái 
között bújik meg egy levendu-
lás, ami néhány esztendeje még 
a senki földjeként várta, hogy 
gazdára leljen. Majd egy napon, 
nem is olyan régen, az agyagos 
és naptól perzselt terület láttán 
egy fiatalember lelkében meg-
rezdült valami. Egy álom valóra 
vált és a virágba borult birtokot öt 
évvel később, 2017 nyarán meg-
nyitották a nagyközönség előtt 
is. Az első levendulás ültetvényt 
Bittera Gyula – a korszak közis-
mert gyógynövényszakértője 

Lilában 
pompázó
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– telepítette az 1920-as évek közepén Tihanyban. 
A századfordulót követően egyre több ültetvényt 
létesítettek különböző célokkal. Érdemes felkeresni 
a szebbnél szebb levendulával benőtt majorokat, és 
megismerkedni a történetükkel.

Bár az általunk kiszemelt birtokra könnyű odata-
lálni, az úticélunkat jelző táblákat követve mégis úgy 
érezzük, mintha egy kincses térkép titkos útvonalán 
haladnánk. Utunkat gólyafészkes, öreg villanypóznák, 
régi időkről mesélő verandás házak, a Balaton illata, 
perzselő napsütés és ismeretlen, kedves arcok szí-
nezik. A farm látogatóit több ezer lilában pompázó 
levendulabokor, mosolygós emberek és méhzüm-
mögéssel átszőtt béke fogadja. Olyan csend uralkodik 
a tájon, mint amilyet csak ódon könyvtárak, bölcses-
ségtől súlyos némaságában tapasztalhatunk. Csend, 
amiben a könyvtár vendégei szótlanul forgatják 
a könyvek lapjait, rejtett igazságokat vagy feloldozó 
gondolatokat kutatva bennük. Hogy mit keresek 
a birtokon?  Az ottlétem alatt próbálom megfejteni 
azt a titokba burkolózott hangulatot, amit a több 
hektárnyi, előttem elterülő levendula láttán érzek 
minden alkalommal.

A lila domboldal és gondos kertészei kedves 

szavakkal fogadják az aratásban jártas látogatókat 
és jó tanácsokkal látják el a levendulagyűjtésben 
tapasztalatlan érdeklődőket. Szerzetesi némaság-
ban haladunk a rendezett növénysorok között, ahol 
az idegeneket társakká kovácsolja az élmény, amit 
a nyári levendulaaratás jelent. Türelem és alázat kell 
hozzá, mert minden egyes szál virágért verejtékezve 
hajlunk a földig. És közben észrevétlenül egy olyan 
világba csöppenünk, ahol nem létezik idő, a gondo-
lataink nem csaponganak. Egyszerűen belekerülünk 
a saját valóságunk jelenébe. Nincs más, csak a met-
szőollók halk csattogása, a kosárban gyarapodó 
levendulavirágok halma, a dombok és a messzi víz 
látványa keltett érzések… Ilyenkor úgy érzem, hogy 
rend van a világban, és rend uralkodik bennem is.

Aki belépőt vált, az egy felejthetetlen élményt 
kap cserébe és részesévé válik egy olyan kezdemé-
nyezésnek, ami által a világunk szebb és békésebb 
élőhellyé válik.

Bármerre is jársz, ha levendulást látsz, engedd, 
hogy megszólítson, elmesélje történetét és neked 
adja ajándékait. 

Kovács Kata
https://www.facebook.com/UnalynnSecretGarden/

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 15

https://www.facebook.com/UnalynnSecretGarden/
http://108.hu/magazin


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

https://www.108.hu/unnepi


ÚJÉVI FOGADALMAK

GYÓGYULJUNK  
A HOLD ENERGIÁJÁVAL

KOMPROMISSZUM 
VAGY PÁRHARC?

VESZÉLYBEN A FÖLD TÜDEJE

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

108.hu

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

A TÚLSÚLY 
NEM A SOK 
EVÉSTŐL LESZ

A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

ÁJURVÉDA 
ÉS A NYÁR

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

108.hu

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

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

JELMEZEK KAVALKÁDJA

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

108.hu

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

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

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes3.990.-

http://www.108.hu/hirdetes
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Immár 26 éve rendezzük meg a Krisna-völgyi Búcsút 
július harmadik hétvégéjén, a szokott időben. Idén is 
egy  fergeteges fesztivállal várunk minden kedves 
vendégünket!

Az idei Krisna-völgyi Búcsú több téren is rend-
hagyó lesz, egyrészről nagyon figyelünk majd arra, 
hogy minden tömörülést elkerüljünk a különféle 
programelemeknél.  

A Krisna-völgyi Búcsú talán az egyik legkelleme-
sebb kikapcsolódás a hónapokig tartó korlátozá-
sok után. Szeretnénk teljeskörű bepillantást engedi 
a Völgyben lakók életébe és abba, miként lehetséges 
a pandémiás helyzethez hasonló kríziseket a termé-
szettel való békés együttélés keretében könnyedén 
átvészelni. Azt ugyanis évtizedek óta tudjuk, hogy 
a fogyasztói társadalomból és elvárosiasodott élet-
vitelből fakadóan a kényelmünkért nagy árat fizetünk. 
Rendkívüli módon ki vagyunk szolgáltatva a társa-
dalmi ellátórendszernek. Ha ezek a rendszerek, pl. egy 
járvány kapcsán lassulnak vagy megsérülnek, akkor 
elveszíthetjük a talajt a lábunk alól. Azért, hogy ezt 
megelőzzük, egy természetközeli és szolid életvitelt 
javasol számunka az ősi védikus bölcsesség, amelyet 
a völgylakók követnek. Így az idei évben a hangsúly 
a hétköznapokon, a fenntarthatóságon, és az önfenn-
tartó életvitelen lesz, amely részlegesen akár városi 
körülmények között is gyakorolható.

