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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. 

440 oldal
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Látogasson el 
online webáruházunkba! aruhaz.108.hu
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A rózsát a virágok királynőjeként  
emlegetik Szapphó költeménye óta, 
de vajon milyen hatásai vannak 
a szépségápolásban?

A rózsa szirmaiból nyert értékes illóolajáról bizonyára 
már mindenki hallott. Azonban azt, hogy e lepárlás-
nak egyik mellékterméke is igen értékes többféle 
szempontból, általában már kevesebben tudják. E 
melléktermék neve a rózsavíz, amely a rózsa szirma-
inak vízben oldható értékes anyagait tartalmazza.

A rózsavízhez hasonlóan más növényekből, virá-
gokból kinyert párlatokat virágvíznek vagy hidrolá-
tumnak is szokták nevezni. E hidrolátumok vízből és 

illóolajból állnak, melyet szűknyakú nagy üvegekben 
(ún. florentini üveg) fognak fel. Másszóval az illóolajak 
kinyerésekor keletkező melléktermékek a virágvizek.

A rózsaolaj gyógyhatásai: antibakteriális, gör-
csoldó, nyugtató, hormonszint szabályozó, gyulla-
dásgátló, sejtmegújító, sebgyógyító, antidepresz-
száns, szív-, máj-, epe- és gyomorpanaszokra hat, 
herpeszfertőzésekre

a szépségápolásban
Rózsa 
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Ahogy már fentebb szó volt róla, a virágvizek a lepá-
rolt növények vízben és vízgőzben oldódó hatóanya-
gait tartalmazzák, melyek jól kiegészítik a növényből 
nyert illóolajak hatásait. A hidrolátumok általános 
jellemzéseként elmondható, hogy a növények ható-
anyagait gyengébb formában tartalmazzák, gyul-
ladáscsökkentőek , bőrbarátok és hűsítőek. Míg az 
illóolajak adagolásánál óvatosnak kell lennünk, hiszen 
töménységüknél fogva könnyen irritációt válthatnak 

ki, a virágvizeket bátrabban használhatjuk. (Azon-
ban itt is ügyeljünk arra, hogy első használat előtt 
végezzünk bőrpróbát, nem allergizál-e bennünket 
a termék).

Rózsa 

	W a rózsaolaj a világ egyik legdrá-
gább illóolajának számít: 1 liter rózsaola-
jért 3500-8000 kg rózsát kell begyűjteni, 
a termesztő ország klímájától függően, 
emiatt világpiaci ára igen magas

	W a rózsafejeket kora reggel gyűjtik 
be, mielőtt a nap túl hevítő lenne: így 
a növényből nyert illóolajhozam maga-
sabb lesz. 

	W a gyógyhatásain túl nagy mennyi-
ségben a rózsaolaj halálos is lehet: szájon 
keresztül 450 ml rózsaolaj bevétele, bőrön 
át pedig 210 ml jelent halálos dózist (sze-
rencsére túl drága az öngyilkossághoz.

	W mindent gyógyító olajként tartják 
számon a gyógyászatban: több mint 500 
féle  hatóanyag mutatható ki belőle mely-
ből kb. 330-at tudnak megnevezni

Tudja-e, hogy:

A rózsavíz
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A rózsavíz azon túl, hogy a konyhaművészet sokat 
alkalmazza édességek és italok ízesítésére, a szép-
ségápolásban és a gyógyításban is jelentős szerepet 
kap. Az ájurvédában  (indiai gyógyászat) igen közked-
velt alapanyagnak számít a rózsavíz, főképp hűsítő, 
gyulladáscsökkentő hatása miatt (pitta csökkentő, 

de mindhárom dósánál alkalmazható főleg a bőrá-
polás területén).

Én magam mindig tartok otthon rózsavizet, szá-
mos területen használom a háztartásban, bőrápo-
lásban, mint például:

 » arctisztítás, szemkörnyék ápolás: 
kíméletesen tisztítja, tonizálja a bőrt. 
A könnyedebb sminkek eltávolítására 
is alkalmas

 » frissítő testpermet: gyorsan felszívó-
dik, kellemesen frissít a forró nyári 
napokon

 » hűsítő borogatás: gyulladt területekre 
helyezek belőle borogatást, kitűnő 
ödémákra pakolásként

 » megfázásos tünetek: lázas gyer-
mekeim ápolására is rendszeresen 
használom. Belsőleg rózsavizes ital 
formájában, külsőleg borogatásként. 
Torokgyulladás esetén öblögetőszer-
nek is kiváló.

 » hidratálás: kitűnő bőrnedvesség 
szabályozó

 » hajápolás: a hajmosás végén rózsa-
vízzel vagy rózsavizes öblítővízzel 
szépen csillogó, illatos, fényes lesz 
a hajkoronánk

 » babapopsi ápolás: kipirosodott baba-
fenekek ápolására kiválóan alkalmas. 

 » arckrémek alapja: az emulziós krémek 
vizes fázisát adhatja teljes egészében 
vagy más virágvizekkel kombinálva

 » kölni alap: kitűnő alapja otthon készí-
tett parfümöknek, légfrissítőknek, sőt 
deoknak is 

 » fürdő: fürdővízbe öntve nyugtató 
hatású

 » arcpakolások: arcpakolásokhoz 
keverve a bőrt hidratálja, frissíti, fia-
talosabb kinézetet ad az érett bőrnek

 » párologtatóban az illata mellet 
a nyugtató hatása is érvényesül

 » intim szféra kezelése: gombás fertő-
zések és más jellegű intim zónabeli 
betegségek gyógyulását segíti elő

 » viszkető bőr, ekcéma, csípések: hűsíti 
a viszkető bőrt, hidratálja a száraz 
felületet

 » lejárt szavatosságú rózsavíz: a rózsavíz 
viszonylag könnyen romlik, a lejárt 
rózsavízzel illatosítom a szobát, páro-
logtatóba vagy egyszerűen csak a fel-
mosóvízbe teszem

 » ezenkívül, hogy férfiolvasóinknak is 
kedvet csináljak, kiválóan alkalmaz-
ható borotválkozás utáni tonikként 
is (aki nem szeretne rózsa illatfelhő-
ben úszni, annak kitűnő alternatíva 
a menta, citromfű, esetleg szantálvíz) 
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A rózsavíz „árnyas oldala”

A rózsavíz számos előnyének ismertetése után essék 
szó a hátrányairól is.

Romlandó. Más virágvizekhez hasonlóan gyorsan 
romlik, kifejezetten érzékeny a hőhatásra.  Ezért meg-
felelő tárolása, ha felbontás után lehetőleg hűtőszek-
rényben tároljuk, és néhány hét (gyógyászati és 
étkezési célból), vagy maximum néhány hónap alatt 
(kozmetikai célból) elhasználjuk.

Bár a rózsavíz nem kifejezetten allergén, de általá-
nosságban a virágvizekről elmondható, hogy okoz-
hatnak egyéni érzékenységet, allergiát. Itt is, mint 
minden természetes, növényi alapanyagnál javaslat, 
hogy első használata előtt végezzen bőrpróbát, 
hogy megbizonyosodjon afelől, nem okoz-e irritá-
ciót a bőrén.

Remélem sikerült kedvet csinálnom a rózsavíz 
használatához!

Csandra Dévi Dászi
www.natureanddevotion.com
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Egyik nap fent, másik nap lent. 
És a kettő között megtartani az 
egyensúlyt, egyik véglettől sem 
a Dunának menni.

Ma nekem lent. És ráadásul még 
nagyon meleg is van, túl meleg.

Gondoltam, a napi munka 
után elmegyek bevásárolni. 
A villamosmegállóban fekszik a föl-
dön egy átlagosan öltözött alak. Min-
dig belefutok az ilyen helyzetekbe. 
Odamegyek, mert oda kell mennem, 
megnézem mi van. Lélegzik. Ok. Vil-
lamosra fel, irány a bolt, majd meg-
látjuk hazafelé mit találok.

