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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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KEDVEZMÉNY:
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Látogasson el 
online webáruházunkba! aruhaz.108.hu
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Új év, új élet
Itt a január és a nyakunkon decemberi fogadal-

maink megvalósítása.
Legtöbben vágyunk arra, hogy évről évre jobban 

csináljuk a dolgainkat. Egészségesebben éljünk, 
letegyünk káros szenvedélyeket, rossz szokásokat. 
Ilyenkor még lelkesek vagyunk, szeretnénk naponta 
mozogni, belevágni új életmód programokba, vál-
toztatni az étkezésünkön.

Ahhoz, hogy jól tudjuk kamatoztatni lelkesedé-
sünket, az ájurvéda szerint érdemes ismernünk saját 
alkatunkat, de legalább az évszak sajátosságait. Ha 
ezt figyelembe vesszük, biztosabb lehet a siker, kitar-
tóbbak tudunk lenni hosszútávon, ami már önma-
gában is siker.

Szem előtt kell tartani, hogy ez a leghidegebb 
évszak. Itt akkor alakul ki harmóniahiány és jelennek 
meg a betegségek, ha erről megfeledkezünk. Ilyenkor 
érdemes sok meleg, főtt, fűszeresebb, picit nehe-
zebb ételt enni. Melegben tartani magunkat, legyen 
az meleg ruha, meleg szoba vagy meleg paplan. 
A hideg és nyers ételek túlsúlya az étkezésünkben 
sok gondot okozhat. Persze ez nem azt jelent, hogy 
nem lehet optimalizálni a kalóriabevitelünket, az étel 
alapanyagaink minőségét, sőt, ha van rá indíttatásod, 
egy remek lehetőség, hogy válts! Ki akartad próbálni 
a vegetáriánus életmódot? Itt a remek alkalom!

Ilyenkor ha nyers, akkor legyen csíra! Ez egy remek 
táplálékforrás télen. Az ájurvéda nagyra becsüli 
a csírákat, hiszen mind az öt elem megtalálható 
a csíranövényben. Magas ásványi anyag és vitamin 
forrás, amit egy befőttesüvegben is nevelhetünk 
magunknak, egy ablakpárkány elég hozzá. 
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Érdemes a savanyúságokat is segítségül hívni! 
Igaz, itt elsősorban a ma divatosan fermentáltaknak 
nevezett savanyúságokra gondolok, nem feltétlen 
az ecetes változatra. De ne felejtsük el, nagyanyánk 
is fermentálta a káposztát, a csalamádét, kovászos 
uborkát, csak nem így hívta. Ezek a savanyúságok 
segítik az emésztőtüzet, így az emésztést. Emellett 
segítik melegen tartani a testünket a hidegek ellen, 
valamint táplálják a bélflórát. Ha szeretnénk jobb 
formába lendülni, ezek nem elhanyagolható érvek. 

Ez nem a fogyókúrák, méregtelenítések, böjtök 
ideje. Gyakorlatilag több kárt okozhatunk magunk-
nak vele, mint hasznot. De ettől még sok mindenen 
változtathatunk! Akár tettél hasonló fogadalmakat, 
akár csak most gondolkodtál el rajta, hadd ajánljak 
pár olyan ötletet, amit nem is nehéz megvalósítani, 
mégis nagyban segítheted a minőségibb életet az 
előttünk álló évben.

Főzz!
Tudom, rohanó világ…munka, munka, munka…
hallom nap mint nap. De most nem ez a kérdés! 
Hanem az, hogy szeretnél-e hosszabb ideig élni egy 
egészségesebb, rugalmasabb testben? Ha igen, akkor 
érdemes megérteni, hogy egészségi állapotunkra 
és lelki egyensúlyunkra nézve egyaránt elsődleges, 
hogy mit eszünk! A minőségi ételeket pedig úgy 
tudjuk legkönnyebben elérni, ha magunk főzünk! A 
vegetáriánus és vegán kultúrákban az a szép, hogy 
akár 20 perc alatt mesés ételeket rittyenthetünk. Itt 
is a gyakorlat teszi a mestert, csak kezd el! 

Válogasd meg az alapanyagokat!
Ha már főzöl, figyelj oda, hogy minél kevesebb legyen 
az előrecsomagolt, sokáig elálló, dobozos, jól hangzó, 
divatos alapanyag. Nyugodtan támaszkodhatsz 
a kis hazánkban termő zöldségekre, gyümölcsökre, 
gabonákra. Ha lehet, menj ki a piacra, sokszor elég 

kéthetente egyszer, hiszen egy nagy kosár zöldségből 
sok leves, főzelék és rakott elkészíthető, nem egy 
napra vásárolsz be. Érdemes a bio minőséget, a kis-
termelői árukat választani. Nem fogod megbánni, 
hiszen egy napon érett, földet látott paradicsom íze 
semmivel sem hasonlítható össze!

Sétálj, kirándulj!
„A mozgás nagyon fontos!” – halljuk folyamatosan. 
Mintha mi nem tudnánk…

De hol rontjuk el? Azt hiszem, sokszor akarunk 
hirtelen, erőnkön felüli és azonnali eredményeket. 
Miközben nem értékelünk olyan egészségmegőrző 
programokat, mint a sétálás. Egy óra séta naponta 
csodákra képes! A tetejében még kellemes is, nem 
egy izzasztó erőfeszítés. Erősíti az izomzatunkat, 
segít letenni a felesleges kilókat, a friss levegőn 
töltött idő is jót tesz nem csak a fizikumunknak, 
de a belső feszültségeket is segít levezetni. Ha 
pedig belejöttünk, kicsit jobb kondiba hoztuk 
magunkat, a komolyabb edzésekbe is könnyebb 
lesz belevágni.  

Figyelj oda a minőségi folyadék bevitelre!
Ha odafigyelsz a folyadékbeviteledre, már segíted 
a tested öngyógyító mechanizmusait. Az ájurvéda 
szerint egy átlagos testsúlyú, magasságú ember 
nagyjából 2.3 liter vizet veszít, vizelet, széklet, izzad-
ság, könny formájában. Legalább ennyit vissza is 
kellene pótolnunk, de a hangsúly itt is a minőségen 
van. Jó minőségű, ilyenkor télen meleg vizet kéne 
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inni. Nekünk talán ez így idegen lehet, de igen, vizet, 
melegen. Nem teát, hanem vízet. 

A víz mellett igyunk teát is! A gyógynövények 
alkalmazására nagy hangsúlyt fektet az ájurvéda. 
Érdemes váltogatni a teáinkat, keverékeket használni. 
Itt a Kárpát-medencében varázslatos gyógynövény-
világunk van, támaszkodjunk rá bátran! Remek téli 
gyógynövényeink a bodzavirág, az akácvirág, a hársfa 
virágos hajtása. Immunerősítő cseppeket is adhatunk 
hozzá echináceából, propoliszból. Biztos könnyebb 
lesz kikerülni a betegségeket.

Figyelj oda a minőségi alvásra!
Sokszor hallom, hogy „én már régóta nem alszom 
rendesen”. Nos, ez így nem maradhat! Ha nem tud-
juk kialudni magunkat, az nem csak kimerültség-
hez, ingerültséghez, legyengüléshez vezet, hanem 
melegágya a betegségeknek. Ha nem alszol jól, 
tenned kell valamit. Már a friss levegőn sétálás is 
sokat tehet érted, de ha ez nem elég, hát az esti 
teád legyen alvást segítő! Tehetsz bele levendulát, 
cirtomfüvet, komlót, macskagyökeret, szúrós gyön-
gyajakot. Vannak gyógynövény alapú gyógyszerek is, 
amikhez bioboltban, gyógyszertárban hozzá lehet 
jutni. Ha ez sem segít, fordulj szakemberhez, hiszen 

a stresszbetegségektől a hormonális okokig sok 
minden megbújhat az alvászavarok hátterében. 
Mindenképp érdemes ezt rendbehozni!

Kellenek a barátok! Kell a pihenés, 
 a feltöltődés!
Kell a minőségi együtt töltött idő! Az elmúlt két év 
sokunkban felértékelte az együtt töltött idő jelen-
tőségét. Mikor el vagyunk zárva a szeretteinktől, 
akkor érezzük mennyit jelent mások közelsége. A 
hétköznapok sodrása gyakran elfeledteti, hogy míg 
mi rohanunk, a gyerekeink felnőnek! Most kell időt 
tölteni a családunkkal, barátokkal, mert az ember tár-
sas lény és ez igenis tölt minket! A kellemes társaság, 
a jó beszélgetések, egy közösen elköltött vacsora 
a szívünket is feltölti.

Ha pedig még relaxálásra, jógára, meditációra is több 
időt fordítunk, más téren is hatékonyabbak leszünk! 