Fókuszban az egyszerű életvitel
A pandémia a Krisna-hívők számára megerősítést 

jelentett, hogy az önfenntartás, és közben a letisztult, 

Istentudatos életvitel az egyetlen lehetséges jövőkép 
az emberiség számára. Az „egyszerű életvitel, emelke-
dett gondolkodás” elve eddig is áthatotta a Völgyben 
élők mindennapjait, most azonban még nagyobb 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy átadják ezt a tudást 
az érdeklődőknek. A tavasz folyamán számos online 
előadással, filozófiai és zenés programmal, Krisnakerti 
Híradóval jártak az érdeklődők kedvébe, a nyári prog-
ramokon pedig a gyakorlatban is szeretnék feltárni 
az önfenntartással kapcsolatos ismereteiket, egy 
pozitív alternatívát kínálva a városi rohanó életstílussal 
szemben. Hangsúlyozva azt is, hogy Magyarország 
minden lehetséges előforrással és természeti kinccsel 
rendelkezik, ami az ember számára szükséges.

A 3 napos fesztivált idén július 16-18. közötti 
hétvégén rendezik meg.

Milyen programokkal várják a vendégeket?
Ökrös szekértúra, betekintés a biokertészetbe 

és Európa legnagyobb tehénvédelmi központjába, 
körvezetések a szentélyben, szabadtéri előadások 
és vetítések, zenés programok, filozófiai előadások 
és mantrameditációs lehetőség, gyermekfoglalko-
zások, isteni vegán finomságok, tradicionális indiai 
és mediterrán fogások, szerencsehozó zarándoklat, 
hennafestés és szépségtitkok, könyvvásár és indiai 
bazár.

www.krisna.hu 
www.krisnavolgy.hu

bucsu.krisnavolgy.hu

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 
a Krisna-völgyi Búcsún csak érvényes 
védettségi igazolvánnyal rendelkezők, 
valamint a felügyeletük alá tartozó kis-
korúak tudnak részt venni.

A Búcsúra történő utazásotok 

megtervezésekor ezért kérjük, legyetek 
tekintettel az érvényben lévő rendkívüli 
szabályozásokra, hogy elkerülhessük 
az esetleges helyszíni kellemetlensé-
geket. Előre is köszönjük együttműkö-
déseteket és megértéseteket!

A legfrissebb hírekért, információkért 
kövessétek figyelemmel a bucsu.
krisnavolgy.hu oldalt, valamint 
a „Krisna-völgyi Búcsú 2021” facebook 
eseményt. 

Természetesen gyönyörű
letisztult varázsával vár idén is a Krisna-völgyi Búcsú
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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/
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Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

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

Ízek, imák, India

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu
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Töltött 
patisszon
Egyszerűen nem tudtam otthagyni a zöldségesnél 
a patisszont, mert kicsi volt és szép. Egyszerű, nagy-
szerű vegán töltött csillagtök került az asztalra.

HOZZÁVALÓK:
• 2 kisebb csillagtök
• 1 pohár rizs
• 1 pohár szója granulátum
• 1 csomag tofu
• 1 dl paradicsomlé
• só, bors, hing, fűszerpaprika, füst só
• oregánó, majoránna, bazsalikom
• étolaj
• citromlé
• növényisajt, szójajoghurt

ELKÉSZÍTÉSE:
Egy lábasban feltettem forrni a vizet, 
beleöntöttem a citromlevet. Közben 
a patisszont megskalpoltam, majd kibe-
leztem (az ahimsa jegyében) és megpu-
coltam. Beletettem a forrásban levő vízbe, 
és 10 percig főztem.

Olajon megpirítottam a hinget és 
a fűszerpaprikát, beletettem a szója gra-
nulátumot, megforgattam az olajban, 
majd felöntöttem paradicsomlével. Köz-
ben beletettem a többi fűszert, majd egy 
pici vízzel felöntöttem és főztem pár per-
cig. A riszt is megfőztem ez idő alatt. 

A patisszonokat kiszedtem a vízből 
és tepsibe tettem. A tofut felkockáztam 
majd a granulátummal és a rizzsel össze-
kevertem. 2 dl szója joghurtba füst sót 
kevertem és a masszához tettem. Meg-
töltöttem a csillagtököket, a tetejét reszelt 
növényi sajttal megszórtam. Előmelegí-
tett sütőben, légkeverés nélkül 180 fokon 
egy órán át sütöttem.

Simon Barbara
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Könnyű és gyors vacsora a nyári melegben
A nagy nyári melegben senki nem szeret hossza-

san állni a konyhában és mindenki szereti ilyenkor 
előnyben részesíteni azokat az ételeket, amik nagyon 
gyorsan elkészülnek. Hát ez egy ilyen recept. Ízletes 
zsenge cukkinivel, friss paprikával és paradicsommal 
pillanatok alatt elkészítheted. 

Igazi, könnyű nyári étel, ami nem terheli meg 
a szervezetedet a nagy hőségben sem. A fűszereknek 
köszönhetően nagyon könnyű megemészteni.