A kép háromnegyed óra múl-
tán is változatlan. Emberünk hever 
a földön kiütve. De már egy húsz év 
körüli srác mellette topog. Várok, míg 
telefonál. A mentőknél ide és oda 
kapcsolnak, a fiú türelmesen beszél, 
a földön fekvő eszméletlen. Szólon-
gatjuk, semmi.

Jelzem, hogy hazaszaladok 
a mirelittel, mindjárt jövök. 

Oda és vissza. Meleg van. Túl 
meleg.

A férfi már félig ülő helyzetben 
motyog egyet-egyet, a srác topog, 
újra beszél a mentősökkel, de semmi. 
Egy kedves hölgy a szomszéd kórház-
ból velünk vár, meg-megvakarászva 
emberünk fejét.

Újra hazaindulok, majd vissza a flakon vízzel. 
Meleg van, túl meleg. Kell a folyadék.

Érkezésemkor már az aluljáróban fekszik, 
szívja a spanglit. Sehol senki. Mellé teszem 
a vizet, szólok neki, hogy hoztam. Artikulálat-
lanul formálva a szavakat kicsúszik a száján 
egy köszönöm. Legalább él. Hogy mi lesz vele 
holnap, nem tudom. Hogy hova lett a srác, 
nem tudom.

El szerettem volna mondani neki, hogy üze-
nem az édesanyjának: büszke lehet rá. De már 
nem tudom elmondani.

Könnyű lecsúszni a földre, nincs benne 
semmi különleges, felállni már annál nehezebb, 
de nem lehetetlen. Láttam erre kiváló példát.

Ami különleges viszont a mai világban, hogy 
egy ilyen fiatal ember nem megy el fejét félre-
fordítva az elesett mellett. Ez a világ nagysze-
rűsége, ha sikerül hasonlóan jóérzésű srácokat 
felnevelnünk.

Üzenem az édesanyjának, hogy büszke lehet 
rá...

Mátyássy Lilla
https://www.facebook.com/

Gyalogszerrel-113533147638473

Fent és lent
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A Bach-virágterápia  egy nagyon 
kíméletes, de annál hatáso-
sabb módszer a lelkünk kar-
bantartására. A virágterápiát 
dr. Edward Bach az 1930-as 
években dolgozta ki. Észrevette 
ugyanis, hogy bizonyos növé-
nyek rezgése megfelel bizonyos 
lelki problémáknak. Ezeknek 
a gyógyító erejű növényeknek 
az energiáját megfelelő mód-
szerrel kinyerve a lélekre ható, 
szert kaphatunk.

 Edward Bach  homeopata 
orvosként kezdte pályafutását. 
Módszerének lényege a homeo-
pátia magasabb rezgésre való 
felemelése és lényeges leegysze-
rűsítése. Míg a homeopátia, szinte 
végtelen számú szerrel dolgozik, 
addig a Bach virágterápia 38 
archetipikus, vagyis ősi lelki 
problémára kínál gyógyírt. 
Ebből a 38 lelki típusból lehet kivá-
lasztani a számunkra szükséges 
elixírt.

A betegség szerinte a test-lé-
lek-szellem hármassága közötti 
harmónia megbomlásából szár-
mazik, ezért a gyógyulás lehe-
tősége ennek a harmóniának 

a helyreállításával történhet, amely 
minden ember számára elérhető.  
Az eszenciák mindegyike egy-egy 
kedélyállapothoz társítható. Alkal-
mazhatóak a következő esetekben:

A lelki egészség fenntartása és/
vagy helyreállítása

Lelki stressz helyzetek és életkr-
ízisek  kezelése

Akut és krónikus testi és lelki 
betegségek kiegészítő kezelése

Alkati sajátosságok felismerése 
és korrigálása: a személyiségfej-
lesztés eszközeként.

– ebbe a mottóba sűríthető Edward 
Bach gyógyítói hitvallása.

Dr. Edward Bach a virágterá-
pia rendszerén belül csak vadon 
élő növények virágait használta 
fel az esszenciák készítésére. 
A virágesszenciák leginkább oldat 
formájában kerülnek forgalomba.

Edward Bach víziója az volt, 
hogy a Bach virágesszenciák 
legyenek ott minden család 
szekrényében, mivel a konkrétan 

Virágesszenciákkal 
az egészségért

megfogalmazott érzelmi reak-
ciókon keresztül egy hétköznapi 
ember is ki tudja választani, hogy 
családtagjainak, barátainak milyen 
szerre van szüksége.

Előképzettség nélkül is alkal-
mazható gyógymód, amely közvet-
lenül az ember energiarendszerére 
hat, nem pedig a fizikai testre. 

A Bach-virágesszenciák sze-
dése során semmilyen mellékhatás 
nem jelentkezik, mivel csak azokra 
az esszenciákra reagál az ember 
energiarendszere, amelyekre éppen 
szüksége van, félrekezelésre 
sincs lehetőség. Ha nem meg-
felelő esszenciát választottunk, 
nem lesz semmilyen hatással ránk. 
 Az  alkalmazott eszenciák túlada-
golása nem lehetséges – a teljes 
üveg tartalmának egyszerre tör-
ténő elfogyasztása esetén sem 
okoz panaszokat, így a Bach-vi-
rágterápia mind a felnőttek,mind 
a gyermekek, kismamák  számára 
biztonságos kezelési módszer.

A Bach-virágterápia  önmagá-
ban is megállja a helyét, de haté-
kony kiegészítője lehet bármilyen 
terápiának is.

Muszka Evelin

„Nem leküzdeni, hanem 
átalakítani.” 

9



A betegségek kialakulásának egyik 

fizikai oka a tápanyagok, vitaminok, 

nyomelemek hiánya. Vajon téged is érint 

a probléma? Lehet, hogy étrendkiegészítőre, 

külön vitaminokra van szükséged?

Manapság a fogyasztói társadalom problémája, 
hogy párhuzamosan van jelen az éhezés és minő-
ségi éhezés. Míg vannak, akik rengeteg ételt dobnak 
ki, másoknak egyenesen nincs mit enniük.

A kereskedelem igényein alapuló ipari ter-
melés volumene olyan mértékben nőtt, hogy 
már gazdálkodók új módszereteket vezettek be, 
ami magával hozott azonban egy – a modern 

Minőségi éhezés
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A boltokban kapható alapanyagok tápér-
téke nagyon lecsökkent. Ezt az okozza, hogy az egyre 
növekvő keresletet a cégek túltermeléssel, és sokszor 
a földek tápértékének visszatöltése nélkül érik el. 
Ez nemcsak a mezőgazdasági terményekre, hanem 
az ezeket felhasználó ágazatokra is hatással van, 
mint a tej- és sütőipar. Így a zöldségek, gyümölcsök 
mára főleg csak rost és szénhidrát források maradtak, 
mivel vitamin és ásványi anyag tartalmuk nagyon 
lecsökkent.

Az egészségesen étkezők többsége pedig 
– abban a hitben, hogy az étellel ezekből elegendőt 
visz be – nem használ emellett további vitaminokat 
és táplálék-kiegészítőket. Pedig a tápanyagtartalom 
csökkenésének ténytét már számos hazai és nem-
zetközi kutatás is egybehangzóan bizonyította.

A hiányt érdemes külső forrásból, az egyéni igé-
nyeknek megfelelően pótolni. Emellett praktikus 
friss, helyi, szezonális zöldségeket, gyümölcsöket 
választani, a közelben készült egészséges zsír,- és 
fehérjeforrások mellé egészségünk érdekében – 
ezzel legalább a hosszú szállítási idő alatt bekövet-
kező minőségromlást megelőzve.

