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Az ájurvéda az ételeket különleges módon szem-
léli, mert akárcsak a dhósákat az ételeket is  tulaj-
donságokkal írja le. A különböző tulajdonságok 
(jellemzők) hatással vannak a testi felépítésünkre, 
fizikai állapotunkra, általános elme állapotunkra és 
a tudatosságunkra. A rasa az ájurvédában az egyik 
legjelentősebb terápiás eszköz.

A rasa szó a szanszkrit nyelvben több jelentéssel is 
bír – íz, egyfajta tapasztalat, lelkesedés, gyümölcslé, 
plazma (rasa dhatu), lényeg. 

Az ájurvéda 6 alapvető ízt különböztet meg, ezek 
mindegyik létfontosságú a testi és mentális egész-
ségünk, belső harmóniánk szempontjából. 

Az ízek egymással keveredve sokféle kombi-
nációban léteznek és végtelen változatosság által 

tudják élvezetessé tenni az életünket, étkezéseinket, 
tapasztalatainkat. 

Az ájurvéda tudományának alapját az elemek 
tana képezi. Az 5 fő elem éter, levegő, tűz, víz, föld.  
Egy adott étel mind az 5 elemet tartalmazza, de 
általában 2 elem jelentősebb mértékben fordul 
elő benne – ezek fogják leginkább meghatározni 
a tulajdonságait.

• Édes (Madhura) Föld és Víz
• Savanyú (Amla) Föld és Tűz
• Sós (Lavana) Víz és Tűz
• Csípős (Kata) Tűz és Levegő
• Keserű (Tikta) Levegő és Föld
• Fanyar (Kashaja) Levegő és Föld

Ízek hatása az ájurvédában

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin4

http://108.hu/magazin


Ízekhez kapcsolódó ájurvédikus fogalmak

vizeletet és táplálja a sejteket. Pl. chilis ételt eszel 
azonnal érzed a csípős ízt, utána megjelenik 
a hőérzet, majd másnap tapasztalhatsz rossz 
testszagot, égető érzést a vizeletben. 

Prabhava – ez egyfajt kiszámíthatatlan, hatása 
egy adott ételnek. Pl a ghi hűt, de mégis megy-
gyújtja az emésztés tüzét, a méz édes, de fűtő 
hatással rendelkezik.. 

A kiegyensúlyozott étrend, mind a 6 ízt tartalmazza és 
az egyéni alkat (prakriti), aktuális állapot, egyensúly-
hiány (vikriti)  és az adott egyén környezeti tényezői 
(pl. évszakok)  határozzák meg, hogy milyen ízeket 
hogyan alkalmazzunk.

Édes
Föld+ Víz (jellemzők: olajos, hűsítő és nehéz)
Virya: hűsít 
Vipaka: édes
Egyensúlyba hozza Vata-t, Pitta-t és súlyosbítja Kapha-t.

Példák: rizs, tej, búza, kukorica, dinnye, datolya, füge, cékla 

és répa megfőzve, cukkini, mung dhal, vöröslencse, mandula, 

dió, tökmag, kókusz, ghee, minden édesítőszer, kivétel a méz, 

vanília, édesgyökér

Növeli az életenergiát, erőt, felépítő, tápláló és hosz-
szú életet ad. Élénkíti az érzékeket. Szép bőrt, hajat 
és hangot biztosít. Megszünteti a testben az égő 
érzeteket és a szomjúságot.

Stabilitást ad és gyógyítja a soványságot.  

Rasa – íz amit az étel elfogyasztásakor először 
tapasztalsz 

Virya – hőmérsékletre gyakorolt hatás, hevítő 
vagy hűsítő. Az íz után kezded érzékelni a száj-
ban vagy akár az egész testben. Pl. chili után 
meleged lesz. 

Vipaka – emésztés utáni hatás a testre és 
a tudatra. Befolyásolja az izzadságot, ürüléket, 

A legszattvikusabb íz, növeli a test ragyogását, 
erősíti az immunrendszert. Elősegíti szeretet, meg-
osztás, együttérzés, öröm, boldogság érzését. 

Túlzott használat esetén növeli a kaphát, a zsírt, 
a hideget, a tompaságot, a nehézségérzetet a testben 
és elmében, a lustaságot. Elhízást, cukorbetegséget, 
abnormális izomnövekedést, ödémát, tumort okoz-
hat.  Hajlamossá tesz megfázásra, köhögésre. Növeli 
a ragaszkodást, birtoklást, kapzsiságot. 

Savanyú 
Föld+ Tűz (jellemzők: olajos, könnyű, folyékony, forró)
Virya: fűt 
Vipaka: savanyú
Egyensúlyba hozza Vata-t és súlyosbítja Pitta-t, Kapha-t.

Citrom, grapefruit, lime, zöld szőlő, éretlen gyümölcsök, paradi-

csom, tészta, kenyér, sajt, tejföl, joghurt, ecet, erjesztett ételek, 

alkohol, fokhagyma 

A savanykás íz étvágyat csinál, segíti az emésztést, 
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javítja az anyagcserét. Energetizálja, frissíti a testet és 
táplálja a szívet. Nedvesíti a szájat, folyadékokat tart 
a szövetekben, megszünteti a szárazságot. Segíti az 
epeáramlást és a máj stagnálását is megszünteti. Fel-
ébreszti az elmét. Elősegíti a megértést, megbecsülést.

Túlzott használat esetén érzékenységet hoz létre 
a fogakban, szemekben. Szárítja a nyálkahártyákat, 
torlódásokat, ödémát, viszketést, túlzott szomjat és 
emésztési gondokat savasodást, gyomorégést és 
fekélyt is okozhat. Toxikus a vér számára és bőrelválto-
zásokat okoz, mintpattanások, pikkelysömör, ekcéma. 
A forró tulajdonsága miatt savasodik a ph a testben 
és égő érzést okozhat mellkasban, torokban, szívben, 
epében és a húgyutakban. Növeli a kritikát, féltékeny-
séget, izgatottságot, gyűlöletet, önzést, hiperaktivitást.

Sós
Tűz + Víz (jellemzők: olajos, nehéz, meleg)
Virya: fűt
Vipaka: édes
Egyensúlyba hozza Vata-t súlyosbítja Kapha-t, Pitta-t.

Kősó, tengeri só, szójaszósz, tamari, zeller, tengeri moszat

Energetizáló, tápláló, erősítő. Hashajtó hatású és oldja 
a görcsöket a bélrendszerben. Fokozza a nyálkakép-
ződést, javítja az emésztést és a felszívódást. Előse-
gíti a növekedést, támogatja az izomerőt, nedvesíti 
a testet, fenntartja a testben az elektrolit egyensúlyt. 
Földelő, segít az idegrendszert megnyugtatni. Ser-
kentő hatású, megakadályozza a testi és szellemi 
merevséget, szomorúságot, tompaságot, kreativitás 
hiányát. Elősegíti a bátorságot, lelkesedést, érdeklő-
dést, magabiztosságot. 

Túlzott használat esetén a vért besűríti ezzel 
magas vérnyomást okozhat. Növelheti az ödémát 

és vízvisszatartást. Savasítja a testet bőrproblémá-
kat, kiütéseket, fekélyeket és kellemetlen hőérzetet 
hozhat létre. A túlzott sóbevitel ájulást, kopaszodást 
és ráncosodást is okozhat. Növeli a ragaszkodást, füg-
gőségeket, birtoklást, kapzsiságot, ingerlékenységet. 

Csípős
Tűz + Levegő (jellemzők: forró, száraz, könnyű, éles)
Virya: fűt
Vipaka: csípős
Egyensúlyba hozza Kapha-t és súlyosbítja Vata-t, Pitta-t.

Chili, feketebors, fokhagyma, hagyma, retek, hajdina, mustár-

mag, gyömbér, asafoetida

Felmelegíti a testet, tisztítja a szájat, érzékeket, lángra 
lobbantja az emésztést tüzét (agnit), javítja a felszívó-
dást. A test üregeket is tisztítja – pl arcüreg, orrüreg.

A csípős íz nagyon fontos a kapha felesleg eltá-
volításában, mert felmelegíti és szárítja a nyálkát, 
zsírt és felszámolja a torlódásokat. Energetikailag 
serkent, élénkít, növeli a keringést, értágitó hatása 
van, ösztönzi az izzadást, tisztítja az egész testet. 
Elpusztítja a baktériumokat és parazitákat is. Elősegíti 
a lelkesedést, kíváncsiságot, tisztaságot, vitalitást, 
koncentrációt. 

Túlzott használat esetén izgatottságot, túlzott akti-
vitást hozhat létre és idegrendszeri egyensúlyhiányt.  
Az általa keltett túlzott hő a testben égő érzéseket, 
bőrpírt, szomjúságot, fáradtságot, emésztési nehéz-
ségeket, csuklást, bélgyulladást okozhat. Ha pitta-t 
emeli okozhat gyomorégést, hányást és hasmenést. 
Ha vata-t emeli, okozhat remegést, álmatlanságot 
és fájdalmakat az izmokban. A csípős íz túlzásbavi-
tele elpusztítja  spermát és a petesejtet és szexuális 
gyengeséget okoz mindkét nem számára. Növeli az 
agressziót, ingerlékenységet, haragot, dühöt, irigy-
séget, versengést.
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Keserű
Levegő + Éter (jellemzők: hideg, könnyű, száraz)
Virya: hűsít
Vipaka: csípős
Egyensúlyba hozza Pitta-t , Kapha-t és súlyosbítja Vata-t.

Leveles zöldségek pl. káposztafélék, padlizsán, szezámmag, 

étcsokoládé, kávé, görögszéna, kurkuma, karela.

Mélyen tisztítja a testet, megszabadítja az ama-tól és 
a zsírtól és elpusztítja a baktériumokat. Enyhíti a szom-
jat és ösztönzi az egészséges étvágyat. Segít tisztítani 
a testben a vért, a hőt, a májat, beleket. Megszünteti 
az égő érzést, viszketést, bőrproblémákat és csökkenti 
a lázat. Elvezeti a testből a felesleges nedvességet. 

