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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

3.500 Ft

2.990  Ft
KEDVEZMÉNY:

510 Ft

Látogasson el 
online webáruházunkba! aruhaz.108.hu
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Immunerősítés 
      az ájurvédában
India ősi, 5000 éves orvostudománya, az Ájurvéda 
minden kritikus helyzetben, vírusok, járványok ese-
tén is a prevencióra helyezi a hangsúlyt. Dr. Partap 
Chauhan a Jiva.com ájurvédás oldal orvosszakértője 
egy rövid videóban összegezte a legfontosabb aján-
lásokat. Ezeket az elveket figyelembe véve rendkívül 
sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért!

Dr. Partap Chauhan elsőként arra hívja fel a figyel-
met, hogy a félelem, a negatív vibráció, az aggoda-
lom és a stressz, ami az ilyen helyzetek természetes 
velejárója, kísérőjelensége, a legjelentősebb immun-
gyengítő tényező. A stressz hatására ugyanis átkerü-
lünk az úgynevezett „fuss vagy menekülj” szimpatikus 
üzemmódba, amelynek hatására a testi alapfunk-
ciók háttérbe szorulnak és az életben maradás válik 
a szervezet elsődleges céljává (a szerk.). Az emésztés 

lelassul, csökken a hatékonysága, az immunrendszer 
legyengül. Az Ájurvédában úgy nevezik ezt, hogy 
„ama”, azaz méreganyag képződik a rossz emésztés 
hatására, az ama pedig a szülőanyja egy sor beteg-
ségnek az emberi szervezetben.

Az Ájurvéda kiemelt figyelmet fordít a higiéniára, 
tisztaságra is. A száj higiéniájára, a naponta váltott 
tiszta ruházatra. Kiemelten fontos a járványügyi hely-
zetben a napi többszöri kézmosás, hiszen a vírusok 
zöme cseppfertőzéssel terjed. Nagyon fontos, hogy 
az arcot, nyakat, szem és száj környékét ne érintsük 
meg soha kézzel, használjunk papírzsebkendőt.

Az Ájurvéda számos immunerősítő és antibiotikus 
hatású növényt ismer. Ilyenek az amla, a ním, a tulszi 
vagyis a szent bazsalikom, valamint a guduchi dzsúz. 
Természetesen emellett nagyon fontos a citrusfélék 
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fogyasztása, az elégséges C-vitamin bevitel érde-
kében. Európában erre a célra használják a bíbor 
kasvirágot (echinacea), de a D-vitamint is (a szerk.).

Az Ájurvédában azonban nagy hangsúlyt fek-
tetnek az emésztés tüzének optimalizálására is, ha 
ugyanis ez rendben van, akkor a vitalitás, az immu-
nerő, a védekezőképesség is megfelelően funkcionál, 
a szervezetünk képes megbirkózni a kórokozókkal. 
Ennek elősegítése érdekében ezért nem javasolt 
a hideg, hűtő hatású italok vagy hideg víz fogyasz-
tása, ellenben a meleg, langyos víz nagyon is cél-
ratörő. Hatékony recept lehet, ha minden reggel 
elkészítjük a következő italt: 1 liter vízhez adjunk 1 tk 
köményt, 1 tk római köményt és 1 tk őrölt koriandert, 
valamint egy kevés friss gyömbért. A nap folyamán 
kortyolgassuk el ezt az italt.

Az innivalóba, vizünkbe más természetes antibi-
otikumokat is tehetünk. 1 pohár vízbe tehetünk 2-2 

szem feketeborsot, szegfűszeget és egy ujjnyi össze-
vágott friss gyömbért. De a menta tea, gyömbér- és 
fahéjtea is egészségünk hasznára válik.

A felső légúti fertőzéseket megelőzhetjük, ha 
naponta 2 alkalommal naszját, azaz olajos orrü-
reg-öblítést végzünk, vagy egy pohár víz és 1 teáska-
nál só keverékével gargalizálunk. A felső légutak akkor 
tudnak megbetegedni, ha a természetes védőnyálka, 
a kapha eltűnik a szervek felületéről, ezért fontos, 
hogy megőrizzük vagy pótoljuk ezt a nedvességet, 
hogy ne száradjon ki a nyálkahártya.

Emésztésünk további barátja lehet, és segíti a toxi-
nok kiürülését is, ha esténként 2 darab Triphala tab-
lettával térünk aludni, amennyiben ennek nincs 
egyéni ellenjavallata.

Forrás: krisna.hu
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Az első örömteli pillanat után felmerül egy 
sor kérdés a kismama fejében. Találhatunk 
különböző cikkeket az interneten, hogy 
hogyan is kellene egy várandós anyukának 
élnie a kilenc hónap alatt. Ezekben számos 
ellentmondást fedezhetünk fel. Az első baba 
várásakor megijedünk egy-egy fájdalom-
tól, egy-egy pecsételő vérzéstől. A máso-
diknál már nem igazán foglalkozunk vele, 
mert tudjuk, hogy ez természetes folyamat. 
Ám nincs két egyforma gyermekvárás és 
két egyforma készülési szakasz sem, ezért 
érdemes a személyre szabott konzultáció, 
amiben támaszul ott áll a védőnő is! Viszont 
vannak oyan alapelvek, amelyeket érdemes 
betartani a 9 hónap alatt!

Nincs dohányzás  
és alkohol fogyasztás
Sok anyuka nem teszi le a cigaretát a kilenc 
hónap alatt sem. Az ő esetükben kisebb 
súlyú kisbabájuk lesz, és ami még ennél is 
rosszabb, máris függőséggel és hiánnyal 
kezdi meg az életét. Hiszen amikor meg-
születik, akkor már nem kapja meg a nikotin 
„adagját”, ezért a csecsemőosztályon ők 
sírnak a legtöbbet, szenvednek, elvonási 
tüneteket produkálnak! Nem is beszélve 
arról, hogy gyengébb lesz az immunrend-
szerűk, és esélyes, hogy felnőttkorukban is 
dohányozni fognak!