Ha egészséged, fittséged megőrzés fontos neked, 
akkor érdemes figyelned ezekre, hogy hosszú távon 
vitális tudj maradni. 

Kassy
https://joletcsokor.blog.hu/

világban – mindenkit érintő gondot is, ez a minő-
ségi éhezés.

A nyugati fogyasztói kultúrában élőknél emellett 
szintén gyakori, hogy sokan vannak, akik többségé-
ben feldolgozott ételeket, késztermékeket választa-
nak, mert így kevesebb időt kell a főzésre szánniuk. 
Ezek pedig rengeteg ízfokozót, adalékanyagot, cuk-
rot, hozzáadott – nem épp egészséges – zsírokat 
tartalmaznak. Az ilyen ételek rendszeres, vagy ese-
tenként kizárólagos fogyasztása hozzászokást idézhet 
elő, és ez hosszabb távon elhízáshoz vezethet – 
ami népbetegségnek számít már. Amellett, hogy 
nagyon kevés bennük a „valódi alapanyag”. Ők így alig 
jutnak természetes, minőségi energiához. Ráadásul, 
ha mégis egyszerű alapanyagokat és zöldséget, 
gyümölcsöt választanak, akkor ezekből is hiányzik, 
vagy minimális a vitaminok, ásványi anyagok aránya. 

Sok esetben sajnos a minőségi éhezés prob-
lémája azok is érinti, akik igyekeznek odafigyelve 
étkezni. Habár tudatosan keresik a zöldségeket, gyü-
mölcsöket, egészséges szénhidrátokat, zsírokat, és 
a minőségi fehérjéket vásárolják, mégis „éheznek” 
ők is bizonyos szempontból. 
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Amit 
elkezdtünk, 
be kell 
fejezni
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Anyai nagymamámmal, „mindenki Vali nénijével”, 
mi ketten többnyire egy húron pendültünk. 50 év 
korkülönbség ellenére is elég jól megértettük egy-
mást. Köszönhető ez talán annak, hogy a születésünk 
dátuma közel esett egymáshoz, de még inkább úgy 
érzem, hogy amíg élt, és a mai napig is egy láthatat-
lan, de annál szorosabb kötelék fűz össze bennünket, 
ami előző életek sokasága óta együtt tart minket 
szeretetben és gondoskodásban.

Már régen eltávozott közülünk, mikor az új lak-
helyemre költöztem, és bár nem panaszkodhatom, 
egy igazi jó baráti társaság halmozott el tanácsokkal 
és előre segítő véleményekkel az egyedülálló élet 
elkezdésének tekintetében, mégis mikor megér-
kezvén az ismeretlenbe körbenéztem a kertben, 
a lépcsőházban, a lakásban, első gondolatom az 
volt: „vajon mit szólna hozzá Nagyika?”.

Azóta is, ahogy telnek az évek, bármit csinálok, 
mindenről eszembe jutnak a szavai. Talán voltak hibái 
neki is, sőt, biztosan voltak, hiszen emberi születé-
sünk a bizonyíték, hogy nem lehetünk hibátlanok. 
De azt is állítom, hogy esetleges tévedései ellenére 
végtelen bölcsességet hordozott, és óriási szerepe 
van abban, hogy saját hibáim ellenére igyekszem 
egy felsőbb hatalom erejében és gondoskodásában 
bízva kaptatni végig az életemen.

Nagyi rengeteget dolgozott. Soha nem láttam 
azt tőle, hogy elfeküdt volna anélkül, hogy a lakását 
rendbe tette volna, vagy hogy bármilyen munka-
folyamatot félbehagyva engedte volna a káoszt 
magára folyni.

Na, ezt én nem mindig mondhatom el, én azért 
időnként elengedem a munka szálait, mert úgy 
érzem, hogy ha a nagy fegyelmezett igyekezetben 
rámdől a rendem, sokkalta nagyobb erőfeszítésbe 
kerül majd kimásznom alóla, mint kicsidég pihe-
nőidőt csennem a végtelenből.

Azonban, amikor dolgozom valamin, legyen az 
hivatalosan végzendő munka, tanulás vagy otthoni 
feladatok, és épp a finishben feladnám, eszembe 
jutnak Nagyim szavai, amit gyerekkoromtól fogva 
szinte unalomig ismételgetett:

Lilluka, tanuld meg:  
a munkát, amit elkezdtünk, 

mindig be kell fejezni.  
Gondolod, hogy én szeretek 

dolgozni? Dehogy is szeretek! 
Az eredményét szeretem!

És ez így szól a fülemben évről évre. Biztosan 
érzem, hogy halálom napjáig bennem fog csengeni. 
Mert milyen igaz, mennyire tökéletesen emberi.

Vannak „nemszeretem” feladataink, amiken 
gyorsan túl szeretnénk jutni, de mégis tenni kell. És 
gyakran még azokhoz is kell némi plusz elszántság, 
amiket szeretünk. Ám ha jól belegondolunk, akkor 
mindkettőnek érdemes a végére járnunk, s megízlelni 
a jól végzett munka felett érzett örömet. Nem baj, 
ha lassan halad, de fejezzük be mindig rendesen, 
amit elkezdtünk, ne maradjunk dolgunk végezetlen, 
szétszóródva.

Ma a kis teraszom növénykéivel fogok szabad 
perceimben bíbelődni, miközben nagymamámra 
emlékezem, ahogy kis kannában hordatta velem 
a vizet a virágokkal teleültetett családi sírhoz, az 
ózdi temetőben.

Mátyássy Lilla
https://www.facebook.com/

Gyalogszerrel-113533147638473

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 13

https://www.facebook.com/Gyalogszerrel-113533147638473
https://www.facebook.com/Gyalogszerrel-113533147638473
http://108.hu/magazin


Dübörög a nyár a nyakunkon. Mit is viselünk most 
legnehezebben magunkon ebben az őrületes meleg  
30 fokban? A ruhákat is természetesen és rohanunk 
a strandra, hogy lehűtsük magunkat. No de, ha te 
esetleg dolgozni indulsz ebben a melegben, nem 
pedig a strandra, akkor lehet, hogy szeretnél mégis 
csinosan, ápoltan megjelenni a munkahelyeden. 

Szoktál sminkelni a hétköznapjaidon, de a meleg-
ben leolvad rólad az alapozó és túl soknak érzed? 
Akkor nagy szeretettel ajánlom figyelmedbe az alábbi 
krémeket, melyekről hoztam néhány hasznos gon-
dolatot  neked.

Ha te nagyon írtózol az alapozó használatától és 
csak egy lágy kis krémet szeretnél az arcodra tenni, 

ami még is csak ad egy kis színt vagy elfedi az apró 
bőrhibákat, akkor használj bátran BB vagy CC krémet. 
Ezek nem fogják elnehezíteni az arcod, mint pl egy 
mattító vagy akár vízálló alapozó.

Bár azért halkan megjegyzem, lehet csak azért 
nem szereted az alapozót, mert nem találtad még 
meg a számodra megfelelőt. Rengeteg márkájú ala-
pozó van a piacon, millió színskálával. Még nekem, 
sminkesnek is sokszor nehéz a döntés, ezt elhiheted. 
Mivel többféle márkával hozott már össze a sors, így 
volt szerencsém kipróbálni jó párat. Emiatt talán kicsit 
könnyebb dolgom van, mert ha kikenem a kezemre 
őket, akkor már tudok különbséget tenni, hogy az 
vajon jó lenne- e nekem vagy sem. Javaslom neked, 

Kozmetikai tanácsadónyárra
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hogy menj el egy sminkes-
hez oktatásra, ami kezdők-
nek van, és megismerheted 
nála a sminktermékeket. 
Kipróbálhatsz többféle 
alapozót, ami után köny-
nyebben fogod  tudni kivá-
lasztani az üzletben a szá-
modra megfelelőt, mert 
lehet, hogy találsz olyat, 
amibe te is beleszeretsz... 
Hidd el, nem lehetetlen! 
Amúgy ezek az oktatások 
azért is hasznosak, mert így 
nem feltétlen kell felvásá-
rolnod egy fél boltnyi ter-
méket és használat során 
jössz rá, hogy azok mégsem neked valók. Egyszer 
elmész szakemberhez, aki egy csomó infóval ellát 
mit tegyél, mit ne tegyél. Ezt egyszer kifizeted, ezzel 
egy csomó pénzt megspóroltál magadnak a későb-
biekben. Bátrabban választasz spirált, alapozót, szem-
héjpalettát ezt követően, és tudni is fogod, hogy 
hova kend fel ezeket. Magadba és önbizalmadba 
való befektetés! Ez bizony minden pénzt megér 
egy nőnek!