Nos, mint látható ezek nem is olyan nehezen 
kivitelezhető dolgok. És ha már fogadalmak, ezeket 
még érdemes is megfogadni.

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
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Ha szeretnéd, hogy kezed és lábad 
puha, ápolt legyen, készíts otthon 
természetes alapanyagokból álló 
krémet!

A méhviaszos krém az egyik leg-
egyszerűbb természetes kozmeti-
kum. Száraz bőrre, például kézre, 
sarokra, vagy bármilyen más kifeje-
zetten száraz, erősen igénybe vett 
testfelületre kiváló.

Ha zuhanyzás után a felme-
legedett, enyhén nedves bőrbe 
masszírozod bele, még hidratáló 
hatással is számolhatsz (az olajozó 
hatás mellett). Nem tartalmaz kőolaj 
származékot (mint a bolti krémek 
többsége), így bőrbarát, hatékony.

Hozzávalók:
– 400 g növényi olaj (pl. extra szűz olíva olaj)
– 75 g méhviasz (kapható például méhészeti boltokban. Bármi-
lyen formában alkalmas a célra, hiszen a készítés során felolvaszt-
juk. A méhviasz gyertyák tisztábbak, mint a méhsejtes “műlép”. 
Bio minősítésű méhészetből származó méhviasz nehezebben 
szerezhető be, de természetesen ez tekinthető a leginkább 
vegyszermentesnek).
– 5-40 ml illóolaj (csírátlanító hatása miatt ajánljuk a teafa 
és levendula illóolajokat, de illat szempontjából tetszőlegesen 
választható, milyen fajtát használsz.)
– 1 evőkanál búzacsíra olaj (vagy E-vitamin. Elhagyható, az 
illóolajoknak köszönhetően hónapokig eláll búzacsíra/E-vitamin 
nélkül is).

Elkészítés: 
Nagyon egyszerű. A növényi olajba tedd bele a méhviaszt, és las-
san melegítsd (kíméletesebb vízfürdőn, gőz felett). Miután a méh-
viasz elolvadt, keverd össze alaposan a folyadékot, tedd hozzá 
az illóolajokat, (és búzacsíra olajat, E-vitamint). Öntsd tégelybe, 
és tedd félre egy napra. Ahogy hűl, fokozatosan megszilárdul.
Ha szép kis tégelybe teszed, ajándékba is adhatod!

okovolgy.hu

Készíts kézkrémet!

http://okovolgy.hu


A tél közeledtével a hőmérséklet egyre alacsonyabb, 
hideg lesz, decemberben már a föld is befagy. Csök-
ken a napsütéses órák száma és jellemzőek lesznek 
a sötét, felhős, nyirkos, borongós nappalok. 

A tél a természetben a nyugalom, az elcsendesü-
lés, visszavonulás ideje. A téli időszak jól ellensúlyozza 
a nyári és őszi rohanó életmódot és lehetőséget biz-
tosít a pihenésre, az elmélkedésre befelé fordulásra. 
Ez az ideje annak, hogy a kifelé irányuló energiáidat 
most visszavond és befelé irányítsd. 

Sajnos sokan ilyenkor is folytatni akarják a korábbi 
tempót, sőt a karácsonyi készülődés miatt magasabb 
fokozatra kapcsolnak. A téli rohanás, aktivitás teljesen 
ellentétes a természettel. 

Az ájurvédában a tél vata és kapha időszak. 
A hideg, a szél a szárazság vata jellemzők a nehéz-
kesség érzése, a megnövekedett nedvesség (eső,hó) 
a felhős napok, lassúság, tompaság, kapha jellemzők. 
A tél nyugalma néha nyomasztónak is tűnhet, amivel 
fokozhatja a szervezetedben a motíválatlanságot, 
elnehezültséget, stagnálást, de megfelelő életmóddal 
sokat tudsz tenne ellene.

Minden évszak vannak olyan tulajdonságai ami 
bizonyos személyekre kedvezően hatnak és van 
akinek kifejezetten kedvezőtlenül. Pl akiben sok a tűz 
elem, kedveli a telet, mert hűti, de nyáron a napon 
nagyon rosszul érzi magát. Akinek sok a nedves-
ség a testében, sok a nyálka, ők szenvednek a párás 

Előttünk áll még a tél 
– így segít az ájurvéda
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időben, míg akiknek a teste szárazságra hajlamos, 
a száraz, szeles időjárástól szenvednek. 

Ezért az aktuális időjárási tényezők mindig fontos 
szerepet játszanak közérzetedben, testi lelki egész-
ségi állapotodban. Figyelembevételük nélkül nem 
tehetünk szert egészségre, testi-lelki harmóniára. 

A téli jellemzők megnyilvánulását, láthatod a saját 
életedben is: vágy a lustálkodásra, lassulásra, nehéz 
reggel felkelni, kicsit több élelmiszert fogyasztasz, 
hajlamos lehetsz a felhalmozásra, szívesebben ülsz 
otthon.

Használd ki a tél csendes befelé forduló termé-
szetét. Pihenj, aludj többet, töltsd fel a szervezeted, 
alítsd helyre a szervezeted energiatartalékait. Télen 
ne pazarold az életenergiád, legyenek megfelelő 
arányban az aktív tevékenységek és a pihenés.  

Lazíts az elvárásaidon, ne törekedj nagy teljesít-
ményekre, légy megengedőbb, elfogadóbb önma-
gaddal  és környezeteddel is.

A télnek, mint minden évszaknak megvannak 
az egyéni jellemzői és amikor ezeket elkezded 
figyelembe venni, akkor fizikálisan és mentálisan 
is megerősítheted magad. Az egészséged állapota 
azt tükrözi, hogyan bánsz önmagaddal, mennyi 

figyelmet szentelsz magadnak, testednek, lelked-
nek, gondolataidnak. 

Az ájurvéda fő elve, hogy a hasonló növeli a hason-
lót és az ellentétes minőségekkel tudunk egyensúlyt 
teremteni. Ezért tapasztalhatod, hogy ugyanazon 
dolgok különböző emberekre máshogyan hatnak, 
mert meghatározó a személyek egyéni természete.

A szezonális rutin segít kiegyensúlyozottnak 
maradni. Amikor az életmódodat, táplálkozásodat 
az évszakok változásaihoz hangolod, minimalizá-
lod az évszaki sajátosságokból eredő problémák 
kialakulását. 

Az ájurvéda általános téli ajánlásait sorra vesszük, 
de minden esetben fontos figyelembe venni az 
egyéni alkatodból adódó sajátosságokat. 

Testmozgás
A testmozgás fantasztikus lehetőség a téli tunya-
ság, motiválatlanság felszámolására. A mozgás 
segít oldani a feszültségeket, javítja a keringést 
és az emésztést, erősíti az immunrendszered. Az 
ájurvéda azt ajánlja legfeljebb a kapacitásod 50%ig 
terheld magad és amikor megjelenik az izzadás, 
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szapora lesz a szívverésed, ziháló a légzés ott érde-
mes abbahagyni. 

Kiváló a jóga, thai chi, séta, túrázás, biciklizés, úszás. 
20-30 perc is elegendő. 

Vedd figyelembe a tested jelzéseit.  figyeld meg 
aznap mire vágynál leginkább. Ha tunyának, lom-
hának, motíválatlannak érzed magad, akkor olyan 
gyakorlatokat végezz, amíg kicsit felpörgetnek és 
segítenek feléleszteni a tested, megszünteti a nehéz-
ségérzetet. Ha kimerült, vagy ideges, szorongó vagy, 
akkor olyan gyakorlatokat részesíts előnyben, amik 
nyugtatják az idegrendszert. 

A testmozgásra a legjobb időszak reggel 6-10 óra 
között vagy délután 18 – 20 óra között. 

Téli napi rutin
A természetben minden élőlény egyfajta napi 
rutin szerint él, amit mindig az aktuális évszaki 

sajátosságoknak megfelelően változtat – napfel-
kelte, napnyugta, hőmérséklet. Az életmódoddal, 
napi rutinoddal sokat tehetsz azért, hogy meleget 
teremts a testedben, lelkedben és lelassíts, belső 
nyugalmat tapasztalj. 

A tél lassú, nehézkes, elcsendesült tulajdonsága-
ival nagyon jó időszak  a befelé fordulásra, elmélke-
désre, nyugalomra. 

A napi rutin egy biztos alapot jelent a kiegyen-
súlyozottság és egészség  megteremtéséhez az 
életedben.  Jó ha a felkelés, a munka, az étkezés és 
az alvás ideje azonos minden nap. A többi tényezőt 
pedig szabadon, spontán tudod alakítani a keretek 
között.