Stimulálja az idegrendszert, a bőr és az izmok 
tónusát. Elősegíti az epe és a máj működését. Szá-
raz, könnyű tulajdonságával segíti az emésztést, 
csökkenti a zsírt.  Elősegíti az egészséges elszakadást 
a világi dolgoktól, az önmegfigyelést, világosságot. 

Túlzott használat esetén szárazságot okoz a száj-
ban, szövetekben és az egész testben. Kiszárítja az 
ojas-t, a szövetek leépülését, soványságot, gyenge-
séget okozhat. Kiváltó oka lehet szédülésnek.  Növeli 
a cinizmust, elutasítást, unalmat, elszigeteltséget, 
magányt. 

Fanyar (összehúzó)
Levegő + Föld – ebből eredően hideg, nehéz, száraz
Virya: hűsít
Vipaka: csípős
Egyensúlyba hozza Pitta-t , Kapha-t és súlyosbítja Vata-t.

Éretlen banán, gránátalma, okra, borsó, zöldbab, karfiol, 

legtöbb nyers zöldség, babfélék, oregánó, petrezselyem, rozma-

ring, kurkuma, sáfrány. 

Hűsíti és szárítja a testet és az elmét. Összehúzó 
hatású, megállítja a vérzékenységet. Szárazságot 
okoz a szájban, csökkenti az izzadást. Elősegíti az 
egységesség érzését és a stabilitást.

Túlzott használat esetén növeli a vata-t. Szárazságot 
okozhat a szájban és csuklást is. Nehezíti az emész-
tést, étvágytalanságot, székrekedést, erős szomjú-
ságot, fogyást és emésztési problémákat okozhat. 
Létrehozhat elakadásokat a hangban, keringésben.
Izom és ízületi problémák gyökere is lehet a túl 
sok fanyar íz (pl arcidegzsába) . Stagnálást okozhat 
a vérben, nyirokban és lassítja a keringést.  Gyengíti 
a spermát. Növeli félelmet, szorongást, idegességet, 
szomorúságot, merevséget, neheztelést. 

Az íz egyfajta tapasztalat, érdemes gazdagítani a saját tapasz-
talataidat, élvezni az ízek sokszínűségét, figyelni a hatásukat. 
Ha megismered az ízekkel kapcsolatos ájurvédikus tudást, 
az ízekkel befolyásolhatod a fizikális és mentális állapotodat. 

Figyelj rá, hogy egy adott napon, minden íz előforduljon 
a táplálkozásodban és vedd figyelembe az egyéni alkatodat 
is.  Ez segít abban, hogy az étkezésed nem csak változatos, 
de egészséges is lesz.

Ízekben, élményekben gazdag életet kívánok!
Vitai Kati 

eljharmoniaban.blogspot.hu
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A nő

Meghatározni a nőt, igen nehéz, mint ahogy 
a férfit is. Hiszen ezek a skatulyák idősza-
kosak és változnak, földrajzi eltérések is 
vannak… akkor hogyan dönthetnénk el, 
hogy melyik a norma, az elfogadott, a nor-
mális? Azonban mégis tartjuk magunkat 
egy átlagos nézethez, hogy milyen is az 
a nő. Lehet a fejünkben egy példakép, vagy 
egy álomkép, amit el szeretnénk érni, vagy 
ismerhetünk néhány olyan nőt – akár csak 
a filmvászonról, vagy színpadról – hogy na, ő 
igen, ő a nő, mert valamiben tökéletes, vagy 
formailag, vagy tetteiben, vagy együttesen 
az összhang miatt ragadja meg a figyelmün-
ket. Ezek az ábrándképek tetszhetnek azért, 
mert tőlünk teljesen távoli, eltérő a saját 
stílusunktól, típusunktól, formánktól. Vagy 
lehet pont hogy hasonlatos hozzánk, éppen 
ezért találjuk vonzónak és követendőnek. 
Persze a nők 95%-nak van egy torz tükre is, 
amiben saját magát látja és értékeli – több-
nyire alul, másokhoz képest. 

Az örömhír viszont az, hogy minden nőtí-
pus bennünk van: a szexi, a gyermekded, 
a felelősségteljes, a tyúkanyó, a feleség, az 
amazon és a bölcs asszony. Ezek mind-
egyike különös és egészen egyedi egyveleget 
alkot bennünk. A környezet, a neveltetés 
hatására, na meg a kor előrehaladásával 
a bennünk rejlő, természetünket alapvetően 
meghatározó típusok folyamatosan változ-
nak, cserélődnek. Egy-egy korszakunkban 
más-más típus kerül előtérbe, a többieket 
háttérbe szorítva. Ez egy természetes folya-
mat: önmagától, automatán zajlik, de akár 
lehet tudatos is. Ez akkor lehetséges, ha 
felfedezem ezeket az erőket külön-külön, 

hétszer

Az ezerarcú vagy a hétfejű sárkány? Milyen az igazi 
nő: szép, okos, bölcs, tyúkanyó, a nők jogaiért harcoló, 
házitündér, lázadó? Melyik az igazi? Van egyáltalán 
igazi? Csak akkor nő egy nő úgy „igaziból”, ha gyer-
meket szül, mos, főz, takarít? Mi a nő szerepe, és mi 
különbözteti meg a nőt a férfitől? Hogyan találjuk meg 
a harmóniát a bensőnkben és a társadalmi elvárás 
között? Felfedezésre várnak a bennünk élő isten(i)nők!
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Mert nem feltétlenül érteni 
kell a nőt, hanem elfogadni és 
szeretni – csakúgy, mint a férfit 
is! Szeretni és szeretve lenni!  
Ez az a kulcs, amely a bennünket 
önmagunktól és másoktól is 
elválasztó ajtó zárját kinyitja! 

és ha megértem a pozitív és negatív tulajdonságaikat. 
Előbb jó, ha tudom ki is vagyok én, a folyton változó 
holdi nő, mik mozgatnak alapjaiban és mi felé tartok, 
mivé szeretnék válni. 

Persze van egy kívánatos pálya, amin a Hold is 
halad. A probléma akkor van, ha kibillen a helyéről – 
ha emlékszünk Jim Carry: Mindenható című filmjére, 
amiben közelebb húzta a Holdat, ezzel pedig környezeti 
csapásokat idézett elő… Bizony a Holdat, a nőt (magad-
ban is) tisztelni kell! A baj ott van, ha a változás valahol 
megreked, felborul. Amikor akkor is ragaszkodunk 
egy szerephez, ha annak már nincs létjogosultsága. 
Például, biztos láttunk már olyan nőt, aki idős kora 
ellenére is még mindig a csábító nő szerepében él, és 
azt is láttuk, hogy ez mennyire nevetséges tud lenni– 
persze kívülről, mert mikor ebben tapicskolunk, nem 
vesszük észre. De ugyanilyen lázadás figyelhető meg 
jellemzően manapság, amikor annyira elköteleződünk 
nőként a karrier felé, hogy közben elnyomjuk a belül 
dühöngő anyai ösztönt – erre lehet ellenreakció az 
is, hogy nehezen jönnek össze a babák – tudat alatt 
rettegünk a változástól, attól, hogy a munkahelyi, már 
megszokott, biztonságos életet felcseréljük egy teljesen 
újra, szokatlanra és visszavonhatatlanra. És az sem 
túl előnyös, ha egy kiskamaszt koravénnek titulálnak, 
azért mert jobban érzi magát egyedül, merengve az 
erdő csendjében.

Ezeknek a szerepeknek a megfelelő időben való 
megélése lenne az ideális, de minthogy a civilizált élet 
kevésbé nevezhető ideálisnak, a felcserélt, össze-
gabalyodott vagy meg nem értett és élt szerepeket 
a helyükre szükséges tenni.  Ez nem azt jelenti, hogy 
innentől minden nő ugyanazt a pályát futja be, mert 
az egyediség, az alapvető típusjellemzők azért még 
eltérőek bennünk. 

Aki keresi önmagát, a szeszélyei okát, a változékony-
ságát, vagy éppen az ellenállását, annak jó szolgálatot 

tehet az a módszer, hogy megismeri azt a hét női részt, 
amik felépítik. Ezek egymással kötött barátsága a nőt 
felemelik, a maga helyére teszik. Ezek egymással 
folytatott viszálya azonban esetleg jelentkezhet testi 
panasz, vagy szervi betegség formájában is, mint intő 
jel. A bennünk élő nőrészek tehát nem viccelnek, ha 
nem kapják meg a megfelelő figyelmet, szerepüket.

Segítség lehet a jóga, annak is főleg a női jóga ága, 
ahol a különböző archetípusokkal dolgozunk. Vagy az 
önismereti folyamatok, a pszichodráma, a pszichoterá-
pia: a cél, hogy önmagunkat minél jobban megismerjük, 
elfogadjuk és megszeressük. Ezzel együtt a párunkra 
is több figyelmet, megértést fordítsunk szeretettel. 
Ha felismerjük a sokszínűségünket, erősségeinket és 
hiányosságainkat, akkor tudjuk, miben vagyunk jók 
és mikben szükséges fejlődnünk. A fejlődésre pedig 
a párkapcsolat a legjobb gyakorló pálya, ami jó esetben 
egy biztonságos és szeretett tér, amiben felvállalhatjuk 
önmagunkat, azt, hogy nőként folyamatos változásban, 
mozgásban vagyunk, akár a Hold. Mindannyian a Hold 
lányai vagyunk ugyanis.  És ez tesz ellenállhatatlannak 
a férfiak szemében, hiszen ők a stabilitás, az állandó-
ság, a biztonság, mi pedig az áramlás. A férfi a ritmus, 
a nő a dallam. Egyik sincs meg a másik nélkül és pont 
a különbözőségük miatt vannak együtt. 