ELKÉSZÍTÉSE:
A paradicsomokat tedd forró vízbe, majd hámozd 
meg és ha nagyméretűek vágd 8 felé. Használhatsz 
koktélparadicsomot is, én azt csak ketté szoktam 
vágni. A cukkinit és a paprikákat vágd 1-2 centi-
méteres darabokra. A ghít (vagy olajat) egy nagy 
serpenyőben hevítsd fel közepes lángon, majd tedd 
bele rómaiköményt, csilit, asafoetidát és kurkumát. 
Keverd meg a fűszereket, hogy piruljanak és utána 
rögtön tedd hozzá a felszeletelt paprikákat. 2-3 percig 
pirítsd, majd tedd hozzá a cukkinit és az őrölt kori-
andert.Keverd meg néha és néhány percig pirítsd 
a zöldségeket, majd add hozzá a paradicsom dara-
bokat és vedd le takarékra. Addig párold az egészet, 
amíg a cukkini áttetszővé válik, de még roppanós 
marad. A végén add hozzá a sót és megszórhatod 
valamilyen zöld fűszerrel is.

Frissen,  kurkumás baszmati rizzsel vagy chapa-
tival tálad.

Vitai Katalin 
 eljharmoniaban.blogspot.hu

HOZZÁVALÓK:
• 1 piros kaliforniai paprika
• 3 tv paprika
• 5 közepes cukkini
• 5 közepes paradicsom
• 2 ek ghí vagy olaj
• 1tk római kömény
• 2 kis szárított chili
• 1/4 tk asafoetida
• 1 tk kurkuma 
• 1 tk őrölt koriander
• 1,5 tk só
• 1 ek  friss zöld fűszer kori-

ander, bazsalikom vagy 
petrezselyem 

Vegyszermentes (bio) alapanyago-
kat használj!

Cukkini paprika paradicsom
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Fűszeres cukkini
ELKÉSZÍTÉSE:
A cukkinit megmossuk, és felszeleteljük. Egy ser-
penyőben felhevítjük az olajat, és nagyjából egy 
perc alatt illatosra pirítjuk benne a panch purant. 
Hozzáadjuk a chilit, az asafoetidát és a kurkumát, 
majd néhány másodperc múlva az összevágott cuk-
kinit. 5-6 percig pirítjuk, hogy a cukkini megpuhul-
jon. Ekkor sózzuk, megszórjuk a nádcukorral és az 
amchurral, a citromlevet és hozzáadjuk és még egy 
percig összefőzzük. Indiai lepénykenyérrel tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu

HOZZÁVALÓK:
• 2 közepes cukkini
• 2 ek olaj
• 3 kk panch puran (bengáli fűszerkeverék)
• 2-3 apró szárított chili (ízlés szerint)
• fél kk asafoetida
• fél kk kurkuma
• 1,5 kk só
• 3/4 kk amchur
• 1 kk citromlé
• 1 kk nádcukor
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áfonyás 
túrókrém
Ki kell használni az idény gyümölcsö-
ket. Sajnos nem lesz olcsóbb, és hamar 
el is fogy a piacról, de mikor együnk 
áfonyát ha nem olyankor, amikor van?!

HOZZÁVALÓK:
• 1/2 kg túró
• 1 kis doboz joghurt
• 2 csomag vaníliás cukor
• 1 evőkanál édesítőszer
• kis víz
• 10 dkg áfonya

ELKÉSZÍTÉSE:
A túrót, a joghurtot, az édesítőszert 
és a vaníliás cukrot egy kis vízzel kré-
mesre turmixoltam. Megfeleztem 
a mennyiséget és az az egyik felét 
összeturmixolod az áfonyával. Fontos 
tisztában lenni azzal, hogy ez a fele 
a gyümölcstől (az áfonya esetében) 
sűrűbb állagú lesz. És pár szemet 
hagyjunk meg a díszítéshez!

Átlátszó pohárba rétegeztem, 
a tetejére tettem az áfonyaszemeket, 
és ha ez még nem elég tehetünk rá 
szeletelt mandulát, vagy mogyorót 
vagy ami épp van otthon.

Simon Barbara
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HOZZÁVALÓK:
• egy nagy csokor korianderlevél
• 2 ek ghí vagy olaj
• 1 kk fekete mustármag
• 2 kk szezámmag
• 1 kk őrölt római kömény
• 1 kk őrölt koriander
• fél kk aszafoetida
• egy csipt őrölt csili (ízlés szerint)
• 20 dkg csicseriborsó liszt
• 2 dl joghurt
• 2 1/2 kk só
• 5 dl víz

Koriander vada
ELKÉSZÍTÉSE:
A korianderlevelet alaposan megmossuk és apróra vágjuk. 
Egy lábosban felmelegítjük a ghít, kipattogtatjuk benne 
a fekete mustármagot, majd megpirítjuk a szezámmagot. 
Vigyázni kell, hogy ne égjen meg! Beleszórjuk a porfű-
szereket: a római köményt, a koriandert, az aszafoetidát 
és a chilit, majd a csicseriborsó lisztet. Kevergetve pirítjuk 
egy percig, majd beleöntjük a joghurtot és a vizet, és hab-
verővel simára keverjük. Sózzuk, majd lassú tűznél 10-15 
percig főzzük, a vége felé egyre gyakrabban kevergetve, 
különben könnyen odakozmál. Akkor van kész, ha kiszedünk 
egy keveset a tésztából, és az megszilárdul hideg felületen. 
Ekkor egy megolajozott tálcára öntjük, és addig hűtjük, míg 
teljesen megszilárdul. Hidegen rombuszokra vágjuk, és 
ujjnyi zsiradékban mindkét oldalukat aranybarnára sütjük.