Várandósság
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Adalékok kerülése
Ez egy nehezen betartható terület, mert ma már 
mindenben találhatunk adalékanyagot. Érdemes 
a magunk által eltett befőtteket, lekvárokat fogyasz-
tani. Kerülni, vagy teljesen elhagyni a félkész étele-
ket, chipseket, cukorkákat egyéb, egészségkárosító 
anyagokat.

Rendszeres mozgás
A várandósság egy természetes állapot, amely nem 
azt jelenti, hogy az ember egész nap csak fekszik. 
Ha már több gyermekünk is van, akkor is érdemes 
közös mozgásos programokat beiktatni. Közös séta, 
nyújtó gyakorlatok, de nem megerőltető, izmokat 
szálkásító, fogyasztó programok!

Mértékletesség
Nem kettő helyett eszünk, és nem is éheztetjük 
magunkat! A legideálisabb az lenne, hogy ha előre 

összeállítanánk, hogy a nap folyamán mit eszünk, 
iszunk. Együnk öbbször keveset, és vegyünk magunk-
hoz sok folyadékot (vizet). Iktassunk be pihenős 
perceket, készüljünk szeretettel a szülésre és az utána 
következő időszakra.

A baba várása, szülése, születése egy mágikus varázs! 
A szervezeten belül zajlanak a biokémiai folyamatok. 
Minden szervünk tudja, hogy mikor mit kell tennie. 
Mikor kell friss magzatvíz, mikor milyen tápanyagra 
van szüksége a babának, és mikor kell őt világra segí-
tenie! Majd a kinti életben az anyatej mindig pont 
olyan összetételű, amire akkor a babának szüksége 
van!

Élet maga egy csoda, és a nőket kivételes és ter-
mészetes nehéz feladat elé helyezi a sors, de ezt 
átélni, megélni a legszebb, legáldottabb része az 
életünknek!

Jó egészséget!

Nagyné Szalai Melinda
fitoterapeuta, jóga oktató, dúla

www.melinda-angel.hu
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Belekezdünk az életmód-
váltásba, elkezdünk dié-
tázni és egy idő után nem 
látjuk a változást, pedig 
mindent úgy tettünk 
ahogy az a nagy könyv-
ben volt írva. Ez a lassú 
anyagcsere miatt követ-
kezik be. Az anyagcsere 
nem más, mint annak az 
energiafelhasználásnak 
a mennyisége, amelyet 
egy nap elégetünk: egé-
szen a lélegzetvételtől, 
az edzésig minden ide 
tartozik.

A lassú anyagcsere felgyorsításá-
hoz a BMR-re kell koncentrálnunk. 
Ezt pedig leginkább a olyan éte-
lek elfogyasztásával tudjuk felpör-
getni, amelyek megemésztéséhez 
több energiára van szükségünk.

A makrotápanyagok közül 
a fehérje megemésztéséhez 
több energiára van szükség, mint 
a szénhidrát vagy zsírok feldolgo-
zásához. Mindemellett pedig a rost 
is nagyobb energiafelhasználást 
kíván, így érdemes mind a fehérjé-
ből, mind a rostból többet fogyasz-
tani, így az anyagcsere egy részét 
pörgésben tudjuk tartani. 

Viszont az egyensúly a fontos. 
Ha nem visszük be a szervezetünkbe 

A metabolizmust három fak-
torra osztjuk:
• BMR (Basal Metabolic Rate): 

Ez az alapanyagcsere, vagyis 
a szervezet energiafelhaszná-
lása nyugalmi állapotban. Az 
alap metabolikus ráta egy szer-
vezet napi kalória felhasználá-
sának körülbelül 70%-át teszi ki. 

• NEAT: Olyan adaptív termog-
enezis, amely nem edzéshez 
kötött. Ide tartozik többek 
között a főzés, lassú gyaloglás, 
takarítás. Az anyagcsere 20%-
át adja.

• EDZÉS: Valamilyen intenzív 
mozgásforma. Az össz anyag-
csere 10%-át adja.

3+1 tipp 
az anyagcsere 
felpörgetéséhez
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a szükséges mennyiségű tápanya-
got, akkor éhező üzemmódban 
fogunk kapcsolni. Ennek végső 
eredményeképpen pedig csökkenő 
üzemmódba fog kapcsolni a meta-
bolizmusunk, amely betegségek 
kialakulásához fog vezetni.

1Tartsuk magasan 
a fehérje fogyasztását

A jó minőségű étkezések néhány 
órára megnövelheti az anyagcse-
rét. Ezt nevezik az élelmiszer termi-
kus hatásának (TEF). Ennek oka az 
étkezésben lévő tápanyagok meg-
emésztéséhez, felszívódásához és 
feldolgozásához szükséges több-
letkalóriák. A fehérje okozza a TEF 
legnagyobb növekedését. 15-30%-
kal növeli az anyagcserét, szemben 
a szénhidrátoknál 5-10%-kal és 
a zsíroknál 0-3%-kal.

Hosszú ideig eltelít, ezáltal 
csökkenti az éhségérzetet, meg-
akadályozva a túlevést. Segíti 
a fogyást is, illetve hozzájárul az 
izmok beépüléséhez és regene-
rációjához. Javítja a kedélyállapo-
tot és energizáló hatása is van. 
De sokszor nehéz a megfelelő 
mennyiségben ezt fedezni. Ilyen-
kor lehetnek segítségünkre a jó 
minőségű fehérjeporok. Ma már 
széles választékban állnak a ren-
delkezésünkre, mindenki megta-
lálja a magának megfelelőt.