Most már talán kitalálható, hogy mit szoktam java-
solni a hozzám forduló férfiaknak, ha meg szeretnék 
érteni a nőket! Ismerjék meg a hét isteni nőrészt, amely 
mindannyiunkban jelen van valamilyen arányban és 
mértékben, és segítség azok előnyös oldalának kimun-
kálásában a szeretett nőt! 

Mert nem feltétlenül érteni kell a nőt, hanem elfo-
gadni és szeretni – csakúgy, mint a férfit is! Szeretni és 
szeretve lenni! Ez az a kulcs, amely a bennünket önma-
gunktól és másoktól is elválasztó ajtó zárját kinyitja! 

Ölvedi Réka
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A születésnapok mindenki számára fontosak és 
megismételhetetlenek. Szép pillanatok, a legfon-
tosabb emberekkel együtt töltött percek. Ahogyan 
öregszünk, egyre több és több mindenre jövünk rá, 
meg tanuljuk értékelni az igazi barátainkat és hálát 
érzünk a szüleink, nagyszüleink miatt, hogy mindig 
mellettünk álltak. Az idő múlásával meg változnak 
az értékeink is, el kezdjük értékelni a kisebb dolgokat 
is. A születésnap – bárkié is legyen a családban – 
számomra mindig hihetetlenül fontos értékkel bírt 
és bír a mai napig. 

Szervezés = a szeretet és barátság  
kifejezése
Szervezés? Koncertet, konferenciát, találkozókat vagy 
kiállítást szervezni nemes dolog. Azonban születésna-
pot szervezni egy számunkra fontos ember számára 

egyet jelent a másikra való teljes odafigyeléssel, 
a szeretet kifejezésével. Olyan ez, mintha adnánk 
az ajándékozottnak egy kis kulcsot a szívünkhöz, 
amellyel bármikor szabadon járkálhat a legbelsőbb 
érzéseinkben. Mintha azt mondanád: „Megbízom 
benned teljesen. Szeretném, ha ez a nap tökéletes 
lenne a számodra. Nem magam miatt, hanem miat-
tad, mert látni szeretném a mosolyt az arcodon.”

Amikor elkezdesz kötődni egy baráthoz vagy 
akár rokonhoz, eleinte nehezen veszed észre. Azt 
érzed, hogy hiányolod a minden napjaidból, ha 
nincsen veled. Órák hosszat tudsz vele beszélgetni 
Messenger hívásban, sokszor konkrétan a semmiről 
vagy éppen csak vicces pillanatokról.  Miközben eze-
ket a sorokat írom, talán nem titok, hogy a legjobb 
barátomra gondolok, akit 22 éve ismerek. Ő az, aki 
annyira ismer, hogy az néha már ijesztő és fájó tud 
lenni, de ugyanakkor igazán jóleső érzéssel tölt el. 

Hogyan 
szervezz 
tökéletes 
születésnapi 
partit?
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Ha őt hívod fel, amikor baj van, biztosan segít és 
őszinte lesz hozzád. Köntörfalazás nélkül megmondja 
neked a tutit, nincsen mézes-mázos hangvétel és 
mű májerkedés.

Ismerős az érzés? Ha az ő születésnapjáról van 
szó, akkor az bizony nem lehet piskóta! Mindenféle-
képpen egy csokoládés, 8 emeletes, csokival és kan-
dírozott cukorkákkal színesen megszórt süteményt 
vagy feltűnő tortát képzelsz el.  Beleveted magadat 
a szervezésbe és elkezdesz az ő fejével gondolkodni. 

Miket szeret? Kedvenc színe? Az ajándékok 
passzoljanak a torta stílusához? Legyenek olyan kis 
zenélő lufik? Furcsa lenne, ha meglepetés vendéget 
is hívnék? Vegyek még viktoriánus poharakat a But-
lers-ben, hogy a kedvenceiből ihasson? Az milyen 
lenne, ha a nagymamám fancy „arany” étkészletét 
is elkérném? 

Álmodd meg, tervezd meg,  
valósítsd meg!
Sokszor teljesen elszállt és abszurd ötletek jutnak 
eszünkbe, miközben a születésnapot próbáljuk 
összeállítani. Nem szeretnénk mást, csak örömet 
okozni. Íme, pár tipp, hogyan tudsz a szeretett sze-
mély kedvére tenni!

1. Meglepetéééés!!
Az ajándék nagyon fontos, ha nem központi szerepet 
játszik egy születésnapon. Éppen ezért szedd össze 
minden gondolatodat az ünnepeltről és tervezz 
valami egyedi ajándékot. Ne a kacatokat részesítsd 
előnyben és ne is vedd meg az első Google-ra beírt 
„születésnapi ajándékok lányoknak/fiúknak/legjobb 
barátnak/ anyának/ apának” tömeg ajándékokat! 
Készítheted saját magad is vagy ajándékozhatsz 
élményt. Az élményekben az a tökéletes, hogy sosem 
fogja elfelejteni. Gokartozás vagy quadozás? Netán 
a főzés szerelmese? Mit szólna egy főző tanfolyam-
hoz? A lehetőségek száma végtelen! 

2. Fenomenális és sokszínű: szülinapi torta
A tortánál egy fontos szabály van: mindenképpen 
illeszkedjen az ünnepelt egyéniségéhez! Minél egye-
dibb, annál jobb és nagyobb örömet fog okozni. 
Az ízekre is oda kell figyelni: ne legyen dobos torta 
például, ha tudjuk, hogy szerettünk nem kedveli 
ezt a fajtát. Amennyiben bizonytalanok vagyunk 
a tortaválasztással kapcsolatosan, vagy nem ismerjük 
annyira az ünnepelt ízlését, építsünk be egy plusz 
embert, közös ismerőst akár, aki utánajár ennek a fon-
tos információnak. 

3. Virág, virág és még több színes virág
Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. - tartja 
a mondás. Véleményem szerint a virággal tényleg 
nem lehet nagyon mellé lőni. Színes, feldobja az 
ünnepi asztalt, jó illata van. Amennyiben az ünne-
pelt virág mániás, lepjétek meg egy örök virágcso-
korral vagy egy virágmacival. Az örök csokrok nagy 
előnye, hogy teljesen egyedien elkészítettek, nincs 
két egyforma és kerámiából készülnek a virágok. A 
virágmaciknál is létezik több verzió. Ennél is inkább az 
örökmacit ajánlanám, amely évekig kitart és selyem 
virágfejekből készül.

Színes lufis, felhőtlen születésnapi pillanatokat 
kívánok mindenkinek, aki úgy döntött, hogy szüle-
tésnapot szervez! 

Tollas Tímea
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A tudás hatalom
Állandósult téma, hogy az állatok 
jólétéhez szükséges az, hogy már 
gyerekkorban, az iskolai oktatás 
keretén belül a nebulók megta-
nulják az élőlények tiszteletét. Van, 
ahol ez ilyen-olyan formában meg 
is történik. Emellett pedig bízok 
abban is, hogy a nevelési folyamat-
ban a családok nagy része is kiveszi 
a szerepét. Mert ugye egy kisember 
tudása, viselkedése nem csak abból 
áll, amit az iskolában magára szed.

Ekkor következik a tanulási folya-
mat következő része, ami nagyon 
sok esetben elmarad. Ez pedig az, 

Szerencsére egyre többen hordják kutyasuliba 

kedvencüket, ahol megtanulhatják mindazt, 

amit az emberek közegében tudniuk kell. 

Viszont ez fordítva is igaz? Mi magunk 

rendelkezünk a szükséges ismeretekkel az ebek 

világáról?

Okosabbak vagyunk 
a kutyánknál?
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hogy a tisztelet mellett megtanuljuk, hogy egy állatot 
hogyan kell megfelelően tartani. Ha ezt nem tudjuk, 
megvan az esélye, hogy nem is fogjuk jól csinálni. Triviális 
kijelentés. De sokan ezt még mindig nem ismerték fel.

Már gyerekkorban meg kell tanítani, mi a felelősség. 
Első körben kell az, hogy felismerjük annak fontosságát 

és jelentőségét, hogy felelős gazdinak lenni nem annyit 
jelent, hogy nagyon boldog vagyok attól, hogy tartok egy 
állatot. Hanem azt is, hogy legalább az alapszükségleteit 
érintő ismeretekkel képbe kerülök.

Rendkívül szomorú látni, amikor emberek, akiken 
egyértelműen látszik, mennyire szeretik a kutyájukat, nem 
képesek megfelelően gondoskodni annak igényeiről, 
amely bizonyos esetekben akár kimerítheti az állatkínzás 
fogalmát is. Ennek okozója pedig a tudatlanság vagy 
a nem megfelelően megszerzett tudás.

Ahány ház, annyi szokás
A kutyatartással kapcsolatos tudásunk – csak 
úgy, mint minden más – több forrásból épül fel. 
Egyrészt ott van az, amit magunkkal hozunk a gyerek-
korunkból. Ha egy eb mellett nőttünk fel, láttuk, hogy 
a család hogyan viselkedett vele, hogyan tartotta. Ez 
a tudásunk részévé válik.

Aztán ott van, amit másoktól közvetlen vagy közvetett 
módon lesünk el. Valamint ehhez jön hozzá, amit saját 
magunk elkezdünk megtanulni, kitapasztalni a minden-
napok során. Mindenkinek megvan a saját elképzelése 
arról, hogy mit jelent felelős állattartónak lenni, hogyan 
kell a kutyát etetni, hogyan kell bizonyos betegségek ese-
tében eljárni. Ez részben jó, részben nem túl szerencsés.

Ahány kutya, annyiféle
Az egyik kutya ilyen, a másik meg amolyan. Ezt sokan elfe-
lejtik. Sokszor látom a tanácsokat a különféle segítségkérő 
Facebook bejegyzésekben, ahol jó szándéktól vezérelve 
mindenki leírja, hogy hasonló helyzetben mit tett, ami 
végül működött. Viszont csak azért, mert valami hasonló, 

attól még nem ugyanaz. Lehet teljesen más-
milyen is. Sőt, ami az én esetemben előfor-
dult, az lehet, hogy a legritkábban előforduló 
okokra vezethető vissza. Ami nálam működött, 
a te esetedben akár káros is lehet. Ami az én 
kutyámra jellemző, az az én kutyámra igaz. A 
tiéd egy másik eb.