Hémangi / vegavarazs.hu
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HOZZÁVALÓK:
• csicseriborsó liszt
• só
• bors
• zúzott fokhagyma (helyette hinget 

használtam)
• kurkuma 
• olaj vagy kókuszzsír a sütéshez
• szeletelt kenyér 

Bundáskenyér, 
ami sosem látott tojást

ELKÉSZÍTÉSE:
Azért nem írok mennyiségeket, mert több részletben csi-
náltuk, 2-3 evőkanálnyi lisztet használtunk először, aztán 
tettünk még mindenből, ahogy fogyott a massza.

A lisztet és a fűszereket annyi vízzel kevertük el, hogy 
folyadék sűrűségú (hígságú) legyen (kezdőknek: felvert 
tojás állagú).

Felforrósítottuk az olajat, belemártottuk a kenyereket 
a masszába, és mint a megszokott bundáskenyeret szokás, 
kisütöttük olajban. Papírtörlőn leitattuk a felesleges olajat.

Nagy Márti
http://hogymegtudjuknezni.blogspot.hu
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Nemrégiben egy kedves orvos ismerősömmel 
beszélgettem, aki azt mondta, hogy ilyenkor nyá-
ron nem nagyon szokta javasolni vitamin készítmé-
nyek szedését. Azt mondta, hogy mivel most tele 
van a kert és a piac friss zöldséggel, gyümölccsel, 
a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat ezek 
fogyasztásával és nem szintetikus készítmények által 
kell a szervezetbe juttatni – ami ugye a kényelme-
sebb módszer…Nagyon tetszett a hozzáállása és 
úgy gondolom, érdemes megfogadni a tanácsát! 
Elgondolkodtam rajta, hogy azon kívül, hogy tömjünk 
magunkba a finomabbnál finomabb zöldségeket és 
gyümölcsöket, mi mindent tehetnénk még azért, 
hogy már most felkészítsük testünket, lelkünket az 
őszre és a télre.

Kevesen vannak, akik megtehetik, hogy ne dolgoz-
zanak nyáron, de fontos, hogy még a munka mellett is 
teremts magad körül igazi vakációs hangulatot, hogy 

amikor munka után hazamész, igenis érzed, hogy 
nyár van! (Sőt, munka közben is!)

Ha kertes házban laksz, tölts minél több időt 
a kertben! És itt nem csak a kertészkedésre gondo-
lok!  Alakíts ki a kertben egy árnyékos pihenő sarkot 
a vasárnap délutáni sziesztához, étkezőt a vasárnapi 
ebédhez és akár a mindennapi reggelihez, vacso-
rához. Az ebédlő asztalt az otthoni munkádhoz is 
használhatod.

Mikor e sorokat írom, kint ülök a házunk előtti 
teraszon, ami ilyenkor délután kellenesen árnyékos 
és szerencsére az utca is csendes, így nyugodtan 
tudok dolgozni. A férjem – aki ma itthon maradt, 
nem ment el az erdőbe – a hátsó kertben ül egy fa 
alatt és ott dolgozik. (Csak most tudatosult bennem, 
hogy mindketten kedvező égtájaink szerint válasz-
tottunk munkahelyet…)

Anyukám szokta mondani, hogy amikor még nem 

Nyár van, 
töltsd fel magad 
energiával!
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laktak kertes házban, mindig arról álmodott, hogy az 
udvar közepén ülve pucolhassa a krumplit. És ez így 
is van, igaz, többnyire nem ő pucolja, hanem apu, 
de tényleg az udvaron…

Tölts minél több időt a szabadban, hogy feltöltődj 
a természet energiáival! A kerti munka- és pihenőhe-
lyeket pedig tedd minél barátságosabbá – lehetőleg 
az égtájnak megfelelő színű – párnákkal, virágokkal. 
Ha társasházban laksz, akkor is tölts minél több időt 
a szabadban! És ne csak hétvégén! Emlékszem, ami-
kor még Pesten laktunk, gyakran becsomagoltuk 
a vacsoránkat, kibicikliztünk a Margit szigetre és ott 
ettük meg.

Ha elutazol nyaralni, olyan helyre menj, ami igazán 
feltölt, ahol pihenni tudsz – legyen szó aktív vagy 
passzív pihenésről. Fontos, hogy tényleg el tudj zök-
kenni a mindennapos taposómalomból, hogy el tudd 
felejteni a munkahelyi problémákat. Ha két héten 
keresztül minden nap városnézésen veszel részt, 
akkor a nyaralás után – fizikailag – talán fáradtabb 
leszel, mint előtte, de legalább tele leszel élmény-
nyel… Legjobb, ha olyan helyet választasz, ahol 
kapcsolatba kerülsz a természet energiáival. Ha ez 
a vízpart, akkor menj vízpartra, ha ez a hegyvidék 
és az erdő, akkor oda menj. A cél nem az, hogy 
a kiválasztott hely minél messzebb és minél divato-
sabb legyen, sokkal inkább az, hogy igazán ki tudj 
kapcsolódni!

Ha szállodában vagy panzióban szállsz meg, pró-
bálj olyan szobát kérni amelynek az ablaka – és ha 
van, az erkélye – kelet felé néz. Ez főleg akkor fontos, 
ha egyébként otthon problémás a kelet. Imádni 
fogod, ahogy a nyaralás reggelein napfürdőt vehetsz, 
s mivel egy szállodai szoba szinte olyan, mint egy 
minigarzon, megtapasztalhatod, milyen jó, ha egy 
lakásnak nyitott a keleti része.