Télen a nap is később kel, jó ha te is kicsit többet 
pihensz. Az ébredés ideális időpontja 7 óra körül van. 
Ha tovább alszol sajnos, akkor nehézséget, tompa-
ságot érezhetsz a testedben.
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Reggeli teendők

Indítsd a napot egy kis szájhigiéniával. fogmosás, 
nyelvkaparás esetleg rágj olajat. 

Fogyassz el egy csésze meleg vizet, ez segít bein-
dítani az emésztésed. 

Végezz egy jó kis meleg olajos önmasszázst, ez 
segít hőt termelni és védi a bőröd a kiszáradástól, 
stimulálja a keringésed, a hormonrendszered és az 
emésztésed. további fejleszti az önszeretetet. 

Utána zuhanyozz meleg vízzel.

Ha hajlamos vagy orrdugulásra, mindenképpen 
használj reggel fűszeres, ájurvédikus orrolajat vagy 
csak kend be az orrjáratokat szezámolajjal, hogy ne 
száradjon ki az orrnyálkahártyád. 

Végezz valamilyen reggeli testmozgást – jóga, thai 
chi, torna. 

Ha jógázol a végén savászanaban végezz relaxációt 
és utána végezhetsz pranayama gyakorlatokat is. 
Nagyon jó a teljes jógalégzés és a váltott orrlyu-
kas légzés, továbbá számos fűtő légzésgyakorlat 
is kiváló télen.   A pranayama segít energetizálni 
a tested, támogatja az idegrendszer működését, 
oldja a feszültségeket. 

A reggeli rutin egyik legfontosabb része a befelé 
fordulás, elcsendesülés, meditáció, ima. A meditá-
ció megszabadít a feszültségektől, a megoldatlan 
érzelmektől, nyugtatja az elmét, segíti az életenergia 
szabad áramlását a testedben.  

Majd készítsd magadnak meleg, tápláló reggelit 
– ez lehet zabkása, vagy főtt gabona, esetleg pékárú, 
muffin. Mindig nyugodt körülmények között egyél. 

Öltözz rétegesen, melegen. Használj élénk, meleg 
színeket – narancs, sárga, piros. Hordj sálat, sapkát – 
lehetőleg olyat, ami még a füledet is védi.  Tudtad, 
hogy a hő jelentős része a fejeden távozik el?

Az ebéd ideális időpontja dél körül legyen, de leg-
később 14:00ig ebédlej meg. Ilyenkor a legerősebb 
az emésztésed.

Használd ki a kevés világos időszakot, ne aludj 
napközben.

A vacsorád könnyen emészthető legyen és 18:00 
körül fogyaszd el - minél később van annál nehezebb 
lesz megemészteni.

Este már csak nyugis tevékenységeket végezz - kerüld 
filmezést, számítógépezést, olvasást és lehetőleg 
este 22:00-ig feküdj le aludni. 

A napi rutin, az önmagaddal való törődés hatásait 
kezd el figyelni magadon napról, napra. Figyeld meg 
hogyan hatnak a fentiek a testedre, egészségi 
állapotodra, elmédre. Próbálj kitartani 30-40 napig 
a rutin mellett. Ha ez sikerül, utána életed részévé 
válik.
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Gyógynövények
A téli egészségmegőrzéshez, immunerősítéshez  
fogyaszthatsz gyógynövénykészítményeket is. Az 
ájurvéda egyik ilyen csodaszere a Chyavanprash, 
ami szuper immunerősítő. Továbbá a béltisztításra, 
méregtelenítésre nagyon jó a tirphala. Ha nyálkával, 
túlsúllyal, nehéz emésztéssel küzdesz, olyankor a tri-
katu tud segítségedre lenni. 

Táplálkozás a téli időszakban
Télen a szervezetednek tartalmasabb ételekre és 
nagyobb adagokra van általában szüksége ahhoz, 
hogy melegen tartsd magad és egészséges maradj 
a hidegben is. 

A téli étrend célja a kapha és vata dosha egyensú-
lyának megteremtése, ami segít felszámolni a hide-
get, a stagnálást, a lomhaságot, adott esetben a ned-
vességet vagy a túlzott szárazságot. 

Elsődlegesen meleg, főtt, enyhén olajos, jól fűsze-
rezett ételeket fogyassz. 

Kerüld a hideg ételeket és italokat. 
Igyál meleg vagy forró italokat, gyógyteákat. 

A melegítő hatású teák (pl. gyömbér, fahéj, szeg-
fűszeg, feketebors, kardamom ) növelik a hőt a tes-
tedben , javítják a keringéselősed, segítenek tisztán 
tartani a légutakat.

Ez az időszak nem a saláták időszaka, kerüld a túl 
könnyű zöldségeket, nem véletlenül nincsen sze-
zonjuk. Válassz inkább tartalmasabb zöldségeket, 
gyökérzöldségeket - retek, hagyma, sárgarépa, cékla, 

zeller, fehérrépa, paszternák, süttök, burgonya, édes-
burgonya. Az emésztésed segítésére használj fűsze-
reket változatosan. - fokhagyma, gyömbér, fekete 
bors, szegfűszeg, fahéj, kardamom, koriander, édes-
kömény, római kömény.

Fogyassz főtt gabonákat - zabpehely, kukori-
cadara, árpa, baszmati rizs, köles, quinoa, hajdina 
- és teljes kiőrlésű lisztből készült kenyereket. 

Kiválóak ilyenkor a kapha megnyugtatására 
hüvelyesek is és táplálóak, jó fehérje, vitamin és 
ásványianyag források téli időszakban – lencse, bab. 
A könnyebb emészthetőség érdekében jól kell fűsze-
rezni őket. Ha szárazságra, puffadásra hajlamos vagy 
tálalás előtt locsold meg az ételed egy kanál ghível.

Készíthetsz kitcharit is ami egy fűszerekkel, 
mungobabbal és baszmati rizzsel készült könnyen 
emészthető és tápláló étel. Nagyon jók a levesek, 
főzelékek is télen. 

Aki eszik húst, ott a tél még kedvező lehet csirke, 
pulyka és hal fogyasztásra, illetve ha tojást fogyasz-
tasz leginkább főzve edd. 

Csökkentsd a tejtermékek fogyasztását télen, mert 
hűtenek és nyálkát képeznek.  Kivétel elalvás előse-
gítésére egy csésze forró, fűszerezett tej (kurkuma, 
gyömbér, szerecsendió).

A tél nem kedvez a nyers gyümölcsök fogyasztá-
sának, mert általában hűtik és nyálkásítják a testet. 
Párolva, főzve az alma, körte ideális lehet fűszerekkel. 
Nagyon jók még az aszalt gyümölcsök mazsola, aszalt 
szilva, datolya, füge.

Chyavanprash
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A magvak is jó tápanyagforrások télen mogyoró, 
dió, tökmag, naprafogómag, mandula. 

A zsírok is kiválóak téli időszak ghí (tisztított vaj), 
olívaolaj, tökmagolaj, naprafogóolaj, szezámolaj, 
mandulaolaj. 

Csökkentsd le a táplálkozásodban a hideg, nedves 
vagy túlzottan édes, nehéz vagy olajos ételeket.

Ha hajlamos vagy hízásra, elnehezülésre akkor 
csökkentsd az édes, sós, savanyú ételek fogyasztását 
és érdemes néha étkezéseket kihagyni, böjtölni kicsit. 

Ha hajlamos vagy savasságra ingerlékenységre, 
csökkentsd a sós, csípős, savanyú ételek fogyasztását. 

Ha hajlamos vagy bőrszárazságra, puffadásra, 
idegességre, akkor kerüld a száraz és puffasztott 
ételeket, a csípős, keserű, savanyú ízeket.

Ne edd magad nagyon tele.

A téli ajánlások egyéni alkat szerint eltérőek lehet-
nek, de jó ha tiszteled a természet ritmusát és iga-
zodsz a tél sajátosságaihoz az életmódoddal.

A tél tunya, búskomorságát jól tudod ellensúlyozni 
szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásával. Töltse-
tek időt közösen, nevessetek, szerezzetek örömet 
egymásnak. Csinálj boldogságot, örömet, testet 
lelket melegséggel eltöltő tevékenységeket. Kerüld 
a rohanást, a túl sok feladatot, legyen elegendő időt 
relaxálni, pihenni, elcsendesedni, befélé figyelni.

Csodaszép téli napokat kívánok!

Vitai Kati
http://eljharmoniaban.blogspot.com
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A január a nagy fogadalmak, életmódváltások ės dié-
ták hónapja. Az új év kezdetekor új lappal szeretnénk 
belevágni mindenbe, szeretnék egêszségesebbek, 
szebbek, izmosabbak lenni – persze minél hama-
rabb és könnyebben. Én átállási specialistaként ezzel 
foglalkozom – hogy februárra ne hamvadjon el az 
összes szép elhatározás.