Ha csak a fajtákat nézzük, közel 400 hiva-
talosan elfogadott kutyafajta van. Balgaság 
lenne a yorkshire terrierre vonatkozó dolgokat 
egy ír farkaskutyával szemben egy az egyben 
alkalmazni. Pedig sokszor ezt tesszük. Kutyának 
kutya mindkettő. De teljesen más jellemző 
rájuk.
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Felmerülnek a kérdések: hogyan etessem a kutyá-
mat; mit csináljak, ha ez vagy az a baja? Ezután 
jönnie kéne a visszakérdezésnek is: milyen fajta, 
kan vagy szuka, hány éves, mennyire szocializált? 
Még sorolhatnám azokat a jellemzőket, amelyek 
befolyásolják azt, hogy adott helyzetben, adott állat-
tal szemben hogyan kell eljárnunk nevelés, betegség 
vagy bármi mással kapcsolatban. Az egyik eb ilyen, 
a másik olyan. Olyan nincs, hogy a kutyák „ilyenek”.

Honnan tudhatod, hogy milyen kutyát válassz?

Egy jó gazdi holtig tanul
A kutyákban nagyon sok minden genetikailag kódolva 
van. Többek között az is, hogy megfelelő iránymuta-
tás esetében megtanulják, hogyan éljenek az ember 
mellett harmóniában és betöltsék azon funkciójukat, 
amelyek miatt anno kitenyésztették őket. Az ebek 
„hajlandók” arra, hogy tanuljanak tőlünk. Sőt! Várják 

az iránymutatást. Erre nekünk is késznek kell lennünk. 
Saját magunk helyzete persze más. Mivel 
nekünk mást kell megtanulnunk róluk. Azt, hogy 
mire és hogyan tanítsuk meg őket, hogyan 
gondoskodjunk róluk, hogyan tartsuk őket. 
Megfelelő tudás nélkül a felelős kutyatartás és az 
elfogadható szintű állatjólét nem tud megvalósulni.

Ha érteni akarunk az ebekhez, először célszerű 
elsajátítani a fajra és az adott fajtára jellemző, alap-
vető dolgokat. Ezt követően pedig jön az, hogy 
rászánjuk az időt, hogy megismerjük saját négylábú 
társunkat, majd a korábban tanultakat rá kivetítve 
megpróbáljuk megérteni őt, és kialakítani számára 
a megfelelő mindennapokat.

Márton Attila
kutyabajok.blog.hu

Forrás: azenkutyam.hu
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A minap találtam ezt a képet, rögtön 
megfogott. Jó alaposan megéztem 
magamnak.

Felmerült bennem, hogy amikor 
egy káprázatos balettelőadást vagy 
bárminemű, általunk csodálni való 
tevékenységet szemlélünk, csak 
a szépségét látjuk, a mögötte meg-
húzódó, csendben elviselt fájdalmat 
nem.

Amikor arról beszélnek az embe-
rek, hogy szépség, „valódi szépség” 
vagy „belső szépség”, az ugyanilyen, 
mint ez a balerinacipős láb.

A finom selyem alatt ott lapul az 
igazság. A mások boldogságáért 
eltűrt fájdalom igazsága.

Valóban jóvá, széppé válni csak 
úgy lehet, ha tisztán látunk, ha fel-
fogjuk: a nagy sikerek csak lemondá-
sok, azaz fájdalom és küzdelem árán 
érkeznek meg az életünkbe, nincs 
egyik a másik nélkül. A fájdalom létét 
el kell tehát fogadnunk szeretettel. 
Magunkért és másokért.

Ha megküzdöttük a megküzden-
dőt, ha töretlen hittel kibírtuk mind-
azt, amit kibírni szükségszerű, ha 
botlásaink után újra és újra feláll-
tunk a tánchoz, akkor, de csak akkor 
érkezik meg majd a taps. 

De addigra már nem a taps lesz 
a legfontosabb, hanem elsősorban az, 
hogy észrevesszük: képesek voltunk 

legyőzni magunkban a kétségeinket. 
Képesek voltunk Isten kezébe csúsz-
tatott tenyerünkkel ember módjára 
viselni azt, amit már jó előre kiszab-
tunk magunkra. Meghaladva félel-
meinket, kicsinyhitűségünket. Ettől 
ragyog fel az a bizonyos szépség, 
ettől izzik fel bennünk a mások által 
is érzékelhető karizma. Így alakul ki 
az emberi tartásunk, az önbizalmunk 
és az alázatunk Isten és a létezés egé-
sze iránt. 

Nincs olyan, hogy „könnyű út”. Van 
viszont türelem, kitartás és önfegye-
lem. Ennyi a titok.

Mátyássy Lilla

Létezik-e 
könnyű út?
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KÓSTOLJ BELE 

AZ ÚJURVÉDÁBA


NÉPEK

KONYHÁJA

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

Megrendelhető:

65 vegetáriánus recept

Szendvicsek,  
szendvicskrémek, kiegészítők

Színes fotók és a szerző tanácsai

www.108.hu/piknik

Ára:

4490 Ft

A szülőknek gyakran problémát okoz, 
hogy mivel dobják fel az iskolapadban 
ülő csemetéjük uzsonnásdobozának 
tartalmát. Sokan túllépnének a bol-
ti felvágottak és sajtok szegényes vi-
lágán. Persze nem csak neki szól ez a 
kiadvány, hiszen uzsonnásdobozt egy 
kirándulásra is magunkkal vihetünk. 
Egy hosszabb természetjárás közben 
jólesnek a hátizsákból előhúzott „ma-
dárlátta” falatok. Reméljük, hogy a re-
ceptek segítségére lesznek szülőknek 
és kirándulóknak egyaránt!

HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Vegetáriánus 
piknikkosár

http://www.108.hu/piknik
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A 108.hu Magazin 
2010-es indulása óta lehetőséget ad, 

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes3.990.-
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Cukor és tartósítószer nélkül 

szeretnél gyümölcsöt befőzni? 

Nem szeretnél télen vegyszeres 

körtét vásárolni, miután 

ősszel kilószámra hagytad 

a biokertedben, a fa alatt 

elrohadni a gyümölcsöt?

Sokat olvashatunk, hallhatunk a fehér 
cukor fogyasztás, illetve túlfogyasztás 
káros következményeiről. Ezeket most 
nem fogom elismételni, de annyit talán 
még a szkeptikusok is könnyen belát-
hatnak, hogy abból baj nem lehet, 
ha „csak” a gyümölcs, színtisztán csak 
a gyümölcs kerül az üvegekbe…

És minek tegyünk bele tartósító-
szert, ha szuperül eláll anélkül is? 
Ráadásul ez bio… Legalább ennyivel 

Készíts 
cukormentes 
befőttet!
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kevesebb növényvédő szer kerül a szervezetünkbe, 
hiszen pont ennyivel kevesebbet vásárolunk meg 
nagyáruházakban vagy zöldségesboltokban.

Elképesztően egyszerű az eltevés! Lássuk:

Hozzávalók:
– Körte vagy más gyümölcs, ami éppen érik: tapasz-
talataink szerint alkalmas a meggy, a körte, az alma, 
a sütőtök, az őszibarack, és a kajszi, de érdemes 
mindenféle más gyümölccsel is próbálkozni.
– Szükségünk van még csavaros tetejű üvegekre 
(érdemes minden évben új tetőket használni, mert 
a tökéletes záródás a módszer lényege – ezen nem 
szabad spórolni!)
– Egy nagy fazék a nedves dunsztoláshoz.

Elkészítés:
Alaposan mossuk meg az érett gyümölcsöt, és 
ha szükséges, magozzuk ki, daraboljuk fel (minél 
kisebbre vágjuk, annál több fér az üvegbe), és az 
alaposan kimosott, fertőtlenített üvegeket alaposan 
tömjük meg vele.
Egyes gyümölcsfajták kevés levet eresztenek (például 
egyes körtefajták), ekkor a gyümölccsel töltött üve-
geket feléig-kétharmadáig töltsük fel tiszta vízzel. Ha 
a dunsztolás után nem lepi el 
a lé a gyümölcsöt, akkor 
sem romlik meg, csak 
megbarnul.

Az üvegeket szorosan lezárjuk, majd a fazékba 
tesszük. Alájuk, közéjük tegyünk tiszta konyharuhát, 
hogy a dunsztolás közben az üvegek ne koccanjanak 
össze, mert szétrepedhetnek.

Ha már nem fér több üveg a fazékba, töltsük fel 
hideg vízzel úgy, hogy az üvegek teteje felett kétujj-
nyi vízréteg legyen.

Kezdjük el melegíteni a lefedett fazekat, majd 
amikor már forr a víz, vegyük kisebbre a lángot úgy, 
hogy gyöngyözve forrjon.

15 perc forralás után (a 15 perces forralás a legy-
gyakrabban használt 720 ml-es befőttes üvegekre 
vonatkozik, a kisebb üvegeknél elegendő 10 perc 
is) vegyük le a tűzről, és lefedett állapotban hagyjuk 
kihűlni. Nagy fazék esetén ez 10-12 órát is igénybe 
vesz, ilyenkor történik meg a befőttek végleges ste-
rilizálása, és ilyenkor alakul ki a tető alatt a vákuum, 
ami védi a megromlástól.

Biztosan jó jel, ha a nedves dunsztolás (a víz 
kihűlése) után a tető beszívódik. Ha bizonytalanok 
vagyunk, hogy a megfelelő vákuum kialakult-e az 
üvegben, akkor fordítsuk az üveget rövid időre fejjel 
lefelé. Ha a lé kifolyik, akkor nem jól zár az üvegünk. 
Ekkor tegyünk rá új tetőt, és dunsztoljuk újra.