Akár otthon vagy, akár nyaraláson, próbálj minél 
korábban felkelni! Legjobb napfelkeltekor! Ilyenkor 
nagyon kellemes hűvös van, ráadásul a felkelő Nap 
sugarai olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek 

nagyon jót tesznek a szervezetnek és a bőrnek sem 
ártanak. Ilyenkor “büntetlenül” fel lehet töltődni D-vi-
taminnal és a Nap jótékony energiáival. Ha a nyaralás 
során csak délben kelsz fel, és kora délután érsz ki 
a pl. Balaton partra, akkor lemaradsz az igazán friss, 
feltöltő energiákról, és a káros, égető Napsugarak érik 
a bőrödet. Ráadásul a Vaszati szerint a kora délutáni 
napsugárzás – ez az, ami nagyjából délnyugati irány-
ból süt – több energiát vesz el tőlünk, mint amennyit 
ad. Ezekben az órákban legjobb sziesztázni – ami 
a korai kelés után minden bizonnyal jól is fog esni…

S ha esetleg az idén nyáron valamilyen okból nem 
tudsz elutazni, akkor is legyél minél többet – főleg 
a reggeli órákban – a szabad levegőn! Fogj egy jó 
könyvet, engedj meg Magadnak egy kis extra pihe-
nőt akár a kertedben, akár a közeli erdőben vagy 
strandon,  és használd ki a nyár ajándékait: egyél 
sok-sok friss gyümölcsöt és zöldséget és szippantsd 
be a nyár (virág) illatát!

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó
vaszati.hu
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Amikor a hőség hirtelen köszönt be, ahogy idén 
tette, sokan úgy érzik, mintha elment volna minden 
erejük, nem tudnak kimenni a napra, szédülnek, áju-
lástól tartanak. Könnyebben leszünk feszültek, türel-
metlenek. Az ájurvéda hangsúlyt fektet az évszakok 
szerinti életmódra. Akkor tudunk a szélsőséges 
külső hatások mellett is harmóniában maradni, 
ha alkalmazkodunk a körülményekhez. A Csaraka 
Szamhita szerint az ember ereje megnövekszik, ha 
mindig az évszakoknak megfelelő táplálkozási és 
életmódbeli ajánlásokat követi.

A nyári hónapok alatt a tűz elem az uralkodó, 
ha nem védekezünk, leég a bőrünk, belázaso-
dunk, napszúrást kapunk, gyulladások jelennek 
meg a szervezetünkben. Ezt olyan étrenddel és 

Hűtsd 
magad!
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életmóddal lehet csillapítani, amelyek ellentétes 
természetű a tűzzel. Ilyenkor jól jönnek, a hűsítő és 
édes ételek és italok. Indiában nagyon népszerű ital 
a lasszi, hiszen a nagy melegben ez a gyakran gyü-
mölcsökkel kombinált joghurtos ital frissítő, hűsítő 
hatású. A gyümölcsök és gyümölcslevek is jellem-
zően hűsítőek, kivéve a magas sav tartalmúakat és 
a citrusféléket. A tejtermékek nagy része is hűtő 
hatású, éppen úgy, mint a nyers ételeké. Ideális az 
uborka, a cukkini, a görögdinnye, a szőlő, a szilva, 
a spárga. Ilyenkor jöhetnek a dresszing saláták, a nyers 
levesek.

Kerülnünk kell ugyanakkor a savanyú, a csípős 
és a túl sós ételeket, ezek emelik a tüzet a szerve-
zetünkben. A csípős-paprikás étel egészen felhevíti 
a testet, szabályosan beleizzadunk, ezeket hagyjuk 
meg a téli hónapok étkezésének. Az olyan ételek, 
amelyek erős paprikát, chilit, hagymát, friss gyöm-
bért tartalmaznak egyszerűen jobb, ha száműzzük 
ételeink közül. Ilyenkor jobb párolni, grillezni, vagy 
sütőben sütni, mint bő olajban készíteni az ételeket. 

Citrom helyett limeot használunk a limonádénkba, 
a lime nem emeli meg a tüzet úgy, mint a többi 
citrus. Sokat segíthet a rózsavíz, amelyet akár az 
ásványvizünkhöz, frissítőnkhöz, teánkhoz tehetünk, 
de nagy melegben borogatásként is remek hűtő 
hatású szer. Ilyen ájurvédikus gyógynövény az aloé 
is. Ha napi egy kanál 100 %-os aloé levet elfogyasz-
tunk, legalább a kánikulás hetekben, sok problémától 
megkíméljük magunkat.   

Használhatunk hűsítő hatású illóolajokat is, mint 
a rózsaolaj, a szantálfa olaj, vagy a jázmin. Teáknak 
is hűtő energetikájú gyógynövényeket válasszunk, 
mint a mentafélék, a citromfű (méhfű), bodzavirág, 
cickafark, csalán, eperlevél, gránátalma, kamilla. 

Emellett nem véletlen, hogy a mediterrán népek 
sziesztát tartanak a legmelegebb órákban. Ha 
módunkban áll, húzódjuk hűvös helyre, pihenjünk 
kicsit árnyékos szobában, elég akkor kimennünk, ha 
a tűző nap már elcsitult, hiszen úgyis egyre tovább 
van világos, napnyugtáig még bőven van időnk 
sétálni a friss levegőn. 