Minden alkalommal, amikor ételt veszünk 
a szánkba, egy sor erőteljes utasítást adunk a tes-
tünknek. Az ételek jóval gyorsabban és mélyebben 
hatnak szervezetünkre, mint a gyógyszerek többsége. 
Például több hetet kell várni arra, hogy egy antide-
presszáns felépítse agyunkban az ingerületátvivő 
szerotonint. Egy kiadós szénhidrátlöket azonban pil-
lanatok alatt nagy mennyiségű szerotonint juttatunk 
az agyunkba. és ezt is tesszük általában. Egyre jobban 
hízunk, miközben vigasztalni próbáljuk magunkat 
– csak nem a megfelelő módon. Vagyis ételeinket, 

főleg az édességeket máris gyógyszerként: élénkítő, 
hangulatjavító szerként használjuk – az összes kel-
lemetlen következménnyel együtt. A szórakozásból 
fogyasztott ételek veszélyesebbek mint a drogok. 

 Az agyunk ellen harcolni nehéz 

A magas cukor- és szénhidráttartalmú étel meg-
változtatja az agy aktuális összetételét. Kisebb mér-
tékben fordulnak elő a jó kedélyállapotot okozó 
ingerület-közvetítő anyagok, viszont hatalmas lesz 
a túlevésre ösztönző hormon mennyisége. Labora-
tóriumi kísérletek során megfigyelhető, hogy minél 
több cukrot eszünk, agyunk annál jobban sóvárog 
utána. Minden falat értéktelen csokiszelettel, mes-
terséges élelmiszerrel egyre inkább elvesztjük az 
uralmat az elhízásért felelős agyi hormonok felett. És 
ez ellen, a saját agyunk ellen harcolni nagyon nehéz. 

Édes
élet
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Szinte a legnehezebb. Ne akarjuk hát erre kárhoztatni 
magunkat, mikor van más megoldás.

A megoldás pedig nem az, hogy lemondjunk az 
édességekről. Amikor elkezdtünk ezzel a témával 
foglalkozni, sokszor azt a tanácsot kaptuk, hogy 
a cukrot, édességet, nassolást ki kell iktatni az életből. 
Csak így szüntethetjük meg az ördögi kört, állíthatjuk 
vissza agyunkat és szervezetûnket a természetes, 
egészséges működésre.

Ez mindannyiunk nagy megkönnyebbülésére 
nem igaz.

 Van megoldás 

Azonban az agyat rávenni, hogy másként visel-
kedjék, nagyon nehéz. Ugyanis mivel ez a legtöbb 
energiát felhasználó szervünk, takarékoskodnia kell 
a döntésekkel járó energia-kiadásoktól. Vagyis ha az 
agyunk észleli, hogy egy döntéshelyzetben három-
szor-négyszer ugyanúgy döntöttél, akkor takarékos 
üzzemmódra kapcsolva kreál egy shortcut-ot, és 
automatára állítja. Előbb utóbb fizikailag is kiala-
kítja ezt az idegpályát, mely a döntésedért felel, ez 
a neurogenezis. Azaz idegpálya teremtés. És amikor 
ez rögzül, az agy mindig ezt dobja fel, erre terel, nem 
szeretné ha te máshogy döntenél. Ezt mi gonosz 
robotpilótának neveztük el. Tehát amikor elindulsz az 
aluljáróban a pogácsãs felé, az nem te vagy, hanem 
a gonosz kis robotpilótád, akit nevezhetnénk kami-
kázénak is.

Azt mindenki tapasztalta már, hogy szokást meg-
változtatni nagyon nehéz. Ezért bukik el a legtöbb 
nagy elhatározás. Be kell helyettesíteni, méghozzá 
hasonló élményt adó cselekedettel. 

Most csak röviden: ha az a szokás, hogy 11-kor 
lemész kávé-sütizni a kolléganőkkel, nem szabad 
fogcsikorgatva a helyeden maradni egy almával. Le 
kell menni, csak vinni magaddal a cukormentesen 
édesített teádat és a cukormentes, de édes sütidet.

Fontos nagyon megkülönböztetni két személyi-
ségtípust ebben a folyamatban: az eredményorien-
táltat: ő lesz aki fejest ugrik, es a folyamatorientáltat: 
ő lesz aki lépésről lépésre halad.

Évek munkája alatt jöttünk rá, hogy nem szabad/
nem lehet ráerőltetni a folyamatokat a másik típusra, 
mert nem fog menni.

 Mit is kell tenned 

És akkor maga a folyamat, szintén nagyon röviden: 
• étkezési naplót írni
• itt nyakoncsípni, beazonosítani a robotpilótákat
• átírni a programjukat: cukormentes nassolásra
• behelyettesíteni az eddig használt édesítőket 

erre az ötre: Xillit vagy másnéven nyírfacukor, 
eritrit, taumatin, rizs szirup, tápióka szirup és 
sztevia, ha valaki szereti.

A cukor függőséget okoz, azonban leszokni róla 
aránylag hamar sikerül. Körülbelül két hét alatt telje-
sen kiürül a szervezetünkből. Utána is élhetünk édes 
életet, de egészségesebben, tiszta tudattal.

Huszár Zsuzsanna
dietetikus
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KÓSTOLJ BELE 

AZ ÚJURVÉDÁBA


VEGETÁRIÁNUS 
ÉTELEK 
ÜNNEPNAPOKRA

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


ÚJÉVI FOGADALMAK

GYÓGYULJUNK  
A HOLD ENERGIÁJÁVAL

KOMPROMISSZUM 
VAGY PÁRHARC?

VESZÉLYBEN A FÖLD TÜDEJE
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A TÚLSÚLY 
NEM A SOK 
EVÉSTŐL LESZ

A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

ÁJURVÉDA 
ÉS A NYÁR
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

JELMEZEK KAVALKÁDJA
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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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A kitűzött cél elérése érde-
kében tartsd szem előtt azt, 
hogy az egészséges táplálko-
záshoz vezető út több kisebb 
lépésből áll, nem pedig 
egy hirtelen bekövetkezett 
drasztikus változ  tatás lesz 
rögtön az életedben. Ha las-
san, fokozatosan és okosan 
vezeted be a változásokat, 
hamarabb lesz a mindennapi 
életed része, mint gondol-
nád! Hozd ki egészségedből 
2022-ben a legtöbbet!

1Ne görcsölj!. Ahelyett, hogy 
mindig a kalóriák számolásá-

val vagy az adagok méretének 
mérésével foglalkoznál, foglal-
kozz többet inkább az étrended 
színesítésével, változatosságával 
és frissességével. Így könnyeb-
ben lehet a bevásárlás során jó 
döntéseket hozni. Összpontosíts 

az általad kedvelt ételekre és az 
egyszerű receptek megtalálá-
sára, amelyek java részben friss 
összetevőket tartalmaznak. 
Ezáltal fokozatosan az étrended 
egészségesebbé és finomabbá 
válik. 

2 A vízfogyasztás elen-
gedhetetlen! A víz az 

életünk egyik fő alappillére. 
A víz segít kiüríteni a méreg-
anyagokat és a salakanyago-
kat a szervezetünkből, ennek 
ellenére az emberek nagy része 
dehidratáltan éli át az életét – 
fáradtságot, energiahiányt és 
fejfájást okozva. Sokszor pedig 
magát a szomjúságot gyakran 
összetévesztik az éhséggel, ami 
elhízáshoz vezethet a későbbiek-
ben. Illetve a dehidratált állapot 
számos betegség kialakulásának 
a melegágya. Napi 2-3 liter víz 

fogyasztásával azonban ezeket 
megelőzhetjük.

3Próbálj meg bizonyos 
ételekre nem úgy gon-

dolni, mint „megszorítá-
sokra”. Amikor tilos kategóriába 
rakunk egy bizonyos élelmiszert 
vagy élelmiszercsoportot, termé-
szetes, hogy még inkább jobban 
kívánod ezeket az ételeket. Ha 
pedig végül engedsz a kísértésnek, 
azt kudarcnak fogod megélni. Egy 
jól bevált megoldás azonban van 
erre. Ha vonzódsz az édes, sós 
vagy egészségtelen ételek iránt, 
kezdd azzal, hogy csökkented 
az adagok méretét, és ezeknek 
a fogyasztásának a gyakoriságát 
is. Idővel egyre kevésbé vágysz 
majd rájuk, vagy csak alkalmi 
kényeztetésekben, úgymond 
„csaló” étkezésekben fognak 
szerepelni.

Legyen könnyed 
  az életmódváltás!