Az így eltett befőtt évekig eláll, és az enyhén 
megfőtt gyümölcs csodálatos, nagyon finom ízt kap.

Hasonlóképpen, natúr módon lehet eltenni 
a (hámozva vagy hámozatlanul) darabolt para-
dicsomot is.

Mindenkit bíztatok a kísérletezésre! 
Már néhány próbálkozás után kiala-

kíthatjuk a saját módszerünket, ami 
a mi gyümölcseinkkel, a befőzési 
lehetőségeinkkel a legjobb ered-

ményt adja.

Kun András
okovolgy.hu
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Október 6-án 13 órakor az újholddal indul a követ-
kező holdciklus a Szűz csillagkép fejét még éppen 
érintve, a Szűz jövőbe lépő lábánál és a Holló csillag-
képnél. Nagy együttállás öleli körül a Napot és a Hol-
dat: az energiát adó Mars és a megértést támogató, 
retrográd (visszafele mozgó) Merkúr kíséri . A múlt 
elrendezéséről a jövőalkotásra tevődik át a hang-
súly, egy nagyon fontos dologra, a „hogyanokra” 
felhívva a figyelmünket: hogyan tesszük a dolga-
inkat, és hogyan tegyünk a terveink megvalósu-
lásáért? A módszereink, a stílusunk legapróbb és 
legmélyebb rétegei is felülvizsgálatra kerülnek, pont 
azért, hogy tényleg az elképzeléseink valósuljanak 
meg a valóságban! Így tudunk igazán hűek lenni 
önmagunkhoz, és egyáltalán megérteni, hogy ez 
mit is jelent számunkra. Hihetetlen erőket tudunk 
mozgósítani ebben az időszakban, hogy megért-
sük önmagunk belső folyamatait, akár lelki, akár 
szellemi, akár testi szintről legyen szó. Valószínűleg 
lesznek olyan területek, ahol most meglátjuk végre 
a megoldást hozó változtatást, amiken idáig sikerült 

elsiklanunk. Ahol szükséges, ott reakciók helyett 
egyensúlyban maradva, vagyis önmagunkhoz hűen 
tudunk cselekedni. Nagy felismerések és fellélegzések 
követhetik egymást! Az egyensúlyban maradásunkat 
tökélyre tudjuk fejleszteni. Kitűnő alkalmak fognak 
nyílni az igazán fontos, lényeges lépések megtéte-
lére is. Minden apróságnak, lélegzetnek jelentősége 
van, ezt az is mutatja, hogy az Újhold pillanatában 
a Merkúr, mely együttállásban van a Marssal, a Nap-
pal és a Holddal, a megoldásokat és előre lépéseket 
mutató MC (ég teteje)-vel áll együtt.  Saját érté-
keinket mások is könnyebben fel tudják ismerni, 
mi is könnyedén felismerjük mások értékeit, ezért 
a kapcsolatok javítására, új kapcsolatok kialakítására 
is nagyon szerencsés időszak. Számos szituációban ki 
fog derülni, hogyan tudunk együttműködni. A Holló 
csillagkép üzenete alapján, aki a csőrében viszi az 
élet vizét, saját jövőnk megalkotásához felismerjük és 
tudjuk is használni azokat a képességeket, tulajdon-
ságokat, adottságokat, amik az örökké bennünk élő 
minőségek, tulajdonságok. Ezek mindig is fontosak 

LÉGY HŰ 
ÖNMAGADHOZ
AZ ÖNMAGUNKRA TALÁLÁS IDŐSZAKA
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voltak számunkra és lehetséges, hogy ezidáig elrej-
tőzve, a háttérben meghúzódva maradtak. Most 
azonban igazán felfénylenek ezek a kincsek, mert itt 
az ideje az újbóli felismerésüknek és tudatosításuk-
nak. A többi évhez képest 
ebben az évben sokkal 
hangsúlyosabb a Holló 
és a Szűz feje, jövőbe 
lépő lába égbolt rész, és 
most még a legapróbb 
törekvésekkel is hegyeket 
tudunk megmozgatni – 
emiatt is fontos rálátni 
és tisztázni. Tényleg idő 
és alkalom nyílik saját 
magunkra találásunkra. 
Ezt az Újhold és a ret-
rográd Merkúr mozgása 
mellett a Nap a Marssal 
karöltve haladó együttál-
lása adja a Holló és a Szűz 
csillagképeknél, ami hosz-
szú ideig, egészen október 
22-ig érezhető. Ebben az 
időszakban a kívánsága-
ink, imáink működését is 
jobban megtapasztaljuk, 
jobban át is tudjuk érezni saját gondolatainkat, és 
a kérdéseinkre kapott válaszokat! 

A „kérj és megadatik” ebben az időszakban az 
együttműködési képességünkkel függ össze, ráadá-
sul felhívja a figyelmünket a korlátozó beidegződé-
seink elengedésére. Október 9-e környékén nagyon 
hatékony támogatást kapunk erre a felszabadulásra, 
az önlehúzó gondolatok átalakítására, mindez kiváló 
alkalmat teremt a magunkon hordott, idejétmúlt 
és nehéz páncélok letételére. A Skorpió csillagkép 
ollójánál a Vénusz a leszálló holdcsomóponttal fog 
együttállni ekkor, garantáltan szeretetté átminősítő, 
biztonságos módon tudjuk mindezt véghezvinni, 

ahogyan szándékunkban áll. A telihold idején, októ-
ber 20-án 17 órakor ehhez kapcsolódóan a kiemel-
kedésé a főszerep a saját lényünk élvezése mellett. 
Hiszen amikor önfeledten és elfogadóan tudunk 

magunkhoz viszonyulni, 
és tükörbe nézni, akkor 
tudunk igazán harmó-
niában tervezni, kérni, 
alkotni és teremteni. Itt 
is lehetőség van mély 
tartalmaink megcsillog-
tatására, vagy felfénye-
sítésére, ha szükséges. 
Az Al Risha csillag meg-
felelő közeget biztosít 
minderre.

Október folyamán 
a májusban elindult/
elindított, esetleg nyugvó 
pontra került folyamata-
ink megújulva, új erőre 
kapva indulnak tovább. 
Bölcsebb és tapasztal-
tabb módon, a mögöttes 
összefüggéseket jobban 
ismerve tudunk hozzá-
állni számos, májusban 

bennünket foglalkoztató kérdéshez és szituációhoz. 
Nagyobb rálátást is kapunk ezekre a helyzetekre, és 
ráadásul bennünket támogató emberekre, körülmé-
nyekre is számíthatunk! 

A gyógyító-regeneráló energiák jobban és ész-
revehetőbben működnek bennünk és körülöttünk 
októbertől, sok visszatérő, régmúltból fakadó egész-
ségügyi probléma gyógyíre a kezünkbe kerül, vagy 
hasznos tudásként alkalmazni tudunk régi praktiká-
kat, technikákat. Határ a csillagos ég ! 

Bodnár Erika
asztrozófus • ertektengely.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 21

http://ertektengely.hu
http://108.hu/magazin


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
http://fozoiskola.108.hu
http://vegavarazs.hu


HOZZÁVALÓK:
• 1 közepes fej karfiol
• 1 kis fej vöröshagyma
• 1 doboz Next level darált 

„hús” (Lidl)
• 2 dl bulgur
• tejföl
• só, bors, paprika

A karfiolt rózsáira szedem, meg-
mosom és sós vízben megfő-
zöm. A bulgurhoz 4 dl vizet 
forralok, majd előfőzöm benne. 
A hagymát aprítom, majd kis 
olajon üvegesre párolom. A 
darált „húst” ráöntöm és a fűsze-
rekkel együtt tovább pirítom. 
Aztán a főtt, pirított rétegeket 
egy tepsiben egymásra rakom: 
„hús”, bulgur, karfiol és tejföl. 
Alufóliával lefedem a tepsit és 
barátnős egyeztetés után 180 
fokon 15 perc alatt összesütöm.

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

sbarbskitchen

Rakott 
karfiol
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PALACSINTÁHOZ:
• 30 dkg liszt
• 3 dl bubis víz
• 3 dl tej
• 3 ek olaj 

TÖLTELÉK:
• 25 dkg túró
• 1 doboz tejföl
• só, kapor 

A palacsintát megsütöd, meg-
töltöd majd egy tepsibe teszed. 
Leöntöd tejföllel és 20 perc 
alatt összesütöd. 

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

Kapros-
túrós 
palacsinta
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Vegán csokis 
tiramisu
HOZZÁVALÓK:
• 45 g Xucker kaffee splitter csokoládé (ez akár el is maradhat amúgy sze-

rintem, vagy sima étcsokival is lehet helyettesíteni) 
• 100 g szerencsi ét tortabevonó
• 300 g Meggle Creme Patisserie Decor (vegan)
• 27 db Petit Beurre keksz (vagy bármilyen háztartási keksz, amiben nincs 

állati eredetű dolog)
• 1 dl lefőtt kávé

ELKÉSZÍTÉS:
Első körben lefőzöm a kávét és előveszek egy edényt, ami alkalmas lesz a süti 

elkészítéséhez. Vízgőz felett megolvasztom a csokikat és egy tálban habve-
rővel felverem a habot, majd szépen lassan hozzáöntöm az olvasztott 

csokikat és így is további pár percig habverőzöm, hogy jól össze-
keveredjen a hab és a csoki. Amikor ez kész, akkor egyesével 

belemártom a kekszeket a kávéba és elkezdem rétege-
zetten összerakni a tiraminut úgy hogy egy réteg 

kávés keksz, egy réteg krém, egy réteg kávés 
keksz és így tovább. Ha kész vagyok, egy 

éjszakára hűtőbe teszem, másnap 
pedig lehet fogyasztani.