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
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Egy embert, a gondolkodását, a reakciót, a hozzá-
állását a dolgokhoz, az értékrendjét, a világnézetét 
a szokásai alakítanak ... a szokásinkat pedig az befo-
lyásolja kivel-mivel vesszük körül magunkat, kivel 
barátkozunk, kinek a könyvét, írásait olvassuk, mit 
nézünk a képernyőn.

Az életmódváltásnál mindig fontos, hogy régi 
rossz szokásoktól megszabaduljunk, és helyette új, 
jó szokásokat alakítsunk ki. A mai kor emberének 
az egyik legrosszabb szokása, hogy hosszú időt 
tölt az internet, a televízió, e-mail rendszer előtt . 
Állandóan jönnek az információk, nincs megállás, 
már-már sokan kellemetlenül érzik magukat ha 

néhány pillanatig nem érkezik új üzenet, nem lát-
ják mi történik a facebookon, twitteren, vagy nem 
jön e-mail.  A világból öntik ránk az információt, és 
az az ember érzése, hogy nem szabad lemaradni 
semmiről. A szervezetet nagyon kimeríti a folyamatos 
harckészültség, és a megannyi információ feldolgo-
zása az agy számára nem ideális.

Amikor a tömegközeledésen utazom, az emberek 
legalább 65% a telefonjával van elfoglalva, olvasgat-
ják a híreket, a facebookot görgetik, van aki filmet 
néz vagy e-mailezik.  A digitális technika kicsit átvette 
az uralmat modernkori társadalmunk felett. Keve-
sen néznek ki az ablakon és pihentetik a szemüket, 

Az információfüggőség

Gyakran 
kutakodsz 
a neten? 
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agyukat, élvezik ahogy süt  nap vagy szép zöldek 
a fák, pedig a HÉV-ről csodás hegyeket, fákat, tájakat 
lehet látni. 

Egyszer a férjem azt mondta, „olyan ez a facebook, 
mintha az utcán mindenkitől, aki szembejön velünk, 
megkérdeznénk, milyen kedve van, hogy érzi magát, 
mire gondolt, mit ebédelt, milyen a kutyája, hol 
nyaralt, milyen filmet néz. Kit  érdekel ennyi ember 
tudata, ez hihetetlenül sok felesleges információ.”

Folyamatosan várni az információt, állandóan 
keresni, kutatni egyfajta függőség és stresszhelyzetet 
hoz létre a szervezeted számára. 

Őszintén Te mennyi időnként nézel rá a tele-
fonodra? Ha megpittyen egy üzenet, úgy érzed, 
azonnal meg kell nézned? Reggel ébredés után 
első dolgaid egyike megnézni jött-e valami üzenet, 
van-e valami hír? Volt már, hogy rákerestél vala-
mire, és a végén fél órát töltöttél a gép előtt? Volt, 
hogy időben megcsúsztál, mert a számítógép vagy 
a telefonod lekötötte a figyelmed? Esetleg ha nem 
vagy elérhető, nem vagy online, akkor szorongani 
kezdesz, aggódsz?  Volt már olyan, hogy valaki szólt 
hozzád, kért tőled valamit és te nem tudtál elszakadni 
a géptől/telefonodtól?

Nehéz eldönteni, hol kezdődik a komoly füg-
gőség, és hol van még az egészséges határ. Sajnos 
mostanra tudományosan is alátámasztott tény, hogy 
az információfüggőség ugyanolyan függőség, mint 
a drog vagy az alkohol, cigaretta, tv sorozat, vásárlás 
függés, aki additív az additív. A szervezetedre nézve 
ugyanúgy veszélyes, ha állandóan a telefonodat 
és a számítógépedet nézed, mint amikor valaki pl. 
állandóan a pohár fenekére néz. Az addikciók koráról 
egy későbbi cikkben fogok írni.

Amikor az agyad számára a sok információ nem 
feldolgozható illetve, hogy állandóan megszakítod, 
a tevékenységeidet azt eredményezheti, hogy csök-
ken a teljesítményed, romlik a koncentrációd, alvá-
szavar, hangulati ingadozások, csökkent önértékelés, 
depresszió léphet fel. Sokan panaszkodnak, nem 
tudnak egy dologra fókuszálni, egyik tevékenység-
ből csapong az elméjük a másikba.  Sajnos ehhez 
hozzájön még az a társadalmi elvárás és nyomás is, 
hogy a környezeted elvárja, hogy a lehető legrövi-
debb idő alatt reagálj. 

Szélsőséges esetekben a komoly függőknél elvo-
nási tünetek jelennek meg, ha nem jutnak elegendő 
információhoz elég gyorsan – izzadás, remegés, 

Őszintén Te mennyi időnként 

nézel rá a telefonodra? Ha 

megpittyen egy üzenet,  

úgy érzed, azonnal  

meg kell nézned?
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nyugtalanság, kiborulás, alvászavar. Sokan az informá-
ciófüggőség következtében halogatják a feladataikat, 
időpontokat tologatnak, amik további frusztrációhoz 
vezetek.

Sokan görgetik a facebookot s látván, hogy az 
egyik ismerős Balin nyaral, a másik éppen valami 
hegyet mászik, sokakon erőt vesz rajtuk egy rossz 
érzés, hogy ők miért nem részesei ilyen vagy olyan 
programnak. Majd ahelyett, hogy az emberek élvez-
nék a pillanatot, azon törik a fejüket mit kellene még 
megvalósítaniuk az életben. A mai kor embere soha 
nincs ott ahol éppen van… általában vagy a jövőben 
vagyunk vagy a múlton agyalunk. 