Tehát jöjjön először a BB krém. A BB krém elődjét 
Németországban fejlesztették ki, majd ezt tovább-
fejlesztették Koreában, ez lett a BB.

Ez egy színezett, könnyű kis krém, amiben talál-
ható vitamin, öregedésgátló, fényvédő összetevők 
is. Csak néhány színárnyalat közül tudunk választani, 
de a színek igazodnak bőrünkhöz, így elég az aktuális 
bőrszínünkhöz legközelebb álló árnyalatot választa-
nunk. A bőr hibáinak elfedésére szolgál úgy, hogy 

egyben táplálja is azt. Akár minden nap használható 
és a bőrünk lélegezhet alatta. Természetesen ezekből 
a krémekből is van rengeteg márka és minőség. 
Mindig nézzük meg az összetevőket, mielőtt meg-
vásároljuk őket. Ha valakinek elég, hogy színezőt 
tartalmaz, akkor nem muszáj olyat vásárolnia, amiben 
ránctalanító is szerepel már. Mindenkinek a saját 
pénztárcája és igénye szab határt. 

A CC krém mindazt tudja, amit a BB, de annak 
még jobban kifejlesztett változata, a bőr színező-
déseit nagyobb mértékben elfedi. Tartalmaz zöld 
pigmentet, ami a kipirosodást ellensúlyozza pl. 

Rendszeres használat esetén tartósan is tudjuk 
ezzel javítani a bőrünk tónusát. Az erősebb fedése 
miatt már jobban hasonlít az alapozóhoz, de a lágy-
sága miatt még mindig könnyebb állagú annál. Nem 
nehezíti úgy  el az arcodat. 

Természetesen mindkét krém esetében figyelj 
arra, hogy fényvédőt is tartalmazzon!  Főleg ebben 
a hőségben és magas UV sugárzásban.

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

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


KÓSTOLJ BELE 

AZ ÚJURVÉDÁBA


NÉPEK

KONYHÁJA

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

Megrendelhető:

 965 vegetáriánus ünnepi recept

 9a szerző tanácsai

 996 színes oldalon

www.108.hu/unnepi

Ára:

4490 Ft
HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Vegetáriánus ételek 
ünnepnapokra

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/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/


Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

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

Ízek, imák, India

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu
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Cukkinis dhál
HOZZÁVALÓK: 
• 3 ek olaj
• 2 kk római kömény
• 1 ek reszelt friss gyömbér
• ½ kk aszafoetida
• 1/3 kk csilipor (ízlés szerint)
• ¾ kk kurkuma
• 1 salátacukkini felkockázva
• 15 dkg vöröslencse
• 8 dl víz
• 2,5 kk só
• ¾ kk garam maszala
• egy csokor apróra vágott korianderzöld
• joghurt a tálaláshoz (opcionális)

ELKÉSZÍTÉSE:
Egy lábosban felmelegítjük az olajat. Illatosra pirítjuk 
benne a római köményt, hozzáadjuk a gyömbért, 
és néhány másodperc kevergetés után rászórjuk 
az aszafoetidát, a csilit és a kurkumát. Elkeverjük, és 
a fűszeralapba forgatjuk a cukkinit és az alaposan 
megmosott vöröslencsét. Felengedjük 8 dl vízzel, 
megsózzuk, és addig főzzük, míg a lencse krémesre 
fő. Ha túl sűrű lenne, adunk még hozzá vizet. A leg-
végén belekeverjük a garam maszalát és a korian-
derzöldet. Tálalásnál adunk hozzá joghurtot.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Gobhi masala
HOZZÁVALÓK:
• 1 fej karfiol
• 2 ek kesudió
• 3 ek olaj
• 2 kk római kömény
• 1 ek reszelt friss gyömbér
• 4-5 currylevél
• 1/3 kk őrölt csili (ízlés szerint)
• 2 kk őrölt koriander
• ¾ kk kurkuma
• 2 db közepes paradicsom lereszelve
• 2 kk só
• ½ kk garam maszala 
• egy csokor korianderlevél apróra vágva

ELKÉSZÍTÉSE:
A karfiolt megtisztítjuk és kisebb rózsányi méretűre szed-
jük. A kesudiót fél órára beáztatjuk, majd egy deci vízzel 
leturmixoljuk. Egy lábosban olajat hevítünk, s addig pirítjuk 
benne a római köményt, amíg megbarnul és illatozni kezd. 
Hozzáadjuk a gyömbért és a currylevelet, néhány másod-
perccel később pedig a porfűszereket: a csilit, a koriandert és 
a kurkumát. Elkeverjük, és ráöntjük a lereszelt paradicsomot. 
3-4 percig sűrítjük, majd beletesszük a karfiolt, és felöntjük 
annyi vízzel, amennyi épp ellepi. Megsózzuk, lefedjük az 
edényt, és nagyra vesszük a lángot. Azért kell nagy lángon 
főzni, hogy amikorra megpuhul a zöldség, a víz nagy része 
elfőjön. Amikor ez megvan, belekeverjük a kesupasztát, 
a garam maszalát és a korianderlevelet, majd levesszük az 
edényt a tűzről. Rizzsel vagy lepénykenyérrel tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu
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HOZZÁVALÓK:
• 2 sárgarépa felkarikázva
• 3 közepes krumpli kockára 

vágva
• egy kisebb zellergumó 

kockára vágva
• egy kisebb karalábé kockára 

vágva
• 5-6 db kovászos vagy sós 

uborka reszelve
• 2 kk só
• ½ kk őrölt feketebors
• 1/2 kk kurkuma
• 2 ek liszt
• 2 dl tejföl
• egy csokor friss, apróra 

vágott kapor

ELKÉSZÍTÉSE:
Az olajat egy fazékban felme-
legítjük, beletesszük a sárgarépát, 
a krumplit, a zellert és a karalábét. 
2-3 percig dinszteljük, majd felen-
gedjük 1,5-2 l vízzel. Sózzuk, bor-
sozzuk, megszórjuk a kurkumával, 
és addig főzzük, míg a zöldségek 
megpuhulnak. Ekkor a lisztet és 
a tejfölt simára keverjük, hozzá-
adunk egy-két decit a levesből, 
majd az egészet belekeverjük 
a levesbe, azaz behabarjuk. Hozzá-
adjuk a reszelt uborkát és a kaprot 
is, és forrás után 3-4 percig főzzük. 