Kovács O. Klaudia
https://klaudiakitchen.

blogspot.com/2021/07/
vegan-csokis-tiramisu.

html
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Paradicsom csatni
HOZZÁVALÓK:
• 2 ek. ghí (vegán változatban kókuszzsír)
• 1/4 tk. fekete mustármag
• 1/4 tk.római kömény
• 1 kis fahájrúd
• 2 szárított, tört chili
• 1/4 tk. kurkuma
• 2 pohár friss, érett, kemény paradicsom
• 1/3 csésze teljes értékű nádcukor 
• 1/4 csésze mazsola
• 1/4 tk. só
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

ELKÉSZÍTÉS:
A paradicsomokat forró víz segítségével hámozd 
meg és vágd nagyobb darabokra. A ghít vagy ola-
jat közepes lángon hevítsd fel. A forró zsiradékban 
pattogtasd ki a fekete mustármagot. Add hozzá 
a római köményt, fahéjat. amikor a fahéj sötétedik 
tedd hozzá a chilit, kurkumát és a paradicsomo-
kat. Közepes lángon, folyamatosan kevergetve 
10 percig főzd. Tedd hozzá a mazsolát, sót és 
a cukrot. 5 percig főzve hígabb csatnit kapsz. Ha 
jobban szereted a sűrűbb, lekvár szerű csatnit, 
akkor főzd 15 percig, hogy besűrűsödjön.

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Vegán 

HOZZÁVALÓK:
• 25 dkg kókuszszír
• 4 ek olívaolaj
• 3 db aszalt paradicsom
• 1 db kisebb paradicsom
• 1 ek pirított, őrölt szezámmag
• 1 kk aszafoetida (vagy egy kis 

gerezd fokhagyma)
• ½ kk őrölt feketebors
• 1 kk füstölt édespaprika
• 2 kk só

ELKÉSZÍTÉS:
Egy lábosban felolvasztunk 4 ek 
kókuszzsírt, és megpirítjuk benne az 
aszafoetidát meg a felkockázott para-
dicsomot és aszalt paradicsomot és 
2-3 percig sütjük. Robotgépbe tesz-
szük az összes hozzávalóval együtt, 
és simára mixeljük. Rögtön fogyaszt-
ható. Érdemes hűtőben tartani, mert 
a kókuszzsír mindig szobahőmérsék-
letet vesz fel, így a nyári melegben 
folyékony pecsenyezsírunk lenne.

Hémangi / vegavarazs.hu

pecsenyezsír
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Cukkinis rétes
ELKÉSZÍTÉS:
A cukkinit megmossuk, két végét levágjuk és durvára reszeljük. 
Serpenyőben felmelegítjük az olajat, egy-két percig pirítjuk 
benne a kápiát, majd hozzáadjuk a fűszereket, a paradicsom-
pépet és a mustárt. Rátesszük a reszelt cukkinit, megsózzuk és 
jól összekeverjük. Addig sütjük, amíg el nem fő a leve. Ekkor 
elzárjuk alatta a tüzet és kihűtjük. 
A réteslapokat ketté szedjük és előkészítjük (van, aki olajjal, 
van, aki tejföllel keni meg). Az egyiken eloszlatjuk a töltelék 
felét, megszórjuk a sajt felével. Feltekerjük, sütőlapra tesszük, 
megkenjük olajjal. A másik rudat is összeállítjuk. Előmelegített 
sütőben aranybarnára sütjük a réteseket.

Hémangi / vegavarazs.hu

HOZZÁVALÓK: 
• 1 kg cukkini
• 3 ek olaj
• 2 kápia apró kockákra vágva
• 1 kk pirospaprika
• fél kk asafoetida (vagy fokhagyma)
• egy kevés frissen őrölt feketebors
• 2 közepes paradicsom lereszelve
• fél ek mustár
• 2 kk só
• egy csomag kész réteslap (nálam 

teljes kiőrlésű volt)
• 20 dkg reszelt sajt
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A levendula egy csodás illatú növény, amelyet leg-
inkább nyugtató és rovarűző hatásáról ismernek. 
Gyógyhatása széleskörű: megszünteti a fáradtságot, 
antibakteriális, vírusölő, tisztítja a légutakat, enyhíti 
a napozás okozta leégést. Erősíti az immunrendszert, 
mérsékli a migrén tüneteit, de a bőrápolásban is 
kiválóan használható. Tehetjük aromalámpába, cse-
pegtethetjük fürdővízbe, díszíthetjük vele a lakást, 
ihatjuk gyógyteaként. Már ebből is látható, egy 
rendkívül sokoldalúan felhasználható gyógynövény. 
Íme a 10 leggyakoribb felhasználási mód:

Mire jó a levendula?
Antibakteriális hatású
A francia kutatók már a 21. sz. elején bebizonyították, 
hogy a levendula erőteljesen antibakteriális hatással 
rendelkezik.

Kisebb égésekre, vágásokra hatásos
Ha kisebb háztartási baleset ér bennünket, azonnal 
csöpögtessünk a sérült felületre levendulaolajat. A 
fájdalmat rögtön csillapítja, és elősegíti a hegesedés 
nélküli gyógyulást.
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Ekcémára kiváló
Csepegtessünk néhány csepp levendulaolajat vala-
milyen bázisolajba, ami lehet kókusz, vagy olívao-
laj, majd ezzel a keverékkel dörzsöljük be a beteg 
felületet.

Segít levinni a lázat
Lázas állapotban a hűtőfürdőbe tegyünk néhány 
csepp levendulaolajat.

Enyhíti a fejfájást
Fejfájás esetén levendulavizet permetezzünk a tar-
kóra, az arcra, a fájó felületekre. Ha nincs kéznél kész 
levendulavíz, akkor hideg vízbe mártsunk bele egy 
kendőt, majd a kendőre csepegtessünk néhány 
csepp levendulaolajat, és ezzel borogassuk a fájó 
testrészt, tarkót, homlokot.

Elűzi a rovarokat
Az a szerencsénk, hogy a szúnyogok, lepkék és más 
rovarok nem szeretik a levendula illatát. Ha szeret-
nénk elkerülni a csípéseket, kenjük be magunkat 
levendulavízzel mielőtt a szabadba mennénk, vagy 

nyári meleg éjszakákon az ágyunkat fújhatjuk be, ha 
nyugodt pihenést szeretnénk. Ha már megcsíptek 
bennünket a rovarok, akkor a csípésekbe dörzsöljük 
bele a levendula olaját.

Az álmatlanság hatékony ellenszere
A kellemes alvás érdekében a párnánkra cseppent-
sünk az olajból néhány cseppet.

Hosszú utazáshoz elengedhetetlen
Ha egy fárasztónak tűnő hosszú út előtt állunk, hívjuk 
segítségül a levendula áldásos hatásait! Keverjük 
össze rozmaring és zsályaolajjal, majd dörzsöljük 
a csuklónkba, halántékunkba. Csökkenti a fáradtsá-
got, segít a figyelem összpontosításában.

Kezeli a szorongást
Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy a stresszes 
helyzet előtt bedörzsöljük a halántékunkat vele, de 
tehetjük párologtatóba, vagy fogyaszthatjuk teaként.

A leégés kiváló gyógyszere
Ha leégtünk permetezzünk be magunkat levendulavíz-
zel. A fájdalmas tüneteket szinte rögtön enyhíteni fogja.

Muszka Evelin
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– Kedves Marika, nemrég láttam egy veled 
készült interjút, amiben a szánhúzó kutyákról 
beszéltél, és megemlítetted, hogy van egy husky 
terápiás kutyád. Róla és a vele való munkádról 
szeretnélek faggatni. Először is bemutatnád 
nekünk a kutyát?

Iorek véletlen folytán került hozzánk 5 éve. Három-
szor mondtam rá nemet, nem szerettem volna több 
kölyökkutyát, úgy éreztem, nincs energiám és időm 
rá. Először a lányom nézte ki, aztán a tenyésztő aján-
lotta, végül egy ismerősöm hívott, hogy  van egy husky 
kölyök a tenyésztőnél, akit a barátja lemondott, hoz-
zuk el. Kiderült, hogy ugyanaz a kutya, de neki is 
nemet mondtam. Ez a beszélgetés egy szerdai napon 
zajlott, aztán pénteken mentünk a kutyáért. 

– Úgy tudom, hogy a terápiás vagy segítő kutyák 
között nagyon ritka a husky, így Iorek különleges 
kutya. Mi ennek az oka?

A huskyk igazi munkakutyák. Nehézkesebb a kép-
zésük, mert azonnal megértik, mit szeretnél tőlük, 

de kétszer-háromszor megcsinálják ugyanazt a fel-
adatot, aztán ott hagynak, mert megunják. Elsétál-
nak, mással foglalkoznak, így a végtelenségig nem 
lehet velük gyakorlatokat végeztetni. Ahhoz, hogy 
jó kutyát lehessen belőlük nevelni, kitartó trénerre 
van szükség. A saját kutyaiskolámban tapasztalom, 
hogy legtöbbször a motivációval van probléma, így 
én is arra tanítom a gazdákat, hogy mit csináljanak 
vagy mit ne csináljanak egy-egy ilyen helyzetben. 

– Hogyan alakult ki a párosotok? Már akkor 
tudtad, hogy terápiáskutyát szeretnél nevelni, 
mielőtt Iorek hozzátok került, vagy már nálatok 
volt, és ahogy cseperedett, láttad, hogy jó segítő-
kutya lenne belőle?