2 Fogyassz C-vitamint!
Ez a vitamin a szervezet jó 

néhány anyagcsere-folyamatában 

a folyamatokat fokozni. A zöld teá-
nak ugyanis anyagcsere pörgető 
hatása van, ami a benne található 
ECGc vegyületnek köszönhető. Az 
ECGc segít elmozdítani a lerakó-
dott zsigeri zsírokat, mivel utá-
nozza az inzulin hatását minek 
következtében csökkenti a máj 
glükóz termelését (glikogénből), 
és növeli a vázizmok zsírsav bon-
tását (zsírégetés) Az Immuno 
C-vitaminban a zöld tea EGCG-je 
teszi lehetővé az aszkorbinsav 
vitaminként való hasznosulását, 
vagyis azt, hogy a C vitamin minél 
hatékonyabban fejtse ki hatását- 
vagyis így a nagyobb bevitt meny-
nyiség nem ürül ki belőled, hanem 
felszívódik.

nélkülözhetetlen, többek között az 
egészséges immunrendszer, bőr 
megőrzésében, a szabadgyökök 
semlegesítésében, illetve az inak 
és csontok fejlődésében is fontos 
szerepe van. Az antioxidáns hatá-
sának köszönhetően semlegesíti 
a káros gyököket, melyek a sejtek 
öregedését illetve a rákos sejteket 
idéznék elő.

A különböző táplálékkiegészí-
tőkkel bevitt C-vitamin csökkenti 
a réz metabolizmusát, emellett 
pedig jelentősen megemeli a vas 
felszívódását és megpörgeti az 
anyagcseré. Ha olyan kiegészítőt 
fogyasztunk, amelyben a C-vita-
min mellet még zöld tea is jelen 
van, még inkább tudjuk ezeket 
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3HCA, a  diétázok 
segítője!

HCA - Hydroxi Citric Acid (hid-
roxi-citromsav) – a testsúly opti-
mális szintjének beállításában 
betöltött szerepével számos tanul-
mány foglalkozik. Nem termogén 
zsírégető (azaz nem pörget), amit 
a Garcinia cambogia növényből 
nyernek ki. Több szempontból 
is segíti a diétázók törekvéseit. 
A szervezetbe bevitt szénhidrátok 
elsőként feltöltik a máj és 
a vázizom glikogén raktárait, majd 
utána a felesleges mennyiséget 
a szervezet zsírként kezdi el tárolni. 
A HCA segít gátolni ezt a folya-
matot, vagyis azt, hogy a feles-
leges szénhidrátok testzsírként 

keresztül. A pyruvic sav a szerve-
zetedben is termelődik, tehát ez 
egy természetes és egészséges 
hatóanyag. Növeli az edzéseidhez 
szükséges energiaszintet, javítja 
a zsíranyagcserédet és a sejtek 
inzulin érzékenységét. Erős zsír-
égető. Nem pörget fel, de azon-
nal fogod érezni, hogy nincs 
éhségérzeted. A  citromsavciklus, 
vagy más néven Szent-Györgyi–
Krebs-ciklus alapvető fontosságú 
anyagcsere-folyamat minden 
olyan élő sejtben, amely oxigént 
használ a sejtlégzés folyamatában. 
A piroszőlősav vagy pyruvic sav, 
a Pyruvat zsírégető hatóanyaga 
biológiai, biokémiai szempontból 
igen jelentős vegyület. Köztes 

raktározódjanak el. A HCA ugyanis 
blokkol egy enzimet, amely a zsír-
savak képzéséért felelős –  és 
enélkül az enzim nélkül pedig 
a felesleges szénhidrátok kevésbé 
tudnak zsírrá alakulni. Ezen kívül 
megemlítendő, hogy a HCA-nak 
van egyfajta étvágycsökkentő 
hatása is, mely szintén pozitív 
hatással lehet a testsúly csök-
kentésére, illetve az anyagcsere 
szabályozására is.

4 Pyruvat, a természe-
tes zsírégető

A Pyruvat az anyagcserédet mozgó-
sítja, több oldalról, egyidejűleg hat 
a szervezetedre, a Szent-Györgyi-
Krebs-ciklus energiafolyamatain 
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termékként keletkezik a szerve-
zetedben szénhidrátok lebontása 
során, valamint a fehérjék anyag-
cseréjében is részt vesz. Ez az 
anyag így étrend-kiegészítő nélkül 
is folyamatosan jelen van a szerve-
zetedben. A piroszőlősav tehát egy 
végtermék a glikolízis folyamatá-
ban. A glikolízis során az egyszerű 
cukrok (glukóz, fruktóz) lebontód-
nak, és a szervezeted energiát 
nyer belőlük. Tehát a glikolízis egy 
anyagcsereút, melynek során egy 
molekula glükóz két molekula piru-
váttá oxidálódik. 

Ha tehát elhagyod a rossz minő-
ségű szénhidrátok fogyasztását, és 
beiktatod a lassú anyagcsere idő-
szaka alatt a pyruvatot – amelynek 
az energiatartalma gyakorlatilag 
nulla –, akkor a szervezeted ezt 
úgy fogja értékelni, mintha ettél 
volna valamit. 

Elméletben tehát, ha az ener-
giapótló, nagy kalória tartalmú 
glükóz helyett, annak végtermé-
két, a pyruvatot veszed be sokkal 
kisebb mennyiségben (és a kaló-
riaértéke gyakorlatilag nulla), akkor 

gyakorolhatnak az anyagcserére 
olyan részeire mint, például a jólla-
kottság, a termogenezis és a zsírok 
oxidációja. Ez segíthetnek a pozitív 
energiaegyensúlyban és az elhízás 
megelőzésében. Ezek közül is talán 
az egyik leghatékonyabb a csípős 
paprika. A kapszaicin a cayen-
ne-ben található, és a testhő 
stimulálásával segíti a szervezet 
zsír- és kalóriaégető képességét. 
A kapszaicin a chili paprikában is 
megtalálható, ami segít felgyor-
sítani az anyagcserét. A meleg 
megemeli a testhőmérsékle-
tünket, átmenetileg 15-20%-kal 
növeli az anyagcserét. Minél csípő-
sebb a paprika, annál nagyobb az 
anyagcsere-égés. A kapszaicinről 
is ismert, hogy elnyomja az étvá-
gyat, és segít csökkenteni a zsíros, 
sós ételek iránti vágyat. Segít az 
agynak az endorfinok

Szász Lilla 
peakshop.hu/girl

az energiafolyamataid javulnak, 
az ehhez kapcsolódó anyagcseréd 
gyorsul, és az izommunkában meg-
jelenő plusz teljesítményed sokkal 
nagyobb lesz. Ennek a változásnak 
az egyenes következménye diéta 
mellett a fogyás.