8+1 tipp 
hogyan hozd ki 
az egészségedből 
a maximumot
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4Fogyassz kisebb ada-
gokat. A tálalások mérete 

az utóbbi időben megnőtt, külö-
nösen az éttermekben. Otthon 
használjunk inkább kisebb tányé-
rokat, gondolj reálisan az adagok 
méretére, és kezdj kicsivel. 
A vizuális jelzések segíthetnek az 
adagok méretében – gabonafé-
lék mérete a tálaláskor legyen 
egy ökölnyi. Egy teáskanál jó 
minőségű olívaolaj vagy salá-
taöntet akkora, mint egy gyufás 
füzet, a kenyérszelet pedig 
akkora, mint egy CD-tok.

5 Egyél másokkal, ami-
kor csak lehetséges. 

A közös, másokkal való étkezés 
számos szociális és érzelmi 
előnnyel jár – különösen a gyer-
mekek számára –, és lehetővé 
teszi az egészséges táplálkozási 
szokások modellezését. A tévé 
vagy számítógép előtti étkezés 
gyakran esztelen túlevéshez 
vezethet. Túl sok felesleges kaló-
riát viszünk ilyenkor be, elfelejtve 
élvezni az ízeket is. Megnövelve 
ezzel az elhízás veszélyét.

6Lassan rágjuk! Szánj 
időt az ételek megrágá-

sára, és élvezzd ki a pillana-
tot, ízlelj meg minden falatot. 
Hajlamosak vagyunk elsietni az 
étkezést, elfelejtük megkóstolni 
ételeink ízét és állagát. Hango-
lódj újra az evés örömére. 

7 Hallgass a testedre! 
Kérdezd meg magadtól, 

hogy valóban éhes vagy-e, vagy 
igyál meg egy pohár vizet, hogy 
lásd, szomjas vagy-e, nem pedig 
éhes. Étkezés akkor fejezd be, 
mielőtt jóllakottnak éreznéd 
magadat. Hiszen valójában 
néhány percbe telik, amíg az 

agyad közli a testeddel, hogy 
eleget evett, ezért is különösen 
fontos, hogy lassan egyél.

8  Minimalizáld a cukor 
fogyasztást! A cukor 

energia-emelkedést és -csökke-
nést okoz, valamint egész-
ségügyi és súly problémákhoz 
vezethet. Sajnos az elfogyasz-
tott édességek, sütemények 
és desszertek mennyiségének 
csökkentése csak egy része 
a megoldásnak. Gyakran előfor-
dulhat, hogy észre se vesszük 
hogy mennyi cukrot fogyasztunk 
egy nap. Nagy mennyiségű hoz-
záadott cukor elrejthető olyan 
élelmiszerekben, mint a kenyér, 
a leves- és zöldségkonzerv, 
a tésztaszósz, a margarin, az 
instant burgonyapüré, a fagyasz-
tott ételek, a gyorséttermi ételek, 
a szójaszósz és a ketchup. Íme 
néhány okos tipp a rejtett cukrok 
elkerülésére:

Kerüld a cukros italokat. 
Egy pohár cukor szénsavas üdí-
tőbe körülbelül 9 teáskanál cukor 
van, ami több, mint a napi aján-
lott mennyiség! Próbáljon meg 
citrommal vagy gyümölcslével 
csepegtető vizet. Vagy szuper 

cukormentes italok is vannak 
már. De ezekkel is érdemes óva-
tosan bánni hiszen a mestersé-
ges édesítő szerek sok esetben 
okozhatnak bőrproblémákat, 
puffadást vagy akár laxatív 
székletet.

Egyél természetesen 
édes ételeket, például gyümöl-
csöt, paprikát vagy természetes 
mogyoróvajat, hogy kielégítsd az 
édes íz utáni sóvárgást

Hogyan van elrejtve 
a cukor az élelmiszerek 
címkéiben: Gondosan elle-
nőrizze az élelmiszerek címkéit. 
A cukrot gyakran olyan kifejezé-
sekkel álcázzák, mint például:
• nádcukor vagy juharszirup
• kukorica édesítőszer vagy 

kukoricaszirup
• méz vagy melasz
• barnarizs szirup • kristályos 

vagy elpárolgott nádlé
• gyümölcslé-koncentrátumok, 

például alma vagy körte
• maltodextrin (vagy dextrin)
• Dextróz, fruktóz, glükóz, mal-

tóz vagy szacharóz

Szász Lilla
https://peakshop.hu/girl/
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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/
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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 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 autentikus recepteket 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 13 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


Zöldséges 
polenta

HOZZÁVALÓK
• 15 dkg kukoricadara 
• 1 liter víz
• só
• 4 dkg apróra vágott szárított 

aszalt paradicsom
• 1 cukkini
• 1 paprika
• 1 ek. szárított oregánó (vagy 

bazsalikom ízlés függvénye)
• 3 ek. vaj (vagy kókuszzsír 

vegán változatban)
• bors

a tetejére nem vegán változatban:
• 250 g mozarella
Vegyszermentes (bio) alapanyago-
kat használj! 

ELKÉSZÍTÉSE:
A zöldségeket mosd meg és vágd apróra. Forrald fel a vizet a sóval, 
majd tedd takarékra és keverd hozzá a kukoricadarát. Érdemes 
az első 5 percben habverővel keverni és utána fakanállal. Addig 
főzd, amíg elválik az edény falától. Ha elkészült keverd bele a 3 
evőkanál vajat, paprikát, cukkinit, aszalt paradicsomot, oregánót 
és borsozd meg. A masszát öntsd egy tortaformába és hagyd 
kihűlni, hogy megszilárduljon.  Majd helyezd a tortaformát 200 
fokra előmelegített sütőbe és süsd  10 percig. Majd ha sajttal 
szeretnéd fogyasztani szeld rá a sajtot és tedd vissza a sütőbe. 
Addig süsd, amíg a sajt szép aranybarna nem lesz.

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Szilvalekváros 
fahéjas keksz
HOZZÁVALÓK:
• 25 dkg liszt (tartok egy nagy üvegedényben 30/70%-os arányban bekevert finom/TK 

lisztet, így egyszerűbb a dolgom)
• 12 dkg  porcukor mennyiségének megfelelő édesítőszer (6 dkg eritritet és 1,5 dkg 

„negyedannyit” használtam, kávédarálóban őröltük meg)
• 12-13 dkg vegán margarin (eredetileg 10 dkg vaj, de a TK liszt több zsiradékot igényel)
• 1 db tojás helyett 1 evőkanál porrá őrölt aranylenmag (tojás helyett ezt szeretem 

használni, mert nem lesz tőle barna pöttyös a tészta), 3 evőkanálnyi vízben megáztatva
• 1 dkg őrölt fahéj
• a kekszek összeragasztásához valamilyen cukormentes lekvár, a fahéjhoz a szilva illik 

a legjobban

ELKÉSZÍTÉSE:
A hozzávalókat összegyúrtam, kb. 2 órán keresztül hűtöttem, majd kb. 3 mm vastagságúra nyúj-
tottam, kiszúrtam és 160 fokon megsütöttem. Nem szükséges távolra rakni egymástól a kekszeket, 
hiszen nincs benne térfogatnövelő.
Pecsételésre fel! 

Nagy Márti
hogymegtudjuknezni.blgospot.com
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Olívás 
sajtgolyó
HOZZÁVALÓK:
• 25 dkg reszelt sajt
• 1db tojásnak megfelelő tojáshelyette-

sitő (por)
• 2-3 ek csicseriborsó liszt
• 1,5 kk fekete só
• néhány olajbogyó összevágva
• 3-4 ek semlemorzsa
• olaj a sütéshez

ELKÉSZÍTÉSE:
A sajtot lereszeljük, hozzákeverjük a tojás-
helyettesitőt, majd apránként a lisztet. Sűrű, 
kemény masszát legyen. 

Vizes kézzel diónyi golyókat formázunk, 
a közepébe tesszük a bogyókat zsemlemor-
zsába hempergetjük őket, és forró olajban, 
6-8 perc alatt kisütjük.

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

HOZZÁVALÓK:
• 20 dkg főtt lencse (babérle-

véllel forró vízben)
• egy marék dió 
• 1 fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 2 kk só

• egy csipet őrölt feketebors
• őrölt rozmaring
• 1 kk folyékony füst
• 1 kk fűszer paprika
• 2 ek olívaolaj
• Egy lime leve

ELKÉSZÍTÉSE:
A hagymákat üvegesre páro-
lod, majd a többi hozzávalóval 
együtt robotgépbe teszed és 
krémesre zúzod.