Hémangi / vegavarazs.hu

Lengyel 
      uborkaleves
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Vegán 
wokos 
zöldségek

HOZZÁVALÓK:
• 450 g (1 csomag) Tesco oriental  

style vegetable mix
• 30 g napraforgó étolaj
• 1,5 dl kókuszital (nem  

a konzerves kókusztej,  
a dobozos)

• 5 g sörélesztőpehely
• 1,5 g fokagymapor
• 1,5 g vöröshagymapor
• 1 g garam masala
• 1 g curry por
• 5 g konyhasó
• 2 g asafoetida (hing/ördöggyökér)
• 1 vastagabb rúd citromnád
• plusz külön megfőzöm a kritharaki tész-

tát, amíg elkészülnek a zöldségekkel

ELKÉSZÍTÉSE:
Nagyon egyszerű, és viszonylag hamar el lehet készí-
teni, szóval akár rohanós napokra is tökéletes választás 
lehet. Első körben egy nagy serpenyőben vagy wokban 
felforrósítom az olajat, majd beleöntöm a zöldségke-
veréket és egy kicsit pirítom. Ha már szép színe van, 
felöntöm a kókusztejjel és a fűszereket és a sörélesztő-
pelyhet is hozzáadom, és jó alaposan elkeverem. Ennél 
a pontnál felteszem főni a tésztát is, így kb egyszerre 
lesznek kész. Amikor a tészta megfőtt, leöntöm róla 
a vizet, majd a zöldségeket is leveszem a tűzről (vagy 

sütőlapról, ha valaki azt használ). És ezután már lehet 
is tálalni és fogyasztani!

Ha nagyon őszinte akarok lenni, én sosem sze-
rettem (vagyis inkább soha nem is voltam hajlandó 
megkóstolni jóformán)) az “ilyen” kajákat, de amióta 
elhagytam a húst és először megízleltem, azóta nagy 
kedvenc lett, mert nagyo njól variálható a zöldségek 
és a fűszerek, de a tészta/rizs tekintetében is! :)

Kovács O. Klaudia
klaudiaskitchen.blogspot.com
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Vegán 
meggyes pite 

A TÉSZTÁHOZ:
• 20 dkg liszt
• 12 dkg margarin
• 1 csipet só
• 1 tk sütőpor
• 2 ek mandula joghurt

A TÖLTELÉKHEZ:
• 1 ek zsemlemorzsa
• 30 dkg meggy
• 2 ek cukor (+ a szóráshoz)
• 1 ek étkezési keményítő
• fahéj

ELKÉSZÍTÉSE: 
A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd 
összegyúrjuk a tészta többi hozzá-
valójával. Lágy tésztát kell kapnunk, 
amit 2 részre osztunk. Mivel lágy, így 
nehezen nyújtható. TIPP: sütőpapíron 
nyújtsd ki, kb 20x20cm-re. A töltelék-
hez a meggyet kimagozzuk, majd pár 
percig főzzük a fahéjjal, a cukorral, 
annyi vízben amennyi ellepi. 2 ek-t 
kiveszünk a levéből, lehűtjük, csomó-
mentesre keverjük a keményítővel, 
és visszaöntjük. Pár perc alatt sűrű, 
kocsonyás állagúra főzzük. Az egyik 

tésztát a tepsi aljába tesszük a papírral 
együtt. Megszórjuk zsemlemorzsával 
majd rátesszük a meggyet. Fahéjas 
cukorral megszórjuk és jöhet a másik 
tészta a tetejére (persze ez már papír 
nélkül).  A tetejét megkenjük egy kis 
mandula joghurttal, 175 fokon 40 per-
cig sütjük. (A kutyának pedig nem 
adunk, hiába cuki.) 

Simon Barbara
https://www.facebook.com/

sbarbskitchen
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HOZZÁVALÓK:
RAGU
• 1 db vöröshagyma
• 4 nagyobb gerezd fokhagyma
• 0,5 kg darált hús helyettesítő (ma 

épp Aldis Vivera) 
• 2 szál sárgarépa
• 1 szál petrezselyem gyökér
• 2 nagyobb paradicsom
• 2 dl sűrített paradicsom
• 2 ek olíva olaj
• só, bors
• friss bazsalikom
• kakukkfű

BESAMEL:
• 30 g vaj
• 3 ek liszt
• 3 dl tej
• 1 mk só
• 2 csipet fehérbors
• késhegynyi őrölt szerecsendió

TOVÁBBÁ:
• kb. 300g lasagne tészta
• 500g reszelt sajt

A RAGU ELKÉSZÍTÉSE:
A zöldségeket, apró kockákra vágjuk. A hagymákat olíva olajon meg-
pirítjuk, majd amikor a vöröshagyma már üveges hozzáadjuk a répát 
és a fehérrépát is. Egy pici vizet öntünk alá, majd kb 10 percig pároljuk. 
Ezután hozzáadjuk a darált hús helyettesítőt, megpirítjuk, majd hozzá-
adjuk a kockázott paradicsomot is. Felöntjük sűrített paradicsommal, 
fűszerezzük, majd addig főzzük, amíg a hozzávalók meg nem puhulnak.
A BESAMEL ELKÉSZÍTÉSE:
A vajat megolvasztjuk, majd rászórjuk a lisztet és folyamatos kevergetés 
mellett világosra pirítjuk. Folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk 
a tejet, majd simára keverjük.
RÉTEGEZÉS:
Kivajazunk egy kb. 25x25cm-es jénait, vagy tepsit, majd beleteszünk 
egy réteg száraz lasagne tésztát. Erre tesszük a besamel negyed 
részét, majd a ragu egyharmadát. Megszórjuk a reszelt sajt negyed-
ével, majd jöhet a következő réteg tészta.Ezt így ismételjük, amíg le 
nem raktuk a negyedik réteg tésztát. Az utolsó tésztarétegre ráöntjük 
a maradék besamel, bőven megszórjuk sajttal és 180 fokos sütőben 
kb. 50 percig sütjük. 

Simon Barbara
https://www.facebook.com/sbarbskitchen

Lasagne
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Ebben a holdciklusban a saját magunkkal és 
a másokkal való kapcsolat egyaránt előtérbe kerül. 
A július 10-i hajnali Újhold az Ikrek csillagképben 
történik, a köldök résznél pontosabban, a Plútó 
bolygóval kiegészülést alkotva: a köldökzsinór az 
Ikrek csillagkép (Castor a halandó és Pollux a hall-
hatatlan) esetében is az a fonál, mely életben tart: 
a halandó részünket befogadóvá teszi a táplálásra, 
nyitottá tesz a hallhatatlan részünktől, az önvalónktól 
származó mindenféle támogatásra és együttműkö-
désre. Másrészről a mellérendelt, testvéri-felebaráti 
Hunor-Magor, férfi és női felek kiegészülésére is 
felhívja ez a csillagképi rész a figyelmet: vállvetve, 
vagy kéz a kézben együtt megélni az életet, meg-
menteni egymást! Nagyon támogatott ez az élet-
terület, mert mindegyik bolygó közvetlenül, vagy 
közvetetten hozzákapcsolódik az Ikrek csillagkép 
köldökénél megvalósuló Nap-Hold együttálláshoz! 

A kiteljesedés és a beteljesedés előttünk van!  Ebben 
az időszakban a Plútó kiegészítése révén picit még 
tudatosabbá válunk és másképpen is tudjuk megélni 
a felénk áradó energiákat, érzéseket, sugallatokat. 
A múlt tisztázására és harmonizálására is többszö-
rös lehetőség áll rendelkezésünkre, mint korábban, 
melyek valószínűleg épp jókor adatnak meg nekünk, 
kihatnak a már említett kapcsolódásainkra. Hiszen 
ez a kapcsolódás vezet mindannyiunkat életünkben, 
a tisztázással és felszabadítással most ezt látni, vagy 
érzékelni tudjuk, így jobban megértjük a miérteket. 
Mindez a dolgaink beérésére, életünk megszilárdítá-
sára, a biztonságunkra és persze a boldogságunkra 
történik. A Mars és Vénusz kapcsolódása az Oroszlán 
múltba tekintő fejénél temérdek figyelmet ad az 
emlékeink újraélésére is, még arra is lehetőséget 
biztosít, hogy egyes emlékekhez – ha a múltban 
nem is – most boldog vagy kiegyensúlyozó érzések 

Kiteljesedett kapcsolatok 
a „köldökzsinór” révén
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rendelődjenek, a tanulságokat is jobban le tudjuk 
vonni és túl tudunk lépni régi szituációkon. 