A fűszeres ételek felgyorsít-
ják az anyagcserét
A fűszeres ételek fogyasztása 
nagyobb termogenezist és bizo-
nyos esetekben nagyobb jóllakott-
ságot eredményez. Ebben a tekin-
tetben a kapszaicin, a fekete bors, 
a gyömbér és a kurkuma vagy 
a mustármag tartozik ide. Ezek 
az összetevők jelentős hatást 
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A tökmag hatásai
Tél végén, tavasz elején a kapha-s (párás, 
vizes, nyálkás) időszakban, az egyik legjobb 
magféle, amit fogyaszthatsz, a tökmag.   

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin12
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• A tökmag antioxidáns, gazdag 
ásványi anyagokban és vitaminok-
ban (vas, magnézium, cink, foszfor, 
mangán, réz, E-vitamin) , tartalmaz 
zsírokat és fehérjét is.

• A tökmag az ájruvéda szempont-
jából édes, melegítő hatású. Leg-
jobb a kapha-nak, de vata és pitta 
esetén is alkalmazható. 

• Erősíti, javítja az emésztést és jó 
vérképző is.

• Ugyan olajos mag, de az olajos 
magok, diófélék közül egy nagyon 
könnyen emészthető fajta. Ideáis 
csemege fogyni vágyoknak, mert 
jól csillapítja az éhséget, továbbá 
szabályozza a vércukorszintet.

• Vízhajtó hatása is ismert. Segít 
kitisztítani a vesét, húgyutakat 
és megakadályozza a felesleges 
vízvisszatartást. 

• Antimikrobiális, azaz olyan szer, 
amely megöli a mikroorga-
nizmusokat vagy gátolja azok 

növekedését. (például antibak-
teriális, gomba és vírus ellenes). 
Féregölő hatása miatt is előszere-
tettel  használják  évezredek óta 
a keleti gyógyászatokban.

• Modern kutatások hasznosnak 
tartják a prosztatarák megelőzé-
sében is.

• Felhasználása változatos édesen 
és sósan is elkészíthető. Készít-
hetsz belőle tökmagkrémet, 
a receptek közt megtalálod. Én 
szeretem simán pirítva, magában 
vagy összetett szénhidrátot tartal-
mazó ételekkel szuper teljes értékű 
fehérjeforrás (pl tésztához, rizshez, 
hajdinához). Szórhatod saláták 
tetejére vagy sós pogácsákba, rág-
csálnivalókba is teheted. Elkészít-
heted pörkölve sóval, fűszerekkel 
vagy édesen is.

• A magfélék emésztését nem csak 
pirítással tudod megkönnyíteni, 
de áztatással is. Pl. este áztass be 
1-2 ek. tökmagot és a reggelidhez 
fogyaszthatod is:)

Vegyszermentes (bio) 
tökmagot fogyassz!

Vitai Kati
eljharmoniaban.blgospot.com
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Vírusos időszakban sokan gon-
dolkodnak azon, mit is tehet-
nének a betegség megelőzése, 
gyógyítása érdekében.

A legfontosabb, hogy nem 
aggódj, ne stresszelj!  A legtöbb, 
amit tehetsz, hogy a szerveze-
tedet egészségesen tartod, 
figyelsz testi-lelki harmóni-
ádra, pozitív maradsz és segí-
tesz másoknak, szeretteidnek is 
nyugodtan, kiegyensúlyozottan 
megélni ezeket a napokat. 

Erősítsd az immunrend-
szered, gondolkozz pozití-
van, táplálkozz egészsége-
sen és légy nyugodt, boldog, 
kiegyensúlyozott.

Az egyik legjobb módszer 
a légúti betegségek megelő-
zésére és kezelésére, a tüdőd 
egészségesen tartására az 
inhalálás.

Inhalálás 
– hatékony 
védelem légúti 
betegségeknél

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin14
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Az inhalálást az ájurvéda kifejezetten ajánlja min-
denféle légúti megbetegedés esetén. Már nagya-
nyáink is rendszeresen alkalmazták, mint a megfázás 
egyik legjobb gyógymódját. 

Nem csak megfázás és influenza esetén jó, de 
arcüreggyulladás, asztma, köhögés, hörghurut 
gégegyulladás, tüdőgyulladás és mindenféle víru-
sos és bakteriális légúti betegségek esetén ideális.

Az inhalálás kitűnő megoldás a légutak meg-
nyugtatására, tisztítására, gyulladás csökkentésére, 
köhögés csillapítására, feloldja a letapadt váladékot, 
megszünteti az orrdugulást a fejben lévő feszítő 
érzetet.

Hogyan végezd
Egy edénybe tegyél fel vizet forrni. Amikor felforrt, 
vedd le a tűzről, hagyd kicsit hűlni – ne legyen túl 
forró, mert sérüléseket okozhat – majd csepegtess 
bele néhány csepp illóolajat.  

Hajolj az edény fölé és egy nagyobb törölközőt 
helyezz a fejedre, egyfajta sátrat képezve. Lélegezd 
be a meleg gőzt, hogy jól átjárja a légutakat. Az 
inhalálást végezd kb. 5-10 percig. Utána ne érje a lég-
utakat, a tüdőt hideg levegő! Ne menj ki hidegbe 
és a lakásban se engedj magadra 1-2 óráig hideg 
levegőt.