A legtöbben, ha megnéznék mennyi időt töltenek 
az interneten, akkor meglepődve állapíthatnák meg, 
ennyi idő alatt az Országos Kéktúrát végigcsinálhat-
ták volna.

Az információfüggés , az internet és számítógép 
függés tönkreteszik az egyén társadalmi kapcsolatait, 

az egészségét és egy virtuális világba helyezik bele, 
megváltoztatják az értékrendet, a gondolkodást.

Ha nem kezeled tudatosan a digitális technikát, 
akkor azt veszed észre magadon, hogy a rabja lettél 
és értelmes dolgokkal kevesebb időt foglalkozol. 
nem fogsz tudni jelen leni a pillanatban, megélni 
az élet fontos dolgait.

Szabadulj meg  
az információ függőségtől
Először is tedd magadévá azt a gondolatot, hogy nem 
kell mindenről tudni. Értsd meg, hogy nem maradsz 
le semmiről és az események kimenetelét sem vál-
toztatja meg az, hogy te most erről azonnal tudtál 
értesülni, ami megtörtént az megtörtént…. 

Ismered a mondást, a kevesebb néha több. Inkább 
kevesebb időt tölts az információk özönében, de 

Próbálj a jelenben 

létezni, megélni  

a pillanatokat.  

Keresd az igazi 

emberi kapcsolatokat.

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin34

http://108.hu/magazin


Jógázz!azok az információkat koncentráltan, figyelmesen 
fogadd be és megfelelően tudj reagálni rájuk. Jobb 
egy barátoddal találkozni személyesen egy nap és 
100%-ban rá figyelni, vele lenni, megélni vele közö-
sen a pillanatot. Mint az internet előtt ülve cikkeket 
olvasva, facebookot görgetve 10 emberrel chatelni .

Szoktasd le magad arról, hogy állandóan valami 
információ után kutakodj. Használd tudatosan az 
információhoz való hozzájutási lehetőségeket. 

Próbálj a jelenben létezni, megélni a pillanatokat. 
Keresd az igazi emberi kapcsolatokat.

Ha úgy érzed, sok a rád ömlő információ és elvárás, 
akkor egyszerűen kapcsold ki a technikát és foglald 
le magad olyan dologgal ami feltölt, kikapcsol. 

A régi rossz szokásoktól úgy tudsz megszabadulni, 
hogy helyette új, jó szokásokat alakítasz ki. Mivel 
töltsd azt az időt, amit eddig az információk özöné-
ben töltöttél?

Sétálj! Ha lehet valami természetközei helyen 
vagy parkban. Menj ki a szabadba, élvezd a ter-
mészet csodáit, a fákat, a virágok illatát, nézd a kék 
eget, a felhőket. Ne időre akarja teljesíteni, ne 
siess, lassan, kényelmes tempóban haladj 
és ne telefonálj közben. Csak engedd meg 
magadnak, hogy kikapcsolj.  még a telefo-
nodat is ki kell néha kapcsolni.

Teremts csendet! Próbáld minimalizálni 
az érzékszerveidet ért támadásokat. Kerüld 
a zajos helyeket, a folyamatos háttérza-
jokat – tv, zene. Kerüld a sok beszédet 
is, mert nagyon kimeríti a szerve-
zeted. Tudatosan maradj csend-
ben, akárcsak napközben néhány 
órára és figyeld meg a hatásait. 
Az elején furcsa lesz, még az is 
lehet kicsit feszültté válsz –  ha 
amúgy be nem áll a szád 
– de próbálkozz meg 
vele, és figyeld meg 
a tapasztalataidat 

– milyen hatással van az energiaszintedre, az elméd 
nyugalmára, a stressz szintedre, koncentrációdra.

Válogasd meg, mit engedsz be az életedbe! Válo-
gasd meg, kikkel és mikkel szeretnéd társítani az elméd 
– lévén ez lesz rád hatással a későbbiekben.  Minden, 
amivel körülveszed magad, hatással van a tudatodra. 
Ha megnézel egy akciófilmet, garantálom, hogy pör-
gősebb az elméd, a kommunikációd, mint előtte. 

Ha egy depis filmet nézel, akkor figyeld meg, 
mennyire tapasztalsz utána boldogságot, figyeld 
meg hogyan hat a tudatodra. Sajnos észre fogod 
venni magadon, hogy neked sincs olyan jó kedved 
utána. Vagy ha beleolvasol olyan emberek komment-
jeibe, akik csak siránkoznak, negatívak, azt veszed 
észre magadon, hogy te is kezdesz negatív lenni.

Ha harmóniára vágysz, akkor olyan dolgokkal fog-
lalkozz, ami békés, harmonikus és részesítsd előny-
ben a csendet. Ha szeretnél felpörögni, akkor pedig 
az olyan dolgokat részesítsd előnyben, amik emelik 
a vérnyomásod és felpörgetnek. Ha pozitív szeretnél 
lenni, akkor pozitív emberekkel vedd körül magad. 

Jógázz! A klasszikus, normál tempóban, tudato-
san, megfelelő légzéssel végzett jógagyakor-
latok a figyelmedet a jelen pillanatba hozzák, 
segítenek az önismeretben, önfejlesztésben, 
javítják a koncentrációdat és feltöltik a szer-

vezeted, kipihentté teszik az idegrendsze-
red, javítják a belső szervek állapotát 

és normalizálják a hormonrend-
szered működését.