A Fomalhaut csillag, a Déli hal csillagkép leg-
fényesebb csillaga ebben az időszakban is áthat 
minket és árad ránk a termékenység, a szerelem 
fénye! Továbbra is a teremtő mivoltunkra is felhívja 
a figyelmet, vagyis felismerjük szerepeinket, közre-
működésünket, hatásainkat magunkra és másokra. 
A Mars és Vénusz kiteljesítő kapcsolatba kerül július 
második felében e csillaggal és a Jupiter bolygóval, 
még inkább megmutatva, hogy képesek vagyunk 
vágyainkat uralni, irányítani. Július 27-e hajnalban 
a legtámogatottabb ez a hatás.

Egész júliusban a cselekedeteink és gondolata-
ink tudatosítása folytatódik, a másképp látásért és 
megértésért. A július 24-i telihold is ennek jegyében 
telik, ehhez szolgáltat kiteljesedést. A Nap ekkor 
a Rák csillagkép révén egészen a következő Újholdig, 

augusztus 8-ig a családi kör, a védelmező-befogadó 
szeretet és a művészi kifejeződések megélésének ad 
még nagyobb teret. Augusztus 1-én és 2-án a Nap 
és Merkúr a Jászol csillagrész közelében fog együt-
tállni, rálátó értelemmel, tiszta felfogással ajándé-
kozva meg bennünket életünk azon területein, ahol 
termékenységet, családi meghittséget szeretnénk 
megérni. A Bak fejénél járó Szaturnusszal kiegészítő 
kapcsolatban lesznek, így láthatóvá válnak számunkra 
eddigi munkáink, erőfeszítéseink eredményei, és 
régi megközelítések, régi ötletek, nosztalgiázások 
adnak termékenységet jelenlegi dolgainkhoz, családi 
életünkhöz.

Bodnár Erika
asztrozófus

ertektengely.hu
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Céltudatos, határozott, sikeres, színes egyé-
niség és mindemellett igazi energia bomba. 
Ezekkel a jelzőkkel tudnám élethűen jelle-
mezni interjúalanyomat, Napsugár Anna 
többszörös országos jeltánc bajnokot. Már 
a kérdések megválaszolása közben is tisztán 
átjött és megérintett az a rengeteg pozitív 
energia, amelyet Anna felém közvetített. 
Igazán hálás vagyok, amiért időt szánt rám, 
remélem, hogy az olvasó is erőt és kiartást 
merít az Annából áramló erőből.

A 45 éves szakvizsgázott plus size modell, 
budapesti siket és mozgássérült, dalszöveg-
író, fotóriporter, jeltáncművészeti ág meg-
teremtője, Margitos amatőr színész, több-
szörösen nyertes szavaló, 20 éve a MEOSZ 
adminisztrátora. Egy új hivatalos jeltáncmű-
vészeti ág született Magyarországon, amit 
Anna 30 éve épít, 2005-ben lett ZENEI JEL-
TÁNCMŰVÉSZET. A műfaj alapgondolata 
tökéletes összhangban áll Kodály Zoltán 
híres mondatával: „Legyen a zene mindenkié.” 

A Napra lehet nézni, 
de Napsugár Annára nem
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Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meg-
hívást! Kezdjük egy személyesebb kérdéssel: 
mesélj nekem a munkásságodról!
„Soha ne mondd, hogy soha” címen első zenei CD  
lemezem jelent meg, amit Kaszás Péter zeneszerző 
zeneszerelt. Lassan 10 éve veszek részt jeltánccal 
a Ritmuscsapatok Országos Táncversenyen több-
szörös arannyal, országos bajnoki címmel, ahol 
a nemzetközi jeltánc megmérettetést szeretnénk 
megvalósítani. Április 3-án indultunk a Prestige Tánc-
versenyen is, ahol egyéniben és duóban is elhoztuk 
az aranyat jeltánc kategóriában, Német Zsuzsi down 
fogyatékkal élő többszörös jeltánc bajnokkal.

Azt mondják, minél korábban kóstol bele valaki 
ebbe a világba, annál többet tud meg róla és 
sikeresebben sajátítja majd el. Mióta foglal-
kozol zenével?
Hallóideg sorvadással születettem, mára már siket 
vagyok. Édesapám korán elhunyt betegségben, 
lemezlovas-vendéglátós volt, édesanyám varrónő 
(hobbi táncos) a mai napig.

Munkahelyi baleset után egy évig kerekesszékbe 
kerültem, a család és az orvosok segítségével talpra 
álltam, majd újra táncoltam. Ez fordulópontja lett 
az életemnek, mert látva, hogy sokan megszeret-
ték  a közvetített érzésvilágomat a jeltáncom útján, 
elhatároztam, hogy ez lesz az életem, és erre tettem 
fel minden szabadidőmet.

Pitti Katalin már  6. éve az ének tanárom. 2018-
ban megszületett második közös klipünk is az egyik 
versemből. Életcélom és legnagyobb álmom, hogy 
duóban Pitti Katalinnal felléphessek az operaházban 
Pitti Katalin életmű-önálló estjén Hegedűs Valér 
orgonaművész kíséretében.

Kik segítettek neked ebben a különleges ágnak 
az építésében?
Európában előadóművészek segítettek a fejlő -

désemben, az országban rendezvényeken jeltánccal 
kísértem őket:

Dr. Komáromi Pisti, Csongrádi Kata, Mary Zsuzsi, 
Miller Zoltán, Alex Tamás, Dj Dominique és barátai, 
Krizbai Teca, Szíj Melinda, László Attila, Pitti Kata-
lin, Nemadom fel együttes, Kiss Barna, Never give 
up gospel kórus, hazai retró és popsztárok. Eljutott 
a környező országokba és hazánk kisebb-nagyobb 
városába is. 

Mesélj a már megjelent dalaidról!
Saját dalok komponálásába kezdtem, és amikor 
olyan hatások értek az életemben, hogy már csak 
a versek megírása nyugtatott meg, akkor álltam át 
dalszövegírásra.

Dalszövegekbe öntöttem az érzéseimet, élménye-
imet és megkértem Kaszás Péter zeneszerzőt (akit 
vendéglátós és lemezlovas apukám révén ismer-
tem meg), hogy írjon dalszövegeimhez dallamokat. 
Bár nem tartottam magam énekesnek, énekelni 
is ugyanazért szeretek továbbra is, jobban, mint 
beszélni. Érzékeltetni igyekszem a külvilággal, hogy 
így is ugyanolyan értékes ember vagyok, mint az 
egészséges embertársaim. Legfeljebb több feladat 
vár rám az életemben, amit hosszabb úton érek el. 

Megjelent egy csodálatos kiadó gondozásában 
a Soha ne mondd, hogy soha zenei CD-m is, ami 
számomra nagyon nagy csoda, hiszen saját verseim 
életre kelhettek a hangom útján. Legnagyobb zenei 
elismerésem a saját szerzeményem, 2019 nyarán 
a Maradj itt velem című saját dalom, platina lemezes 
lett a Sztárlimonádé Aranyalbumon, ugyanitt 2020-
ban a Tűzpiros paprika című dalom szintén aranyle-
mezes lett. Ezek történelmi pillanatok az életemben, 
amiért hálás vagyok a sorsnak. 

Mesélnél nekünk a jeltáncról is? Az emberek 
hogyan viszonyulnak ehhez a világhoz, milyen 
élményeid voltak eddig ezzel kapcsolatban?
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Súlyos hallássérült gyermekként jöttem világra. 
Örökmozgó kisgyerek voltam, mindent ki akartam 
próbálni. Szeretet és könnyűzene vett körül mindig, 
így legerősebben a zene világa vonzott. 