Az inhaláláskor a gyógynövények közvetlenül 
a légutakba, tüdőbe jutnak, így nagyon hatékonyan 
fejtik kihatásukat.  Én személy szerint egy ájurvédi-
kus légzéskönnyítő illóolaj keveréket használok, de 
ha otthon nincs ilyened, akkor különböző illóolajok 
vagy azok általad készített keveréke is jó.

Kiváló gyógynövények, illóolajok inhaláláshoz: 
borsmenta, eukaliptusz, kámfor, fahéj, szegfűszeg, 
kakukkfű, hárs.

Jó egészséget kívánok!

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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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

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

108.hu

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

A TÚLSÚLY 
NEM A SOK 
EVÉSTŐL LESZ

A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

ÁJURVÉDA 
ÉS A NYÁR

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

108.hu

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

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

JELMEZEK KAVALKÁDJA

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

108.hu

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

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

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes3.990.-

http://www.108.hu/hirdetes


Amikor már úgy tűnik, hogy a tél szürke napjai örökké 
tartanak, akkor a tavasz korai jelei reményt és frissü-
lést hoznak a lelkünknek. Mintha ígéretet kapnánk 
arra, hogy a tél hamarosan véget ér. A földből elő-
bújó hóvirágok megtörik a hó uralmát, és érezzük, 
hogy a nap erősödő fényével és melegével mi is 
újra erőre kapunk. Érezni, ahogy a föld is ébredezni 
kezd hosszú, téli álmából. A természet ismétlődő 
ritmusában ezt az időszakot Imbolcnak nevezik. Ez 
az éledezés, ébredés, megújulás ideje, felkészülve 
ezzel az előttünk álló hosszabb és melegebb napokra. 

A február 
ígérete
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Imbolc időszaka egy olyan mérföldkő a természet 
ciklikusságában, amikor a hosszú és hideg remény-
telenségben újra megszületik a remény. Ilyenkor 
ideje van a tervezgetésnek, az ültetésnek, életünk 
és új ötleteink magvai elvetésének. 

Ez az időszak olyan mindannyiunk számára, mint 
a fény az alagút végén. Egy új tavasz megszületése. 
Mintha egy gyertya lángját kémlelnék messziről. Már 
látjuk és tudjuk, hogy közeledik, de még nem érez-
zük a melegét és a tápláló erejét. Imbolc ünnepe az 
évszakok körforgásában és az ősi kultúrákban nagy 
jelentőséggel bírt, mára pedig teljesen átalakult és 
olyan új köntösökben jelentek meg, mint a Mormota 
nap és a Valentin nap. Habár az előbb említett ünne-
pek az amerikai kontinensen a legnépszerűbbek, 
a többi földrészen is egyre többen hódolnak ezen 
napok szokásainak.

A katolikus egyház kalendáriumában február 14. 
Szent Valentin ünnepe. Az elmúlt évszázadokban ez 
jelentősen átalakult, és nem maradt más belőle, mint 
az édesség, a virág, az apró ajándékok és a képes-
lapok, amikkel egymásnak kedveskedünk. A mai 
kor Valentin napja a romantikáról és a szerelem-
ről szól, aminek gyökere az ókori római ünnepből, 
a Lupercalia-ból ered. A vallástörténet szerint ez egy 

termékenységi és tisztítási ünnep volt, tele életöröm-
mel- és szeretettel. A legenda szerint a Romolust és 
Remust tápláló farkast hívták Lupercalia-nak, ezzel 
utalva ennek az ünnepnek a tápláló és életet adó 
energiájára. A termékenységi kultusz a Római Biro-
dalom bukása után is fent maradt. Ehhez azonban 
az idők folyamán keveredett még a pogány termé-
szetkultusz, a népszokások, majd a keresztény hagyo-
mányok is. Lupercalia istenei Faunus és Juno. Faunus 
isten a nyers szexuális erőt megtestesítő szellem, aki 
a jövőbe látás képességét adományozza kegyeltje-
inek. Juno az idő ősi istennője, és létével egyensú-
lyozza Faunus féktelen energiáit. A nők védelmezője 
és gyógyítója. A termékenység és a születés istennője. 
A történelemben számos néven és aspektusban 
jelent meg, közülük a legismertebb alakja Februa, 
ezzel is utalva megjelenésének szerepére és idejére. 

Az idő vasfogai mély nyomot hagynak a régi ünne-
peken és szokásokon. Átszabják, megkoptatják, for-
málják azokat. De van, amin még ez sem változtat: 
a szeretet és a késztetés, hogy kifejezzük azt. Osszuk 
meg ezt a minden mélyén ott rejtőző érzést azokkal, 
akik fontosak nekünk. Engedjük meg magunknak, 
hogy szeretve legyünk és szeressünk.

Kovács Kata
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Alapok és a fűszerek használata 
Ízek, imák, India 1. 

A népszerű street food 
Ízek, imák, India 3. 

Gyógyító ájurvéda konyha 
Ízek, imák, India 5. 

Főételek, sabjik 
Ízek, imák, India 2. 

Változatos kenyérfélkék 
Ízek, imák, India 4. 

Gyorsan elkészíthető wokos ételek 
Ízek, imák, India 6. 

főzőtanfolyam 

sorozatunk
Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 

az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/szabdzsi/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/


Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

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

Ízek, imák, India

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
 î A 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


Banános 
muffin

HOZZÁVALÓK:
• 4 db érett banán
• 140 g cukor
• 80 g margarin
• 250 g liszt

• 1 tk sütőpor
• 1 tk szódabikarbóna
• Pici só

A banánt villával összetörtem, a vajat felolvasztottam. Ezt a cukorral 
gépi habverővel jól összekevertem. Mindent beletettem és tovább 
kevertem a habverővel.

Formába öntöttem (lusta voltam megkeresni a muffin formát ) 
és 180 fokon, alul-felül sütéssel 25 perc alatt megsütöttem.