Már Iorek érkezése előtt szerettem volna terá-
piás kutyát képezni. A lányom, Virág epilepsziás, és 
emiatt nehéz 10 év áll mögöttünk. Szerettem volna 
egy kutyát, aki segít neki átvészelni ezeket az idősza-
kokat. Elkezdett egy kutyával sportolni, ami nagyon 
bevált, és akkor jött Iorek. A lányomnak nagyon jót 
tett a kutya közelsége, olyannyira csökkentek a roha-
mai, hogy mára teljesen jól van és gyógyszermentes 
a kutyás sportnak köszönhetően. Ioreknek a kezde-
tektől teljesen más volt a temperamentuma, habitusa, 
mint a többi huskynknak. Észrevettem, hogy min-
dig figyel és követ, és amikor elvittem a kutyasuliba, 
megnézték és úgy ítélték meg, hogy jó terápiás kutya 

Ismerd meg 
Ioreket, 
a terápiás 
huskyt
Kiss-Tóthné Marika Kecskemét környékén él 
családjával. Hat huskyval és számos más állattal 
osztják meg otthonukat, és rajongói a kutyás 
sportoknak. Marika a saját kutyaiskolája mellett 
terápiás kutyákkal is dolgozik. 
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lenne belőle. Nagyon gyorsan fejlődött, pillanatok alatt 
megtanult mindent, így aztán elkezdütnk készülni 
a vizsgára. 

– Hogyan zajlik egy kutya nevelése erre 
a feladatra?

Ha terápiás vgy segítő kutyát szeretne valaki, 
a gondos kiválasztással kell kezdeni. Utánanézünk 
a fajtának, lehetőleg olyan tenyésztőt keresünk, aki-
től már került ki terápiás kutya. Amikor aztán hoz-
zánk kerül a kutya, rögtön igyekszünk szocializálni, 
zajokhoz, ingerekhez szoktatni. Amikor megkapta 
a megfelelő oltásokat, elvisszük kutyaiskolába, ahol 
alapengedelmességet tanul. Persze otthon is kell vele 
foglalkozni, megtanítani, hogy mit szabad és mit nem. 
Építeni a kapcsolatot, és ügyelni arra, hogy a tanítás 
mellett kölyök is maradhasson és játékra is legyen 
lehetősége. A kutyaiskolában az alapengedelmesség 
után jön a temperamentum vizsga, ezt le kell tenni 
ahhoz, hogy terápiás kutya lehessen. Ez egy nagyon 
nehéz vizsga, ahol nem hétköznapi körülmények 
között vizsgálják a kutyát. Nézik az idegen embe-
rekkel való viselkedését, azt, hogy hogyan viselke-
dik különböző ingerekre, szagokra, zajokra. Hogy 
agresszív, barátságos vagy közömbös, ha sokan meg-
közelítik, körbefogják, megérintik. Kereskesszékre 
hogyan reagál. Vizsgálják, hogy mit csinál, ha a gazdi 
magára hagyja egy zárt szobában, és mennyire megy 
neki az ételmegtagadás. Barátságtalanul közelítenek 
felé, és várják a kutya reakcióját. Rengeteg ehhez 
hasonló teszt van. Ha itt megfelelő minősítést kap, 
akkor készül a záróvizsgára, ami már gyerekek közt 
zajlik. Akadálypályán vezetik át gyerekek, trükköket 
kérnek tőle, jutalomfalatot adnak neki, a vizsgáztatók 
pedig figyelik, hogy a megfelelő óvatossággal veszi-e 
el a kutya a gyerektől a jutalomfalatot. Ez is nagyon 
nehéz vizsga, de ha ezen is átmegy, akkor már terá-
piás kutya lehet. Nincs könnyű dolga a gazdának 
sem, mert előfordul, hogy a gyakorlás során jól ment 
minden, de egy kutyának is lehet rossz napja, őt is 
megzavarhatja egy front. A városban is sokat dolgo-
zunk vele a megfelelő szocializációhoz. Azt mondják, 
akkor van kész a vizsgára egy leendő terápiás kutya, 
ha beviszed a városba, és a tömegben, nyüzsgésben 
is végrehajtja a feladatát és helyben marad, ha kell. 
Mi vidéken élünk, a helyben maradást az erdőben 

gyakoroltuk, ami szintén nehezített pálya egy hus-
kynak, rohangáló nyulak és őzek közepette.

– Nagyon izgalmas volt számomra, amikor hal-
lottam, hogy autista gyerekekkel is foglalkoztok. 
Hogyan reagálnak ők a kutyára, illetve hogyan 
viszonyul hozzájuk és miben segíti őket a kutya? 
Mesélnél erről?

Iorektől először kicsi megilletődnek, van, aki meg is 
ijed, de gyorsan megbarátkoznak, mert Iorek nagyon 
kedves és nyugodt. Nem szokott tolakodni, kivárja 
a megfelelő pillanatot, amikor odamegy a gyere-
kekhez. A kutyás terápia nagyon sokat segít abban, 
hogy az autista gyerekek megtalálják a megfelelő 
hangot másokkal, a környezetükkel. Valójában mind-
egy milyen gyerekről van szó, egy jól képzett kutya 

hatással van a gyerekek szociális és érzelmi fejlődé-
sére és a társas viselkedés szabályainak elsajátítá-
sára. Az autista gyerekeknél ez azért nagyon fontos, 
mert ők nem olvasnak érzelmeket. Egy-egy feladat 
elvégzése után jutalomfalatot adnak a kutyának, de 
ennek is megvannak a maga szabályai. Úgy kell nekik 
odaadni, hogy ránéznek a kutyára, és azt mondják: 
„Iorek, a tiéd.” Könnyebben néznek a kutyára, mint 
az emberekre. Kísérletek bizonyították, hogy ha egy 
autista gyermek családjában van kutya is, a gyermek 
sokkal hamarabb beszél a család kutyájával, mint 
a felnőttekkel.

Iorek nagyon jól kommunikál velük, pedig ezek 
a gyerekek nem feltétlenül azokat a szavakat 
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használják, mint a felnőttek. Sőt, sok esetben nem 
is beszélnek, hanem mutogatnak, de Iorek – ahogy 
a terápiás kutyák általában – kézjelekre is dolgozik.  

Volt nálunk egy hallássérült hölgy, akinek meg-
tanítottam, mit kell mutatni a kutyának, és a kutya 
engedelmeskedett neki a jelzésre. A hölgy elsírta 
magát, mert nem volt még sosem volt része ilyen 
élményben. 

Az autista gyerekek is mosolyognak, amikor lát-
ják, hogy kézjelekkel tudják irányítani a kutyát és 
tökéletesen kommunikálnak vele. Tudni kell, hogy 
ők nagyon okos gyerekek, csak nem ugyanúgy kom-
munikálnak. Vannak köztük, akik számon tartják 
Iorek születésnapját. Ha mondom a dátumot, azonnal 
rávágják, hogy milyen napra esett vagy milyen napon 
lesz a következő.

– Volt olyan sikertörténeted, amire szívesen 
emlékszel?

Nagyon sok kellemes emlékem van. Megesik, hogy 
a gyerekek a boltban rám böknek, „Nézd, 
anya, ott a kutyás néni!” Mert az oviba 
is járunk valamelyik kutyával.

Örömteli emlékem egy autista 
kisfiú esete. Amikor elkezdtünk 
hozzájuk járni, ő mindig kiment 
a mosdóba. A nevelőnő mondta, 
hogy fél a kutyáktól, az utcán is 
átmegy a túloldalra, ha kutya megy 
vele szemben. Aztán kezdte meg-
szokni, hogy ott vagyunk, és még 
nem nyitott, de látszott rajta az 
érdeklődés. Az első alkalom-
mal még nem merte megsi-
mogatni a kutyát, de hagyta, 
hogy a nevelőnő megfogja 
a kezét és együtt simo-
gassák. Kicsit később 
magától odajött, lenyúlt, 
és beletúrt Iorek bun-
dájába, a nevelőnő el 
sem akarta hinni, 
hogy mit lát. 

Először a jutalomfalatot is közösen adták a kutyának, 
aztán egyedül. Egy kis idő múlva már sétáltatta is 
a kutyát. Azóta mosolyog a kisfiú, ha meglát minket, 
kinyílt, kommunikatívabb a többi gyerekkel, játszik 
velük. Felszabadult a kutya hatására, végrehajtja 
a feladatokat. Ez a kisfiú nem beszélt, és mindenki 
meghatódott, amikor odafordult a kutyához, és 
kimondta a nevét.

Az ovis csoportokban is nagyon hasznos a kutya-
terápia, oda főleg a másik kutyámmal, Bizsuval 
járunk. A gyerekek átbújnak a hasa alatt, játsza-
nak vele. Motiválja őket a kutya, segít a beszéd- és 
mozgásfejlődésben.

Idősotthonban is gyakran megfordulunk. Az itt 
lakók élete nagyjából ugyanaz minden nap, így szí-
nesíti egy-egy látogatás. A fekvőbetegeknél ágyhoz 
megy a kutya, a többieknek bemutatót tartunk, 
nagyon élvezik. Bizsu kutyámat megtanítottam 
kosarazni. A nénik, bácsik eldobják a labdát, Bizsu 
elkapja és kosárra dob. Imádják őt, utána még hete-

kig erről beszélnek, és nagyon várják, hogy 
visszamenjünk. 

– Van-e még olyan terved, amit sze-
retnél elérni Iorekkel?

Igen. Iorek az agilitybe is belekós-
tolt, és most kezdtünk Rally Obedience 
versenyre járni, ami egy alapengedel-
mességi verseny. Kezdőszinten indul-
tunk, de az elsőn rögtön 90 pontot ért 
el Iorek, így a következő szintre lépett, 
ahol már jóval komolyabb feladatok 
vannak. Az a cél, hogy megmutassuk, 
hogy egy husky is képes erre. Ezen az 
úton haladunk most, amíg a kutyának 
kedve van hozzá. Most tetszik neki, 
szereti és élvezi. Nagyon jó jellemzést 
kapott a bíráktól, akik mindig kihang-
súlyozzák, hihetetlen, hogy egy husky 

erre képes. 

Hemangi
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Hogy beszélek-e magamban? Persze. Hogy beszélek-e 
a kutyámmal? Természetesen. Mondjuk kell is a jó társa-
ság manapság. 

Na de hol is kezdjem, hiszen ez egy ünnepi felkérés, ilyen-
kor mindig összefoglalunk és visszatekintünk. Nem 10-dik, 
20-dik. Semmi kerek csak épp a 108-dik száma a magazinnak. 
Ami amúgy nekünk fontos jelentőséggel bír. Emlékszem 
kardinális kérdés volt a miértje, majd a választ megtudván 
itt is ragadtam egy mozgalomban. 