Még voltak hallásmaradványaim, érzékeltem 
a hangokat. De mire leérettségiztem, már jelnyelven 
is tökéletesen kommunikáltam, mert a siketek osztá-
lyában így értették meg egymást. Arra szerencsére 
mindig tudatosan figyeltem, hogy ne felejtsem el 
a hangokkal való beszédet. Örökmozgó gyerekből 
örökmozgó felnőtt lettem.

Ha az embernek a beszélt nyelv nincs 
meg készségszinten, mint a legtermé-
szetesebb kifejezési eszköz, képekkel 
helyettesíti azt, hiszen ezen alapul 
a jelelés is! A fényképezés területén 
találtam meg önmagam, de a többi 
vizuális művészet is nagyon közel áll 
a szívemhez. 18 videoklip született 
dalaimból és több kisjátékfilmben áll-
tam statisztának. Több divatbe-
mutatón álltam modellként 
a színpadon. Az egyik 
álmom, hogy egy-
szer nagyjá-
tékfilmben 
l á t h a t ó 
l e g y e n 
a jeltáncmű-
vészet a han-
gommal, ez egy 
kicsit idén megvalósulhat.

Elsőként kamaszkori siket 
barátaimnak szerettem volna 
megmutatni, mit is jelenthet, 
ha szól a zene, mi a törté-
nete, mondanivalója. Elhatá-
roztam, hogy felépítek egy 
új világot, amivel boldoggá 
tehetek bárkit, aki szereti 

a zenét és a táncot. De mi is az a jeltánc, és hogyan 
segíthet lebontani a fogyatékossággal élő emberek 
és az egészséges társadalom közötti falakat?

Az én felfogásomban egy olyan műfaj, amelyben 
a modern popvilágot művészeti tánc és pantomim 
elemekkel, hétköznapi gesztuselemekkel, valamint 
jelnyelvi szavakkal hangképekké alakítom át. 

Egyfajta vizuális kotta, amellyel közel kerülhetünk 
az emberek szívéhez, lelkéhez, és nemcsak a sike-
tekéhez. Voltaképpen ugyanaz, mint a tánc, csak az 

eszközrendszer gazdagabb. A jeltánc 
az a művészet, amely a jelnyelv 

segítségével és a tánc ritmikájával 
adja át a zene varázsát nemcsak 
hallássérültek számára, ezzel is 
segítve őket abban, hogy kisza-

baduljanak a csend világából. 
A jeltánc javítja az izomtónus-sza-

bályozást, élénkíti az anyagcsere-fo-
lyamatokat, az anyagcsererendszerben 

van a legnagyobb szerepe a rit-
musoknak. A beszédhez, 

olvasás- előkészítéshez 
kapcsolódó kész-

ségeket fej-
leszti, kiala-
kítja, segíti 
az utánzó-
készséget, 

a testséma 
kialakulását, javítja 

a mozgáskoordinációt.
Hozzájárul a beszédér-

tés fejlődéséhez, segít 
a szókincs megtartásá-
ban, segít a belső beszéd 
rendezésében.

A jelnyelvi tánc moz-
gások által oldódnak 

a gátlások, az erősebb 
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mozdulatokba beleoldódik az agresszió, a test átjár-
hatóvá válik a lélek számára, a nem beszélő gyerme-
kek és felnőttek is úgy érzik, ki tudják fejezni magukat; 
az apatikus, kevéssé érdeklődő gyermeket felélénkíti 
a jeltánc, a gyermek lelki feszültségei a testtel végzett 
mozgásokba tevődnek át.

A jeltánc mióta elismert művészeti ág 
hazánkban?
Egészen pontosan 2005 óta, valamint érdekesség 
még, hogy 2009-ben rekreációs-gyógyterápiás sport-
ágként is regisztrálták.

Milyen terveid vannak még a jövőre nézve?
A legnagyobb jeltánc fellépés álmom: Oroszország-
ban és a Magyar Állami Operaházban fellépni. 

A zenei álmom hogy a magyar televízióban is 
bemutassák a dalaimat. Szponzort szeretnék találni 
a Jelbe zárt világ verseskötetem újranyomtatá-
sára és a Soha ne mondd, hogy soha zenei CD-m 
újragyártására.

Sokszor indulsz divatbemutatókon és szép-
ségversenyeken is, ahogy láttam. Mit jelent ez 
a világ számodra?

Gyermekkorom óta saját ruháimat tervezem és édes-
anyám megvarrja a mai napig a fellépő és hétköznapi 
ruháimat, kabátomat, táskámat is. Legsikeresebb 
divatbemutatóm a Relatív Szépség divatbemutató 
volt, ahol 8 Napsugár Fashion ruhám került bemu-
tatásra majd 2 dallal, jeltánccal léptünk fel. Ez életem 
legnagyobb elismerése volt a divat munkásságom 
terén.

Van bármilyen mottód, életfilozófiád, amely 
segít a mindennapjaid megélésében?
Amikor az emberek találkoznak, a tűz az idő elteltével 
átminősül megbecsüléssé. Minden embert az idő 
múlásával a szeretet, kölcsönös tisztelet és az egymás 
megbecsülése tudja majd összetartani. A parazsat 
időnként fel kell szítani, hogy ismét tűz lehessen. 
A falakat a tisztelet, a szeretet, a megbecsülés és 
a vonzalom alkotják, a tetőt pedig a kölcsönösség. 
Ezek közül, ha bármelyik hiányzik, akkor a házunk 
össze fog roskadni, de amennyiben ezek erősek, 
úgy a legnagyobb viharokkal szemben is dacolni 
fog a mi kis lakunk.

Tollas Tímea
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A természettel sokféle módon 
kerülhetünk kapcsolatba. Egy kel-
lemes séta során az erdőben vagy 
egy közeli parkban. A szomjunkat 
oltva egy tiszta vizű, hűs forrás-
nál. Vagy ehető vadnövényeket 
és erdei gyümölcsöket fogyasztva. 

Erdei gasztronómia:

a vadszeder
Az erdőszéleken és az elhagya-
tott, elvadult kertekben most 
érik a vadszeder. A fekete, érett 
bogyókat fogyaszthatjuk nyersen 
is, de készíthetünk belőle lekvárt, 
hideg gyümölcslevest, vagy ízle-
tes sajttortát. 
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A szeder évelő növény, 1-2 méter magas, tüskés, 
áthatolhatatlan telepeket alkot. Vannak, akik úgy 
tartják, hogy kiirtása szinte lehetetlen. De amint 
közelebbről is megismerkedünk ezzel a cserjével, 
rájövünk, hogy milyen értékes tulajdonságai van-
nak. A fitoterápia a leveleit használja elsősorban. 
A szederlevél kellemes alapnövénye lehet a teake-
verékeknek, valamint a cukorbetegség elleni keve-
rékek egyik fontos alkotóeleme. A kizárólag belőle 
készült forrázat pedig jól alkalmazható hasmenés 
esetén, ugyanis összehúzó hatású. A vadszeder 
levelei júliustól gyűjthetők és aprítás nélkül, meleg, 
árnyékos helyen száríthatók. A beszáradási aránya 4:1, 
vagyis 4 kg friss levélből 1 kg szárított herbánk lesz. 
A fiatal virágbimbókból készült tea remek orvosság 
torokgyulladás és afta ellen. 

A szeder családjába több fajta tartozik, de 
mindegyik termése alkalmas emberi fogyasztásra. 
A vadszedret júliustól szeptemberig gyűjthetjük. 
A termések eleinte zöldek, majd pirosak, végül feke-
ték vagy kékesfeketék. Csakis a sötét színű bogyó-
kat szedjük le, mert az éretlen termések rendkívül 
savanyúak. A gyűjtés kellemetlen lehet a rengeteg 
tüske miatt, de megfelelő öltözetben érdemes mégis 
szüretelni ezekből az édes és vitaminban gazdag 
bogyókból, mert sokkal ízletesebbek és a szervezet 
számára értékesebbek, mint a kereskedelemben kap-
ható fajtáik. Nem mellesleg pedig a magunk gyűjtött 
vadnövények és –gyümölcsök hulladékmentesek 
és kezeletlenek. Ebből az érett, vadontermő gyü-
mölcsből rengeteg finomság készíthető: szederöntet, 
szederzselé, szederbor, szederlikőr, szedres pite. Az 
én kedvencem azonban a...