Simon Barbara / https://www.facebook.com/sbarbskitchen/
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Sajttal 
töltött 
nemhús 
fasírt
HOZZÁVALÓK:
FASÍRT
• 70 dkg darált nemhús
• 1 bögre zsemlemorzsa 
• 1 közepes db vöröshagyma
• 1 db tojásnak megfelelő tojás 

helyettesítő 
• 2 teáskanál fűszerpaprika (púpos)
• 1 csipet kakukkfű (jó nagy csipet )
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint
• 2 gerezd fokhagyma (jó ducik)
• 1 ek mustár (púpos)
• olaj

A TÖLTELÉKHEZ PEDIG: 
• reszelt sajt 

ELKÉSZÍTÉS:
• A hagymát megpucoljuk, apró koc-

kákra vágjuk, az olajban üvegesre 
pároljuk.

• A darált nemhúsba beletesszük 
a zsemlemorzsát, a hagymát, az 
összepréselt fokhagyma gerezdeket 
és a többi hozzávalót.

• Alaposan összegyúrjuk.
• Egy kb. 60x40 cm-es alufóliát leterítünk, és ecsettel vékonyan 

megkenjük olajjal. Ráborítjuk a beízesített darált nemhúst, 
és a tenyerünkkel kb. 2-3 cm vastagságúra, téglalap alakúra 
eltapicskoljuk.

• A szélétől mindenhol kihagyva 4-5 cm-t ráterítjük sajtot. 
• A fólia segítségével feltekerjük. Nagyon szorosan becsoma-

goljuk a fóliába. Úgy csomagoljuk be, hogy a ráhajtás felül 
legyen, a két végét megcsavarjuk. Előmelegített sütőben 
180 fokon min. 1 órát sütjük. 

Simon Barbara 
https://www.facebook.com/sbarbskitchen/
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Mediterrán 
tökmagkrém
HOZZÁVALÓK:
• 200 g tökmag
• 5 ek olívaolaj
• 8 ek aszalt paradicsom apróra vágva
• 1/4 tk. aszafoetida (hing)
• só
• bors
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

A tökmagot pirítsd meg egy edényben, majd 
hagyd egy picit hűlni - de maradjon még 
meleg. Tedd hozzá az aszalt paradicsomot, 
asafoetidát, sót, borsot és az egészet öntsd 
be egy aprítógépbe. Majd kezd el a géppel 
összedolgozni. Amikor már elkezdett szépen, 
apró részekre jönni a tökmag, öntsd hozzá az 
olívaolajat és a géppel addig aprítsd, amíg 
krémes állagú nem lesz.
Tálalhatod friss salátával és különböző kenyér 
és zsemlefélékkel

Vitai Kati / Eljharmoniaban.blogspot.com

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin24

http://eljharmoniaban.blogspot.com
http://108.hu/magazin


HOZZÁVALÓK:
• 5 dl finomra reszelt káposzta
• 1,5 kk őrölt római kömény
• 1 ek reszelt friss göymbér
• egy csipet őrölt chili
• 2 kk só
• 3-4 ek csicseriborsó liszt
A SZÓSZHOZ:
• 3 ek olaj
• 2 kk római kömény
• 1 ek reszelt friss gyömbér
• 2 kk őrölt koriander
• 1/2 kk asafoetida
• 1 kk őrölt chili (ízlés szerint)
• 3/4 kk kurkuma
• 4-5 nagyobb paradicsom 

lereszelve (vagy 1 egész para-
dicsom konzerv)

• 1,5 kk só
• 1,5 kk cukor
• 3-4 ek tejszín
• egy csokor apróra vágott 

korianderlevél

Az étel elkészítését a paradi-
csomszósszal kezdjük. Egy kisebb 
lábosban felmelegítjük a 3 ek ola-
jat, beleszórjuk a római köményt, 
és illatosra pirítjuk. Hozzáadjuk 
a gyömbért, tovább kevergetjük, 
majd beleszórjuk a porfűszere-
ket és rögtön utána hozzáadjuk 
a paradicsomot. Mindegy milyen 
paradicsomból készítjük, addig kell 
főzni, míg olyan sűrű lesz, hogy 
szinte megáll benne a fakanál. Ha 
ez megvan, öntünk hozzá 1-1,5 
dl vizet, sózzuk, cukrozzuk és for-
rás után 5-6 percig főzzük. Végül 
belekeverjük a tejszínt és a korian-
derlevelet, majd levesszük a tűzről.

Amíg a paradicsomszósz fő, elké-
szítjük a koftagolyókat. A finomra 
reszelt káposztát fűszerezzük, és 

hozzáadjuk a csicseriborsó lisztet. 
Ne legyen túl sok, csak ami össze-
fogja. Belegyúrjuk a sót is, és egy 
sütőedényben olajat hevítünk. 
Diónyi méretű golyókat formázunk 
a masszából, és bő olajban kisütjük, 
mint a zöldségfasírtot. Óvatosan 
kell sütni, amíg az elején kap egy 
kis kérget, nem érdemes forgatni 
az edényben, mert könnyen széte-
sik. Amikor a golyók aranybarnák, 
kivesszük őket az olajból, és papír-
törlőre tesszük.

Ha az összes golyó kisült, és 
a paradicsomszósz is megfőtt, 
a golyókat a szószba tesszük, végül 
az egészet rizzsel tálaljuk.

Hémangi / vegavarazs.hu

A kofta indiai étel, sült zöldség-
golyót jelent, amit legtöbbször 
paradicsomosszószban tálalunk. 
Hogy szezonálisak legyünk, most 
káposztából készült.

Káposztás 
kofta
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Szezámos sütőtökkrém
Praktikusan másnap érdemes elkészíteni, ha a sütő-
tökből megmarad. Ettől függetlenül is érdemes s 
tököt a fentiekkel megszórva / meglocsolva sütni, 
mert ha csak úgy magában esszük, akkor is renge-
teget dob rajta a fűszerezés.