Simon Barbara 
 https://www.facebook.com/sbarbskitche
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Túrós grissini
HOZZÁVALÓK:
• 25 dkg liszt
• 20 dkg túró
• 2 kk só
• 5 dkg kókuszzsír
• 1,5 dkg élesztő
• 2-3 ek tejföl
• 2 ek felaprított tökmag vagy 

szezámmag a szóráshoz

ELKÉSZÍTÉSE:
A lisztbe belemorzsoljuk az élesz-
tőt, hozzáadjuk a túrót, a puha 
kókuszzsírt, a sót és annyi tejfölt, 
amivel össze tudjuk gyúrni a tész-
tát. Ha kidolgoztuk, letakarjuk és 
fél órán keresztül állni hagyjuk. 
Ha letelt, fél cm vastag téglala-
pot nyújtunk belőle, és a tetejét 

megkenjük egy kevés olvasztott 
kókuszzsírral, megszórjuk tökmag-
gal. 6-8 mm széles csíkokat vágunk 
belőle, amiket aztán megtekerünk 
úgy, hogy a két vége ellentétes 
irányba tekeredjen. Sütőlapra 
tesszük, és pár percig pihentet-
jük. Forró sütőben aranybarnára 
sütjük.

Hémangi / Vegavarazs.hu
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Tofus 
babragu
HOZZÁVALÓK:
• 30 dkg gyöngybab
• 3 ek olaj
• ¾ kk asafoetida
• 1,5 kk őrölt római kömény
• 1,5 kk őrölt koriander
• 1,5 kk csemege pirospaprika
• 3 ek sűrített paradicsom
• 3 babérlevél
• ½ kk őrölt feketebors
• 2 kk csípős füstölt paprika
• 2,5 kk só
• 2 db közepes répa megpucolva, felkarikázva
• 30 dkg tofu
• egy csokor friss korianderlevél apróra vágva

A babot előző este megmossuk, és bő 
vízbe áztatjuk. Másnap egy lábosban 
felmelegítjük az olajat, illatosra pirítjuk 
benne az asafoetidát. Hozzáadjuk a római 
köményt, a koriandert és a pirospaprikát, 
elkeverjük, majd jöhet bele a sűrített para-
dicsom. Beleöntjük a leszűrt babot, és fel-
engedjük vízzel. Rászórjuk a borsot, a sót, 
a füstölt paprikát, beledobjuk a babérle-
velet. Amikor a bab félig megfőtt, a répát 
is beletesszük. Ha a víz elfő, pótoljuk. Egé-
szen addig főzzük, amíg a bab megpuhul. 
Közben a tofut csíkokra vágjuk, és 2 kanál 
olajon egy serpenyőben megpirítjuk.

Ha a bab puha, hozzáadjuk a tofut, és 
még 4-5 percig főzzük, hogy felvegye 
a fűszeres levet. Végül belekeverjük a kori-
anderlevet, és elzárjuk alatta a lángot.

Hémangi / Vegavarazs.hu
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A 2022-es újévünket váratlan fordulatok jellem-
zik, és megtapasztaljuk a szokatlanság, a humor 
mindent felülíró erejét. Előtérbe kerülnek azon új 
nézőpontok felismerése, melyek a jól megalapozott, 
a gyakorlatban is bejáratott tudásunkból erednek. 
A jól megalapozott tudás itt nagyon hangsúlyos 
a Plútó-Vénusz-Merkúr együttállás révén: egyrészről 
ösztökél bennünket tudatosnak lenni, megérteni és 

teremteni, hogy saját bölcsességünkből kiindulva 
tudjuk hosszú távon gyümölcsözővé tenni életünket. 
Az óévhez képest új dolgok jelennek meg életünk-
ben. A Szaturnusz és az Uránusz teremtő fényszöge 
már távolodó, így az előző hónapokhoz képest kelle-
mesebb szituációkra számíthatunk és saját tapaszta-
lataink, a múlt évi helyzetekből levont tanulságaink és 
tapasztalataink megbeszélése lesz inkább túlsúlyban 

Megújulás és egyéniségünk kiforrása 
az összetartozásért
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a gyarapodásunkért, a múlt tisztázásáért, az öröm-
teli pillanatokért. A fényszög záróakkordja már egy 
új égi fényüzenetet hordozva, február 
első hetében megadja számunkra az 
újjászületést, a megújulást: a Szatur-
nusz már a Delfin és a Kiscsikó csillag-
képeknél jár és egész évben aktívvá 
teszi e csillagképek lényegét: a múlttól 
megtisztult lelkek megújulnak, lényük 
újjászületik, és létrehozóak, a termé-
kenység hordozói is. Ráadásul most 
február elején a rálátást és cselekvést 
adó Nap is hozzáadja erejét, itt az idő megcselekedni. 
Februárban ezen felül a férfi és női erők egységbe 
rendeződnek, összeolvadásuk a bölcsesség, a sze-
retet és a hit által történik meg. Ebben a hónapban 
a harmónia kialakítására és emelésére építhetünk.

Az év legintenzívebb és legmeghatározóbb 
időszakának március, április és május ígérkezik: az 
összegzés és a beérés időszaka. A megújulásunkat 
támogató Szaturnusz égi helyzete a Delfin és Kis-
csikó csillagképekben folyamatosan jelen lesz egész 
évben, azért érdemes mihamarabb a tettek mezejére 
lépni, hiszen ez segíti az életünket és a folyamat 
megértését. Van idő fokozatosan, lépésről lépésre is 
kibontakozni, ehhez a Naprendszer többi bolygói-
tól is inspirációt kapunk. Március 3-án és még pár 
napig a Merkúr által lesz támogatott, ekkor jobban 
megértjük a miérteket és a hogyanokat egy-egy 
megújulást hozó helyzettel kapcsolatban. Az alko-
tásvágy feléledését és a létrehozás örömét is tarto-
gatja március 3-a! Március 3-án ráadásul egy 3-as és 
egy 4-es bolygócsoportosulás nagyobb impulzust 
ad nekünk. A Mars és a Vénusz együttáll a Plútóval, 
tehát lehetőségünk van a februárban megteremtett 
harmónia tudatosítására, és a februárban megala-
pozott tudásunkkal a mélységeink és magassága-
ink harmonikus emelésére, tudásunk bölcsességgé 
érlelésére. A 4-es együttállás a Vízöntő csillagkép 

jövő vizénél, a Pegazos – táltos paripa csillagkép 
felett a Nap, a Jupiter, a Hold és a Neptunusz között 

történik: a jövőbeli terveink felé tett újabb lépésre 
ad lehetőséget, egy bölcs rálátást biztosító helyzetet, 
melyet érzelmeinkkel és intuíciónkkal is felismerünk. 
Egy szempillantás alatt tudunk terveket megvalósí-
tani, ötleteket kapni, vagy a saját éltető forrásunkhoz 
kapcsolódni. Ehhez kapcsolódik az Uránusz a Kos 
csillagképből, megerősítve a hosszú távon termé-
keny, jólétünkhöz vezető terveinkhez kapcsolódást. 
Április 9-16 között válik nagyon egzakttá a március, 
április és május hónap közegét megalapozó Jupiter 
és a Neptunusz együttállása a Visszaúszó Halak csil-
lagképben. Ekkor az intuíciónkat és bölcsességünket 
tudjuk együtt működtetni, összeegyezetni, ami így 
egy ütős páros! Hiszen ez nagyon meghatározza, 
hogy kik is vagyunk valójában, milyen egyéniségünk 
van. Ahogyan a legigazibb módon tudunk másokhoz 
kapcsolódni és igazán megélni és élvezni a saját 
egyéniségünk mellett a körülöttünk lévő emberek 
egyéniségének sokszínűségét. Tényleg élvezni a kap-
csolódást, mert valójában egyéniségek tudnak egy-
máshoz kapcsolódni hosszú időre és közös feladatra, 
közösségi életre. Ez adja meg a teljes biztonságot, 
bizalmat, otthonérzetet is! Egyre inkább a letisztult 
helyzetek, minőségek kapnak hangsúlyt életünkben. 
Április 16-17-18 között a Nap a kiemelkedést jelké-
pező Al Risha csillagnál halad, újabb lépést mutatva 
a számunkra megfelelő élet kirajzolódására. Május 
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5-én és környékén a Kos csillagképben együttálló 
Nap-Uránusz kettős újabb felszabadító-kezdemé-
nyező erőt és lendületet ad a tettek mezejére lépés-
nek. Május 17 - június 11 között a Pleiádok termékeny 
erői a szokásosnál hosszabb ideig állnak rendelke-
zésünkre, mozgalmasságot és az átlagnál nagyobb 
ingereket kapva a létrehozásra, megvalósításra. 