Szedres sajttorta 
… aminek elkészítése időtakarékos, egyszerű és 
sütésmentes. 

Hozzávalók: 
 » 120 g darált keksz 
 » 60 g olvasztott vaj 
 » 60 g aprított szeder 
 » néhány egész szem szeder a díszítéshez 
 » 250 g mascarpone 
 » 200 ml habtejszín. 

Elkészítés: keverjük össze a kekszet a vajjal, majd 
nyomkodjuk bele ezt a kekszes alapot 6 kisebb desz-
szertes pohárba, vagy egy 15 cm-es sütőformába. 
Egy másik tálban verjük fel a habtejszínt, majd adjuk 
hozzá a mascarpone-t, végül az aprított szedret. Önt-
sük a lila habot a formákba, a kekszes-vajas alapra. 
Tegyük a desszertet hűtőbe egy órára, végül szederrel 
és levendulával vagy borágó virággal díszítve tálaljuk.

A vadon gyűjtött gyümölcsök sokkal ízletesebbé és 
élőbbé tesznek minden süteményt. Az ehető vad-
növények által az ételbe belekerül mindaz a vitalitás 
és bőség, ami a természetben jelen van, és ami nem 
csak a testet, de a lelket is táplálja.

Kovács Kata
https://www.facebook.com/

UnalynnSecretGarden/
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Július 1. A magyar egészségügy napja

1847. július 1. Kibocsátották az Amerikai Egyesült Államok első postabélyegét.

1897. július 3.  bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas óriáskereket.

907. július 4. A pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg 
megsemmisítette a Keleti Frank Királyság hadait. Történészek a honfoglalás-
végének tekintik az eseményt.

1941. július 6.  Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezetik a jobb oldali 
közlekedési rendszert (Budapest és közvetlen környéke kivételével). Ezt az 
áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtják végre.

Július 7. A csokoládé világnapja 2009 óta.

1962. július 10. Fellövik az első amerikai távközlési műholdat (Telstar–1), melynek 
segítségével televíziós közvetítés történik az USA és Nagy-Britannia között.

1987. július 11.  A becslések alapján ekkor született meg a Föld ötmilliárdodik 
lakója.

2019. július 11.  Legördült a futószalagról az utolsó VW Bogár.

1789. július 14. Párizsban a Bastille elfoglalásával kitör a francia forradalom.

1782. július 16. 1782 – Bécsben bemutatják a Szöktetés a szerájból  
című Mozart-operát.

1897. július 24. A világon elsőként, Tatán, este fél kilenckor, 21 helyen gyulladnak 
fel utcai acetilénlámpák.

1899. július 30. Az első vízilabda-mérkőzés Magyarországon (Siófokon).

1498. július 31.  Kolumbusz Kristóf felfedezi Trinidad szigetét.

Helló julius!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Futás 70 felett 
(tovább: runnersworld.hu)

• A hajhullásról
 (tovább: doktorgo.hu)

• Az egyszer használatos műanyag betiltása 
(tovább: femina.hu)

• Vegán hírességek
 (tovább: bien.hu)

Virágának illatos szirmai salátákba, pitékbe valók. 
Szörpöt, ecetet, szörbetet, édességeket ízesít-
hetünk vele.

Gyümölcse, a csipkebogyó sokfélekép-
pen felhasználható: a belső tüskés magoktól 
megtisztítva és szárítva gyógytea, nyersen  
szörp és dzsem, lekvár készítésére használják. 
A csipkebogyóból hideg eljárással készített ita-
lok nagyon sok C-vitamint tartalmaznak, ezért 
a napi fogyasztásával növelik a szervezet ellen-
állóképességét. A csipkebogyó 60°C alatt őrzi 
meg C-vitamintartalmát.

Alkalmas még saláták, gyümölcssaláták íze-
sítésére, vagy bólék készítésére.

A magjában E-vitamin van, ezért a belőle 
készített italokat, kimagozatlan friss gyümölcs-
ből ajánlott készíteni.  Vitaminpótló, enyhe 
gyulladáscsökkentő, és vesekőoldó, enyhén 
vizelethajtó és gyulladásgátló hatású. Ezt a tulaj-
donságát főzetében vagy speciális vese- és 
húgykőoldó teakeverékekben is felhasználják. 
Mellékhatása nincs.

A CSIPKEBOGYÓ
Gyógyhatása
Virága rózsavízként antiszeptikus hatású frissítő, 
levelének forrázata frissítő, összehúzó hatású 
gyógytea. Már az ókorban is a skorbut gyógysze-
rének tartották. Vese- és hólyagbántalmakban, 
vizelethajtó, emésztést javító, erősítő hatású, 
hólyaghurutban, vér- és fehérjevizelés esetén.

Teája kellemes ízű, enyhén has-
hajtó hatású, meghűlés és influenza elleni italt 
készíthetünk, ha két-három teáskanál szárított 
és aprított csipkebogyót 8-12 órán át áztatunk 
egy csésze hideg vízben. Biztosítja a napi C-vi-
tamin-szükségletünket. A bogyót nem szabad 
forró vízben áztatni, mert a C-vitamin már 50 °C 
körül megsemmisül. A C-vitamin nagy mennyi-
ségben egyes embereknél hasmenést okozhat, 
és a vesét is fokozott igénybevételnek teszi ki. 
Fogyasztása terhes és szoptató nők kivételével 
valamennyi felnőtt számára biztonságos.

 
Forrás: egeszsegtukor.hu
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Nézd meg és töltsd le 
korábbi számainkat!

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

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Kaotikus 
lakásból 
harmonikus 
otthon

Hűtsd 
magad!

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

108.hu

106 Megtekintés

A rossz tartás 
következményei

A változás 
az egyetlen 
állandó

ESTI SÉTA

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Mire 
figyeljünk, 
ha vaszati 
kertet 
szeretnénk

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

108.hu

105 Megtekintés

Ősi praktikánk, 

Mitől lesz boldoga nő A fogyókúra 
csapdái

Tavaszolj 
ájurvédával!

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

az inhalálás

1 2 .  É V F O LYA M  3 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

104 Megtekintés

Szupertáplálékokkal 
a babáért

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

Ízek és ájurvéda

A vonzódás 
nehéz 

pszichológiája

Az ideális 
testsúlyról

1 2 .  É V F O LYA M  2 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

103 Megtekintés

A pihentető 
alvás

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

Lélekemelő illatok

Így kezDd el 
az új évet!

immunerosítés
Téli

1 2 .  É V F O LYA M  1 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

102 Megtekintés

Amit a 
karácsonyról 
tudni kell

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

Örömteli 
készülődést!

Ajándékozz 
szívbol!

  A 
karácsony 
 illata

1 1 .  É V F O LYA M  8 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

101 Megtekintés

Ott felejtett dolgok

Hogyan  
előzzük  
meg a téli 
betegségeket 

Az ősz kincsei

Az egyetlen 
állandó  
a változás 
maga
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SZ
ÁM!
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108.hu

100 Megtekintés

Nyaralás 
gyógynövénypatikával!

Adj magadnak 
szabadnapot! 

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

Lehetünk 
védettek  
a stresszel 
szemben?
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108.hu

99 Megtekintés

Miért nem 
szeretünk otthon 

lenni?

Nyári 
egészségmegőrzés

Készíts be 
aloé verát 
a nyárra!

A föld  
nyugtató 
ereje
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108.hu

98 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
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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=
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Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget! 

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

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

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

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

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.

mailto:info%40108.hu?subject=
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