A kihűlt tökhúst lehet aprítógéppel is, de elég csak 
villával összenyomkodni, hozzákeverni a többi hoz-
závalót, és a tetejére szórni a szezámmagokat. Végül 
mehet rá a gránátalma szirup vagy a balzsamecet 
krém. Rögtön ehető, de úgy vettem észre, hogy jót 
tesz neki, ha egy napot pihen, jobban összeérnek 
az ízek.

Jó étvágyat! 

Fűszermánia Gabi 
 https://fuszermania.blogspot.hu/

HOZZÁVALÓK:
• egy adag sütőtök, előzőleg megsütve 

fahéjjal, csipet sóval, olívaolajjal
• 1-2 evőkanál szezám paszta (tahini)
• 3-4 evőkanál görög joghurt
• fokhagyma reszelve vagy granulátum
• só
• szezámmagok (fehér és/vagy fekete)
• kevés juharsziprup (eredetileg 

datolyaszirup)
• gránátalma szirup vagy balzsamecet 

krém
• ízlés szerint korianderzöld
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Rózsabriós
HOZZÁVALÓK:
A TÉSZTÁHOZ:
• 45 dkg finomliszt
• 1 ek sikér (jó minőségű liszt esetén elhagyható)
• 1 kk só
• 10 dkg cukor
• 2 g őrölt vanília
• 2,5 dkg sütőélesztő
• 1,5 dl főzőtejszín
• 1 dl tej (amennyit a liszt a tejszínen kívül még 

felvesz)
• 3 dkg vaj
• 5 dkg mazsola
A SZIRUPHOZ:
• 3 ek cukor
• 1 dl víz

A lisztet, a sikért, a sót, a kristálycukrot és a vaníliát 
alaposan összekeverjük. Az élesztőt elkeverjük 0,5 dl 
langyos tejszínnel és 5 percig állni hagyjuk. Eközben 
a vajat felolvasszuk a maradék tejszínben. A száraz 
keverékünkhöz hozzáadjuk a tejszínnel elkevert élesz-
tőt és a tejszínben felolvasztott vajat, majd 15 percig 
dagasztjuk. Dagasztás közben ahhoz, hogy lágy tésztát 
kapjunk, még körülbelül 1 dl tejet apránként hozzá 
kell adni. A kész tésztát letakarva 1 órát kelesztjük.

Közben elkészítjük a cukorszirupot.  
3 ek kristálycukrot és 1 dl vizet felfor-
ralunk, majd jó melegen, de nem 
forrón használjuk fel.

Amikor a tészta megkelt, fél cm-es vastagságúra 
nyújtjuk, majd különböző méretű pogácsaszagga-
tóval kiszaggatjuk. Egy rózsához körülbelül 4-4-4 
kiszaggatott korong szükséges. Az egy rózsához 
felhasznált korongok súlya ne legyen nehezebb 
15 dkg-nál, mert akkor nem fog elférni a muffin 
formában. 

A korongok egyik felét olvasztott vajjal megkenjük. 
Az első legkisebb korongot félbe hajtjuk, a másodikat 
vele szembe fordítva ráhajtjuk a már félbehajtott 
korongunkra. A harmadik és negyedik korongot az 
előző kettő találkozására hajtjuk, egyiket az egyik, 
a másikat a másik oldalon. Ezt egész addig ismé-
teljük, amíg az adott rózsához szánt korongjaink el 
nem fogynak. 

Az így elkészített rózsákat előre kikent muffin 
formába tesszük. Fontos, hogy a muffin forma min-
den második mélyedésébe kerüljenek a rózsák, így 
jó eséllyel nem érnek majd össze. Amint a formá-
zás elkészült 30 percig kelesztjük, majd sütés előtt 
cukorsziruppal lekenjük. A szirupot csak közvetlenül 
a kenés előtt készítsük el, mert ahogy hűl egyre 
inkább besűrűsödik. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, 
majd a rózsákat 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. 

Amennyiben a leírás mellett szívesen megnéznéd 
az elkészítésről készült videót is, azt ide kattintva 
érheted el: https://youtu.be/zFv7hHei9Hc

Befli
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A 2022-es év csillag- és bolygóüzenete február első 
hetétől kezdődően bontakozik ki igazán: az újjászü-
letés és a megújulás módját mutatja meg nekünk, 
hiszen az idő ura, a megoldásokhoz vezető és a sza-
bályokat meghatározó Szaturnusz a Delfin és Kiscsikó 
csillagképeket ekkor éri el, és egész évben folya-
matosan kapcsolatban marad velük, jelezve, hogy 
lépésről lépésre mikor milyen típusú megújulásnak 
jött el az ideje. Február elején a Nappal együttállva 
rálátunk az előző hosszú hónapok, évek, akár évti-
zedek óta életünket meghatározó eseményekre, 
szálakra, motívumokra, és ez záróakkordként a tisz-
tázásukat is jelenti, és megadja a tiszta lappal kezdést 

számunkra. A február 16-i Telihold szintén támogatja 
a tiszta és egyértelmű látásmódot, vagyis az érzé-
sektől független, semleges nézőpontot., a feltételek 
nélküli szeretet hulláma ragad el magával (a korábbi 
indulatok és gerjedések helyett) és konkrét szituáci-
ókból kiemel, szinte külső szemlélőként veszünk részt 
olyan helyzetekben, ahol érdemes! A felülemelkedést 
a Mars-Vénusz együttállása a Tejút kék színű Vega csil-
lagával is mutatja nekünk: könnyen eszünkbe juttatja 
az egyensúlyt és könnyedséget hozó praktikáinkat. A 
Vega a Lant csillagkép csillaga, kiemeli a rezonancia, 
a zenei harmóniák emelő erejét és február máso-
dik felében még hangsúlyosabban vesszük észre 

Rendeződésre hívó megújulás
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mágikus hatását életünkben. 
Ráadásul támogat minket saját 
bölcsességeink feltárásában, kor-
látaink elengedésében, életünket gaz-
dagító és színesebbé tevő kapuk kitárásában.