Hogy könnyű-e váltani? Nem. Vegaként az első fél évben 
az alábbiakat fogyasztottam: vajas kenyér és sajt, vajas kenyér 
és alma. Ha ünnep volt vajas kenyér sajttal almával. Gyen-
gébb napokon alma sajttal. Aztán egy Govinda étteremhez 
közel költöztem és megnyílt a világ. Na nem a konyhámban, 
mert ott egy hűtő és egy tűzhely mellett volt 2 kanalam, 
villám és tányérom (bezzeg amikor 13 év után költöztem, 
külön autó kellett a konyhámnak). Ennyi épp elég, akkor 
amikor nem te főzöl, mégis minden jóval el vagy látva. 
Persze közben megvettem Hémangi könyveit, mert jó lesz 
az még valamire. Amúgy a könyvekkel úgy vagyok, hogy 
megtetszenek, megveszem majd, ha megszólítanak akkor 
leemelem a polcról és addig le nem teszem, amíg az utolsó 
betűig el nem jutok. Kivéve: Coelho. Őt egyből befalom: 
egyszer nem többször. 

Szóval így teltek az első évek vegaként nulla főzési tudás-
sal. Majd, ha a jövendőbelid szakács vénával van megáldva, 
a helyzet stagnál. Bár a dolgok gyűlnek a konyhádban, de 
a csipetnyi szót továbbra sem tudod értelmezni. Aztán pedig 
jön a válás és a Govindától is messzebb költözöl. Meg amúgy 
is el kell foglalni magad. És ekkor leemeled azt a bizonyos 
könyvet a polcról. A mai napig emlékszem első indiai normál 

főzésemre: tejszínes karfiolos krumplis sabji 
volt. Emlékszem, ahogy a mosógépre tettem 
a laptopom (igen a mosógépem a konyhá-
ban van, nem a konyhám a fürdőben!) majd 
megnyitottam Hémangit egy chat ablak-
ban. És így lett online főzőtanfolyamon 220 
km-ről. A végeredmény pedig számomra 
lett a leghihetetlenebb, mert olyan volt 
mintha Vrindávanában (India) ülnék a helyi 
kis restaurantban. A mai napig megvan ez 
az élmény, ha olyat főzök, amit még soha. 
Egyszerűen ilyenkor elhiszem, hogy tudok 
főzni. Vagyis, ha van Bradshaw pillanatom, 
akkor van Hemangi pillanatom is. És hogy 
ezek a pillanatok egészen odáig vezetnek, 
hogy saját blogom lett, vagy hogy írhatok 
a 108-dik Életmód magazinba?! Na ugye, 
hogy hihetetlen?  

Simon Barbara

Az én 
Carrie 
Bradshaw 
pillanatom
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Néha a legkisebb dolgok foglalják el 
a legnagyobb helyet a szívedben.Bátrabb vagy, mint 

hiszed, erősebb, mint sejted, 
és okosabb, mint véled.

Azok a dolgok 
tesznek egyedivé, 

amiben különbözök 
másoktól.

Van úgy, hogy nagyobbnak és 
borzadályosabbnak látszanak a dolgok, 

ha egyedül vagyunk és félünk.

1926 októberében történt, hogy a Százholdal Pagony 
méltán híres lakója (Kovács János név alatt), bizonyos 
Medveczky Medve, M. B. (Malacka Barátja), NY. B. 
(Nyuszi Barátja), É. S. F. (Északi-sark Felfedezője), F. F. 
F. (Füles Farkának Felfedezője), röviden Micimackó 
először lépett írott formában a nagyközönség elé. 
Azaz a csacsi öreg medve lassan 95 éves lesz!

Micimackó bölcsessége
Amikor a magyar kiadás óriási sikeréről beszélünk, 

az író, Alan Alexander Milne neve mellett meg kell 
említenünk a zseniális fordítást, Karinthy Frigyes és 
nővére, Karinthy Emília munkáját. Az elmúlt 90 év 
alatt generációk nőttek fel filmjein, hiszen a kis sárga 
medve örökérvényű bölcsességén nem fog az idő. 

Nézzétek csak:
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Az a nap a kedvencem, amit veled tölthetek. 
Szóval ez a kedvenc napom.

Malacka: Hogyan betűzöd azt, hogy szeretet?
Micimackó: Azt nem betűzik, azt érzik.

Tudod Malacka, van 
úgy, hogy valaki nagyon 

törődik a másikkal. 
Azt hiszem, ezt hívják 

szeretetnek.

Ha te száz napot élsz, én 
kilencvenkilencet akarok, mert nem 

akarok nélküled élni.
A folyók, tudják mi a lényeg: 

minek rohanni, egyszer úgyis 
odaérünk.

Egy nap barátok nélkül olyan, 
mint a bödön egy csepp méz nélkül.

Egy kis odafigyelés és egy kis 
gondoskodás mindent megváltoztat.

Már minden helyen kerestelek, 
ahol nem vagy, csak azt a helyet nem 
találom, ahol vagy. Csak azt tudom, 

hogy ott vagy, ahol én nem vagyok. 
De hol vagyok én? Azt kívánom, bár 
itt lennél, hogy megmondd. Esetleg 

ha nagyon-nagyon erősen kívánnám, 
akkor itt lennél?

A szeretet azt jelenti, hogy 
akár több lépést is hátrálsz 

azért, hogy a másiknak 
örömet szerezz.

Micimackó bölcsessége
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1977 október 1. Vegetáriánus világnap

1990 október 3. A Német Egység Napja: egyesült az NSZK és az NDK

1664 október 4. Új Amszterdam nevét New York-ra változtatták

1883 október 4. Elindult első útjára az Orient Express

1855 október 9. Isaac Singer amerikai feltaláló szabadalmaztatta a motoros 
varrógépet

1992 október 10. A lelki egészség világnapja

2002 október 10. Kertész Imre magyar író irodalmi Nobel-díjat kapott

1837 október 14. Megalakult a Budapesti Királyi Orvosegyesület

2011 október 14. Steve Jobs emléknap

1897 október 16. Megtartotta első adását a budapesti Magyar Színház

1979 október 17. Teréz anya béke Nobel-díjat kapott

1949 október 20. Megjelent a Nők Lapja hetilap első száma

1945 október 21. Franciaországban először szavazhattak a nők

1904 október 27. New Yorkban elindult az első metró

Helló október!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• FKinőhető-e a diszlexia 
(tovább: evamagazin.hu)

• Tippek hajmosáshoz
 (tovább: bien.hu)

• A klímaváltozás vesztesei 
(tovább: wmn.hu)

• Mitől jó egy mesekönyv?
 (tovább: divany.hu)

A fagyöngy az egyik legrégebben ismert gyógy-
növény. A kelták arany sarlóval vágták, hogy 
hatóanyagai ne sérüljenek. Az erek, a szív, az 
ingadozó vérnyomás gyógyítója, de a gaz-
danövénytől is függ, milyen hatóanyagot szív 
magába.

A fehér fagyöngyöt könnyű összetévesz-
teni a tölgyfákon élősködő sárga fagyönggyel, 
így a legbiztosabb, ha drogériában vásároljuk 
a növényből készített gyógyteát!

Rendkívül széles körű a felhasználása. Legin-
kább vértolulásra, magas vérnyomásra, érelm-
eszesedésre és szívritmus szabályozásra hasz-
nálható. Az erek áteresztő képességét javítja, 
ezáltal jó szédülésre, fülzúgásra, visszérre, javítja 
a koncentrációs képességet. 

A FAGYÖNGY
Vízhajtó hatása is van. Csillapítja a seb, -méh, 

-tüdő, -orrvérzést. Köhögésre, szamárköhögésre, 
asztmatikus görcsökre is fogyasztható. 

Nyugtató hatása miatt epilepsziás rohamok 
megelőzésére, fejfájásra is használják. Javítja az 
immunrendszerműködését. 

Teát mindig hideg vizes áztatással készítünk 
belőle: egy púpozott teáskanál fagyöngyöt 
adunk negyed liter vízhez, majd egy éjszakán 
át állni hagyjuk. Másnap kicsit felmelegítjük és 
leszűrjük. Magas vérnyomásra, érelmeszese-
désre napi egy csészével reggel éhgyomorra. 
Szívbetegeknek hetente 1-3-szor egy csészével 
lefekvés előtt. Megelőzésként, immunerősítésre 
havonta 2-3 csésze is elegendő!

Forrás: hazipatika.com
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Nézd meg és töltsd le 
korábbi számainkat!

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

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Kaotikus 
lakásból 
harmonikus 
otthon

Hűtsd 
magad!
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106 Megtekintés

A rossz tartás 
következményei

A változás 
az egyetlen 
állandó

ESTI SÉTA

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Mire 
figyeljünk, 
ha vaszati 
kertet 
szeretnénk
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Ősi praktikánk, 

Mitől lesz boldoga nő A fogyókúra 
csapdái

Tavaszolj 
ájurvédával!
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Szupertáplálékokkal 
a babáért
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Ízek és ájurvéda

A vonzódás 
nehéz 
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Az ideális 
testsúlyról
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A pihentető 
alvás
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Lélekemelő illatok

Így kezDd el 
az új évet!

immunerosítés
Téli
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102 Megtekintés

Amit a 
karácsonyról 
tudni kell
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Örömteli 
készülődést!

Ajándékozz 
szívbol!

  A 
karácsony 
 illata
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Ott felejtett dolgok

Hogyan  
előzzük  
meg a téli 
betegségeket 

Az ősz kincsei

Az egyetlen 
állandó  
a változás 
maga
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Nyaralás 
gyógynövénypatikával!

Adj magadnak 
szabadnapot! 

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

Lehetünk 
védettek  
a stresszel 
szemben?
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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.
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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.
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