Június, július és augusztus újabb lehetőséget 
biztosít a tudatosságunk csiszolására és megérté-
sére a saját mély lelki beállítódásunk szava szerint, 
a tavaszhoz képest még magasabb szinten: június 
elején a megújító erőket felügyelő Szaturnusz ret-
rográd mozgása újabb megoldásokat, szempontokat 
hoz be, vagy újabb területeket integrál életünkbe. 
Június 10-21 körül az egyensúly felfedezése és a biz-
tos, állandó minőségek meghatározása támogatja 
a távlatok meglátását, számunkra fontos dolgok 
újrateremtését. Július 17-én és a környező napokban 
a felettes énünktől kapunk mindezekre megerősí-
téseket és érdemi válaszokat, ha szükséges. Július 
28 és augusztus 2 között pedig már a bennünket 
helyzetbe hozó szituációkat is megkapjuk. A családi 
kör, a létrehozás még a korábbinál is jobban előtérbe 
kerül. Augusztus 10-19 között pedig a dolgokra való 
rálátással tudjuk irányítani a céljainknak megfelelő 
helyzetek alakulását. Augusztus 24-31 között olyan 
megújulásunkat elősegítő, harmonizáló helyzetekkel 
találkozunk, melyek automatikusan hozzák a követ-
kező lépéseket is távlati terveinkhez. Megértjük azt 
is, hogy milyen visszatérő és fontos részletek, elvek 
juttatnak el minket céljaink megvalósításához.

Szeptember, október és november hónapok-
ban a megoldások kivitelezését elősegítő, fontos 

tisztáznivalók kerülnek előtérbe. A mély lelki kérdést 
jelentő dolgokra irányul a figyelmünk. Szeptember 
közepén nagyszerű alkalom nyílik világosan látni és 
helyzetekben tetten érni a mögöttes érzelmeket és 
a múltbeli lelki tapasztalatokat. Szeptember végén 
saját módszereink, technikáink adják a megértésüket, 
egyúttal a megoldásokat is a kezünkbe. Rájövünk 
arra is, hogy milyen tulajdonsággal, szemléletmód-
dal tudunk a múlt lejárt részeitől elrugaszkodni.  
Egész októberben nagyon jól megéljük a nagyon 
finom, kreatív oldalunkat, a létrehozás örömét. Ebben 
a hónapban a föld alól is elő tudunk keríteni szá-
munkra fontos ismeretet, tárgyakat, tulajdonságokat, 
vagy egy – akár igazi, akár szimbolikus - utazás révén 
egyszerűen csak megélni a teremtés örömeit. A Nap 
a Vénusszal ekkor szorosan egymás után a Szűz csil-
lagképen keresztül vándorol, hogy október 20-án 
együtt álljanak az Angyal részénél! Üzeneteket és 
támogatást kapunk mindenféle harmonizáló és gyü-
mölcsöző kezdeményezésünkhöz. November újra 
a múltat és a szívünket helyezi előtérbe azért, hogy 
megtanuljuk a harmonikus egyensúly fenntartását 
azokban a helyzetekben, ahol szükség van rá. Az év 
vége felé közeledve fokozatosan hangsúlyossá válik 
a titkok megfejtése, az összefüggések megtalálása 
a számunkra fontos területeken. A terveink megva-
lósításának nagyon kedvező hónap a december is, 
ekkor nagy támogató erőt tudunk működtetni a Mars 
révén a Bika csillagkép szarvaitól. A kapcsolatainkban 
is ugyanúgy megjelenik ez a gyümölcsöző, emelke-
dett hozzáállás és az összetartozás.

Bodnár Erika

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin30

http://108.hu/magazin


Az adzuki egy sötétvörös babféle 
kemény külső héjjal. Igen gazdag old-
ható rostokban, mely segít csökkenteni 
a magas koleszterinszintet, és segíti az 
egészséges bélműködést.

Nagyszerű forrása a magnézium, 
vas, cink, réz, kálium, mangán- és  
B3-vitamin ellátásnak, amelyek hozzá-
járulnak az általános egészségi állapot 
javításához.

Gyorsítja az anyagcserét, segít 
a szervezetnek gyorsan és hatékonyan 
lebontani az ételt. A bab alacsony 
zsír-és magas fehérjetartalmú, ezért 
ideális a fogyókúrás étrendben. Külö-
nösen kedvelt a japán és távol-keleti 
konyhában.

A japán nők titkos szépségfegyvere 
az adzuki őrlemény, amit a Nara kor-
szak, a 7oo-as évek óta használnak. 
Magas szaponintartalma megtisztítja 
a pórusokat, ragyogó, puha bőrt ad, 
mely jobban felszívja a tápanyagokat. 
Figyelem, rá lehet szokni, de csak  heti 
1 alkalommal használd!

Használata: 2 evőkanálnyi őrleményt 
kis folyadékkal (langyos legyen!) keverj 
pasztát. Kend az arcodra, álladra. 
10-15 perc után langyos vízzel alapo-
san mosd le. Utána használd a szo-
kásos tápláló arcápolódat. A folyadék 
lehet víz, de ha a pakolás közben sze-
retnél inni egy csésze zöldteát, azzal is 
készítheted. Más, a bőrállapotnak meg-
felelő gyógytea vagy virágvíz is lehet. 
Őrleményt úgy kapunk, ha bio adzuki 
babot kávédarálóban megőrlünk.

Radnai Éva
www.naturkence.hu

Adzuki bab, 
A GÉSÁK SZÉPSÉGTRÜKKJE

Tudtad?  Ez a babféle proteáz inhibito-
rokat tartalmaz, amelyről ismert, hogy 
a rákos sejtek fejlődését gátolják.
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Az új évre sokan úgy tekintenek, mint egy új élet kez-
detére, ami tele van lehetőséggekkel. Ez az időszak 
a célkitűzésekidőszaka, ilyenkor azok, akik tudatosan 
élik az életüket, kicsit többet foglalkoznak a céljaikkal, 
a jövőjükkel és terveket készítenek arra vonatkozóan, 
hogyan tehetnék azt jobbá.

Neked már nem kell elmagyaráznom, hogy a jobb 
élethez milyen nagy szükség van arra, hogy ottho-
nunk energiaminősége rendben legyen. Ha rendben 
vannak az energiák (jók a Vaszati minőségek), akkor 
az otthonunk segít minket céljaink elérésében, ha 
nincsenek rendben, akkor gátol. Ez ilyen egyszerű.

Éppen ezért az éves céljaid kitűzése és leírása 
során azon is gondolkodj el, hogy mit teszel ebben az 
évben az otthonodért! Az otthonoddal kapcsolatos 

célok többrétűek lehetnek és – ha csak nem követsz 
el a kivitelezésük során valami súlyos Vaszati hibát 
-, akkor egytől-egyig hozzájárulnak ahhoz, hogy ne 
csak az otthonod legyen szebb és jobb, hanem az 
életed is.

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

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

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

A második csoportba azok a tennedők tartoznak, 
amelyek szebbé, kényelmesebbé, praktikusabbá 
vagy éppen energiatakarékosabbá teszik az ottho-
nunkat. Az ilyen munkálatok vagy vásárlások során 
nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogyan hat majd 
a változás a lakás Vaszati minőségére. Ha például azt 
tervezed, hogy valamelyik szobába új bútort veszel, 
akkor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy 
arra az égtájra, ahol ez a szoba van milyen színek 

valók, és mennyire lehetnek a bútorok 
súlyosak vagy éppen könnyedek. Egy 
északkeleti szobába semmiképpen se 
vegyél egy fekete bőrganitúrát! Az is 
lehet, hogy bővíteni szeretnéd a háza-

dat. Ez már egy kényesebb kérdés, mert 
bizonyos égtájak irányába kedvező terjesz-

kedni, bővítenei (ezek az észak, északkelet és 
a kelet), más égtájak irányába azonban kedvezőt-
len. Az sem mindegy persze, hogy mire szeretnéd 
használni a bővítményt, mert míg egy raktár nagyon 
kedvezőtlen északkeleten, addig egy télikert vagy 
veranda kedvező. (Ha ilyesmire készülsz, mindenképp 
konzultálj szaktanácsadóinkkal!)