Tölts kevesebb időt az infor-
mációk tengerében és több időt 
az elméd békéjének megterem-
tésével, önmagad megismeré-

sével, fejlesztésével.

Vitai Kati
eljharmoniaban.

blogspot.com
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1828. június 1. Brunszvik Teréz grófnő Budán Angyalkert néven megnyitja 
a Habsburg Birodalom, ill. Magyarország első kisdedóvó intézményét (óvodáját)

Június 4. az erőszak ártatlan gyermek-áldozatainak világnapja

1883. június 5. Párizsból elindul az első Orient expressz Konstantinápoly felé

1944. június 6. A normandiai partraszállási hadművelet első napja, a „D-day”

1707. június 13.  I. József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országy-
gyűlés trónfosztottnak nyilvánítja („Eb ura a fakó! Mai naptól fogva József nem 
királyunk!”)

Június 14. A véradók világnapja

1925. június 14-én született Darvas Iván kétszeres Kossuth- és kétszeres Jászai 
Mari-díjas magyar színművész, a nemzet színésze

1876. június 15. Magyarországon egy törvény alapján e napon határozta el 
a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, hogy áttérünk a méterrendszerre.

451. június 20. Az Attila vezette hun sereg megütközik Catalaunumnál a rómaiakkal

Június 21. A zene ünnepe

1913. június 22-én született  Weöres Sándor magyar író, költő, drámaíró

Június 23. Szentivánéj – Szent Iván (Keresztelő Szent János) napjának előestéje, 
a június 23-ról 24-re virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napfordulóünnepe, 
még a kereszténység előtti időkből származik. Több országban ma is ünnep-
napnak számít,

1945. június 26. San Franciscóban elfogadják az ENSZ alapokmányát. 
A szervezet október 24-én kezdi meg működését formálisan is

1456. június 29. III. Callixtus pápa elrendeli a déli harangozást – a közhiedelemmel 
ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a végső 
csata előtt három héttel, pogányok ellen könyörgésként

SZ ENT IVÁN HAVAHelló junius!
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• Az ország első illatmúzeuma 
(tovább: foldjaro.hu)

• Nyári időjárás előrejelzés
 (tovább: femcafe.hu)

• Az Epsom-só hatásai 
(tovább: femina.hu)

• Ennyi lépés kell, hogy tovább éljünk
 (tovább: hazipatika.com)

SZ ENT IVÁN HAVA

Bár a zsálya elsősorban fűszernövényként ismert, 
az orvosi vagy kerti zsálya az egyik legrégebbi 
gyógynövény.

Mivel a zsályában található illóolaj fertőtle-
nítő, baktériumölő és gyulladásgátlóhatással is 
bír, ezért rekedtség és torokgyulladás gyógyítá-
sára kitűnő. Teakészítéshez szórjunk csészénként 
1-2 kávéskanál szárított zsályalevelet forró vízbe, 
majd hagyjuk 10 percig állni. Ha kissé lehűlt, 
szűrjük le, és egy csészényi meleg teával öblö-
gessük a torkunkat. Mivel helyi hatású, a toro-
köblögetést egy-két óránként meg kell ismételni 
ahhoz, hogy eredményes legyen a kezelés.

Köhögés elleni teakeverékhez, amely 
még asztma esetén is jó hatású: egyenlő arány-
ban vegyünk orvosi zsálya levelét, ökörfarkkóró 
virágot és lándzsás útifüvet. Egy-két teáskanál-
nyit forrázzunk le egy csésze vízzel, hagyjuk állni 
5 percig, majd szűrjük le a teát, ízesítsük mézzel, 
és lassan kortyolgatva fogyasszuk.

A zsálya teát ezek mellett még gyomor- és 
bélhurut esetén, felfúvódás-gátló és görcsoldó 
szerként is használják. A fél órával étkezés előtt 
elfogyasztott csészényi zsálya tea nagyon 

A ZSÁLYA
hatásos és gyorsan segít. Mindenesetre csak 
szükség esetén fogyasszuk, máskor nem 
ajánlatos.

A zsálya tea szabályozza a verejtékképző-
dést. Ez azt jelenti, hogy nem csak a túlzott izza-
dást segít csökkenteni, hanem azoknál, akik 
nehezen izzadnak, segíti a verejtékezést. Ezzel 
pedig a szervezet egy igen fontos méregtelenítő 
mechanizmusához járul hozzá. Izzadásgátló 
tulajdonsága miatt egyébként bio dezodo-
rok közkedvelt összetevője. Pszichikai stressz, 
szorongás következtében kialakuló fokozott 
izzadást, vagy a nőknél a változás éveivel járó 
verejtékezést lehet csökkenteni, napi 2 csésze 
zsálya teával.

Nem ajánlatos túl sokat fogyasztani a zsályá-
ból, mert csersavai és keserűanyagai az enzim-
működést serkentik, így megzavarhatják az 
emésztőrendszert. Ha a zsálya tea fogyasztása 
során kellemetlen gyomorpanaszokat észlelünk, 
vagy esetleg az ajkakon vagy a szájüregben 
gyulladást okozna, ne alkalmazzuk, vagy csök-
kentsük az adagot. 

Forrás: gyogynovenysziget.hu
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101 Megtekintés

Ott felejtett dolgok

Hogyan  
előzzük  
meg a téli 
betegségeket 

Az ősz kincsei

Az egyetlen 
állandó  
a változás 
maga

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

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!

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

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

108.hu

97 Megtekintés
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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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