A harmadik csoportba tartoznak azok a teendők, 
amelyeket kifejezetten a Vaszati minőség javítása 
miatt végzünk. Ezek kapcsolatban lehetnek az első 
két kategóriával, de előfordulhat, hogy valami változ-
tatást kifejezettem a Vaszati miatt végzel el. Remekül 
lehet korrigálni a színek segítségével akár úgy, hogy 
átfestesz valamit, vagy elhelyezel valamilyen tudato-
san megválasztott színű dísztárgyat, ami lehet egy 
váza, egy terítő egy új díszpárna, vagy egy új függöny. 
Természetesen korrigálhatsz a Vaszati energetikai 
eszközeit használva is és ez is lehet egy remek cél 
az idei évre, hogy végre beszerzed mindazt, amire 
szükség van.
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Most, írás közben folyamatosan cikáznak bennem 
a gondolatok a saját házunkkal kapcsolatban. Azt 
vettem észre, hogy mind a házunkban, mind az 
életünkben vannak befejezetlen dolgok, amiket jó 
lenne az idén befejezni. Úgy érzem ráadásul, hogy 
ez a kétféle befejezetlenség összefüggésben is van 
egymással. Először is, szeretném az idén befejezni 
a kerítésünket, ami egyelőre csak félig van készen… 
ennek örömére a minap (még a decemberi hóesés-
kor) egy szép szarvastehén sétálgatott a kertben, 
akinek másnap meg is találtuk a nyomát a hóban. Az 
egész kertet bejárta! A kerítésnek a Vaszati jelentő-
sége az, hogy kijelöli energetikailag is a telek határait. 
Ha kész lesz a kerítés, akkor lesz igazán jelentősége 
annak, hogy délnyugatra és nyugatra nagy fákat 
ültettünk és, hogy majd lesz északon egy tó. Az 
alagsor is befejezetlen, s ez a befejezetlenség akar-
va-akaratlanul is vonzza a rendetlenséget, ami pedig 
energia szinten nincs jó hatással a házra. És hogyan 
érzem ezt a befejezetlenséget az életemben? Csak 
egy példa: nagy lelkesedéssel elkezdtem írni két 
könyvet is (egy “igazi” könyvet, ami elég nagy falat) 
és egy rövidebb, E-könyvet egy speciális témában. Ez 
utóbbit olyan lelkesen és lendülettel írtam napokig, 

hogy azt hittem pár hét alatt 
készen is lesz, de aztán jött 
a karácsony, ami nálunk egyet 
jelent az utazással, és – bár 
a lelkesedeésem megmaradt 
– a lendületet elveszítettem 
és nem készült el ez a mini-
könyv. (A könyvek befejezését 
nem szeretném a kerítéstől és 
a pincétől függővé tenni!)

Nagyon fontos lenne az is, 
hogy ha valami elromlik a ház-
ban, azt azonnal javítsuk meg! 
Ha mi nem tudjuk megjavítani 
(mert nincs rá időnk, vagy nem 
értünk hozzá), hívjunk szerelőt 

vagy mesterembert. A lényeg, hogy ne legyen a ház-
ban csöpögő csap, törött csempe, üveg, használaton 
kívüli zuhanytálca, vagy bármi olyan dolog, ami ott 
van ugyan a házban, csak éppen használhatatlan. 
Ez sincs jó hatással az életünkre – közvetlenül és 
közvetve sem. Közvetlenül nem tesz jót a lelkivi-
lágunknak naponta elmenni egy elromlott dolog 
mellett, közvetve pedig ezek az elromlott eszkö-
zök, használati tárgyak is hatással vannak a lakásunk 
Vaszati minőségére. (Nem jó hatással.)

Bármire is készülsz az idén az otthonoddal kap-
csolatban – legyen az a kényszer szülötte javítás, fel-
újítás, egy örömteli dekorálás vagy Vaszati korrekció 
-, javaslom, hogy vegyél elő papírt és ceruzát, járj 
körül a lakásban és írj össze mindent, amit az idén 
tenni akarsz az otthonodért. Válaszd ki a legfontosab-
bat, vagy azt, amit a legkönnyebb kivitelezni, vagy 
éppen azt, ami ha elkészül a legnagyobb örömet 
okozza majd és tervezd meg, hogyan fogod meg-
valósítani. (Az egyszerűbb dolgokhoz persze nem 
szükséges bonyolult terv, csak végre kell hajtani és 
kész.) A lényeg, hogy tegyél valamit a cél érdeké-
ben. A listát tedd olyan helyre, ahol látod (nehogy 
megfeledkezz róla). Legjobb, ha északkeletre vagy 
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keletre teszed (egyéb céljaid és akár egy Sri yantra 
vagy Meru csakra társaságában), mert ezek az égtájak 
szoros kapcsolatban állnak a jövőd alakulásával. (Ha 
vécé van északkeleten, akkor nehogy a vécébe tedd 
a listát!!! A vécét korrigáld egy Matsya yantrával és 
a listát a vécén kívül pl. az előszobában vagy másik 
helyiségben helyezd el.)

Nem tudom, te hogy vagy vele, de én nagyon 
lelkes lettem! Tudom, hogy milyen az, amikor elkészül 
valami – főleg, ha saját kezüleg készítem -, milyen 
az, amikor átalakul valami, vagy egyszerűen milyen 
érzés felteríteni az étkező asztalra egy új terítőt. 
Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni. Azzal 
is sokat teszel a lakásoddal, ha az idén egy kicsit 
alaposabban végzed el a tavaszi nagytakarítást, amit 
összekapcsolsz egy alapos selejtezéssel is, ami során 
megszabadulsz minden olyan dologtól (legyen az 
ruha, használati tárgy vagy dísztárgy), ami nem szép 
és nem működik rendesen. Annak idején, amikor 
a 27 napos program írásába kezdtem (szerencsére 
azt be is fejeztem!), az volt az elképzelésem, hogy 

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

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

Manhertz Edit 
vaszati tanácsadó 

vaszati.hu
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1863. január 1. Abraham Lincoln amerikai elnök minden rabszolgát szabaddá 
nyilvánított

1908. január 1. Megjelent a Nyugat című irodalmi folyóirat első száma

1933. január 5. Megkezdték a San Franciscoi Golden Gate híd építését

1610. január 7. Galileo Galilei felfedezi a Jupiter bolygó négy legnagyobb holdját 
(Io, Europa, Ganimédesz, Callisto)

1981. január 10. A brit slágerlistán első helyezett lett John Lennon Imagine 
című dala

2016. január 10. A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Golden Globe-díjat 
kapott a Saul fia című magyar film

1939. január 16. Kiadták az első Superman képregényt

1820. január 17-én született Anne Bronte angol írónő

1823. január 22. Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt

1458. január 24. Hunyadi Mátyást magyar királlyá választották

1984. január 24. Az Apple bemutatta az első Macintosh személyi számítógépet

1900. január 25-én született Fekete István író

Helló január!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Szobanövények sötét sarokba 
(tovább: femina.hu)

• Tippek a dúsabb hajért
 (tovább: femina.hu)

• Tippek megfázás idejére 
(tovább: hazipatika.com)

• Nátha és fülfájás
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

A régi gyógynövényes leírások már emlí-
tést tesznek róla, hogy a málnalevélből 
készült teát várandós kismamáknak is 
lehet adni. Mert a tea fogyasztása elő-
segítheti a méh ellazítását, felpuhíthatja 
a méhnyakat, továbbá a vajúdás ide-
jét valamint a velejáró fájdalmakat is 
csökkentheti. Elsősorban méregtelenítő, 
salaktalanító hatása révén tartják erről 
a teáról azt, hogy kitisztíthatja a bélrend-
szert (megmozgatja a belek simaizom-
zatát), melynek révén a méhizomzat 
is mozgásba jöhet, ez pedig az első 
fájásokat kialakulásához vezethet.  
Görcsoldó hatása miatt jótékony lehet 
enyhe menstruációs panaszok esetén, 
ahogyan az Európai Gyógyszerügynök-
ség is ajánlja. Emellett enyhe hasmenés 
esetén, görcsoldóként is bátran kipró-
bálható, de egyszerű élvezeti teaként is 
beilleszthető a hétköznapjainkba.

Hogy készítsd el a málnalevél teát?
Egy teáskanálnyi málnalevelet forráz le egy bögrényi 
vízzel, és hagyd ázni 15 percig!

Ezt is, mint valamennyi gyógynövényes teát, frissen 
készítsd el, és rögtön idd is meg!

Ízesítsd mézzel! Napi 4 bögrényi adagnál nem java-
solt többet fogyasztani belőle!

A teát folyamatosan 4 hétig lehet inni, folytatni 
pedig csak 5 nap szünet után lehet.

Ha úgy döntesz, hogy kipróbálod terhességed alatt, 
fontos tudni, hogy a málnalevél teát nem javasolt a 34. 
terhességi hét előtt fogyasztani, mert szakértők szerint 
akár korai méhösszehúzódást is kiválthat. Szintén nem 
szabad alkalmazni terhességi cukorbetegség esetén, 
valamint szoptatás alatt, mert a tea fogyasztása után 
hirtelen lecsökkenti a vércukorszintet (egyébként tejel-
választást serkentő hatásával kapcsolatban nem is 
állnak rendelkezésre klinikai vizsgálatok).

Forrás: babaszoba.hu
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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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	_wz2ww3xf617y

	teljeskep 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 