Február 24-től a Plútó-Mars-Vénusz hármas 
gondoskodik az igazán mély átminősítő erőkről, 
mely felvisz minket a magaslatokba, megmutatva 
hogyan és hol tudunk szárnyalni! Minél mélyebb, 
apróbb részleteket fedezünk fel, annál magasabb és 
harmonikusabb dolgok jelennek meg körülöttünk. 
A dualitás(ok) egységbe rendeződését tudjuk meg-
teremteni! Hiszen a férfi-női, változtató-stabilizáló, 
aktív-passzív teremtőerők együttműködtetésére hívja 
fel a figyelmünket, az Univerzum szerint legalábbis 
meg tudjuk valósítani ezt a sokszor lehetetlennek 
tűnő szintézist! A látszólag ellentétek, a világunkat 
alkotó kategóriák egységbe rendezése után még 
a korábbinál is jobban tudatosul bennünk a jelen 
megélése és a jelenlét tudatosítása, a mindennapi 
kis helyzetektől kezdve, például mikor érdemes az 
aktív, kiáradó részünket, és mikor a passzív, befogadó 
részünket működtetni.

Ez az átminősítő folyamat a március 2-i újholddal 
teljesedik ki, ami egyúttal az összegzés és a beérés 
időszakát indítja el. Az év legintenzívebb hónap-
jai következnek! Az alkotásvágy feléledését és 
a létrehozás örömét tartogatja március 2-a és 3-a, 
illetve a következő pár hét! Szokatlan helyzetek-
ben is találhatjuk magunkat, ahol egyértelműen 
kiderül mit is akarunk igazán. A megújulásunkat 

támogató Szaturnusz március 
6-ig a Merkúrral kapcsolódik 

együtt, ekkor jobban megértjük 
a miérteket és a hogyanokat egy-egy 

újdonságot, megújulást hozó helyzettel kap-
csolatban. A Vízöntő csillagkép jövő vizénél, a Peg-
azos – táltos paripa csillagkép felett a Nap, majd rá 
két hétre a Merkúr együttáll a Jupiterrel és a Neptu-
nusszal: a jövőbeli terveink felé hittel teljes lépésekre 
ad lehetőséget, a megvalósításhoz pedig mély és 
tiszta alapokat biztosít. A mély lelki indíttatásaink és 
intuíciónk könnyen megjelenik és utat tör magának 
az egységbe rendeződésért.  Egy szempillantás alatt 
tudunk terveket megvalósítani, ötleteket kapni, vagy 
a saját éltető forrásunkhoz kapcsolódni. A helyzeteket 
mozgató elvekre is jobban rá tudunk látni és meg 
tudjuk érteni, ami még inkább eredményezi azt, hogy 
többen ugyanazt értsük bizonyos szavak kimondása-
kor, vagy ugyanazt érezni lelki kérdések tisztázásakor. 
Ehhez a március 18-i telihold esélyt ad nekünk, és 
megtapasztalhatjuk a lélek mélyéből fakadó közös 
minőségeket társainkkal. Egész márciusban, március 
második felében pedig még inkább ösztönzőleg 
hat az Uránusz a Kos csillagképből, megerősítve 
a hosszú távon gyümölcsöző, jólétünkhöz vezető 
tervek kibontakoztatását. 

Bodnár Erika
asztrozófus

ertektengely.hu
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Édesíts 
repcemézzel!

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

http://108.hu/magazin


1 Mivel a repceméz a leg-
kevésbé savas mézfajta 

(enyhén lúgos kémhatású), 
fogyasztása érzékeny gyom-
rúaknak is kifejezetten ajánlott, 
és gyomorsavtúltengés esetén 
sem jelent problémát, sőt: segít 
a probléma kezelésében!

2 Szintén egyedülálló kém-
hatásának köszönhető, 

hogy a repcemézet manapság 
egyre gyakrabban használ-
ják a különböző lúgosító 
kúrák alkotóelemeként. 

3 A repceméz hatásai közül 
fertőtlenítő hatása is 

közismert: eredményesen hasz-
nálható gyulladáscsökkentő-
ként, és a legyengült szervezet 
regenerálásában is nagy szere-
pet játszik.

4 Mind a méhek, mind 
az emberek számára 

kiemelten értékes beltartalmi 
tulajdonságokkal bír, ennek 
köszönhetően a repceméz nagy-
szerű immunerősítő.

5 A repceméz jótékony hatá-
sai közül magas szőlőcu-

kor tartalma miatt kiemelkedik 
az energetizáló képessége, 
ami miatt a kemény szellemi és 
fizikai munkát végzők, és a spor-
tolók is étrendjükbe illeszthetik.

6 Vérszegénység esetén 
a repceméz hatása szin-

tén felbecsülhetetlen, hiszen 
magas vastartalma miatt előse-
gíti a fokozott vérképzést.

Tudtad, hogy 
repceméz 
a világ egyik 
legegész-
ségesebb 
édesítőszere?

7 Nagyon jó alapanyag pro-
poliszos méz készítésé-

hez, mivel segítségével krémes 
állagban, kiskanállal, könnyedén 
bevihető a szervezetbe a propo-
lisz. Ez méginkább kidomborítja 
a repceméz egyébként is kiváló 
egészség megőrző jellegét.

Ha garantáltan minőségű rep-
cemézet keresel, megtalálod 
a Krisna-völgyi webshopban. 
A   kiváló minőségű repce-
méz garantáltan szermaradvány 
mentes, nem tartalmaz semmi-
lyen adalékanyagot, vagy külföldi 
/ hazai keverékmézet. Pergetés 
után a repceméz egy durva és 
egy finom szűrést követően 
azonnal a kiszerelőhordókba 
kerül, ahonnan kézi munkával 
töltik üvegbe. 

Forrás: www.krisnavolgy.hu
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Reggelente, amikor megszólal az ébresztő, mire 
gondolsz? Örülsz az új napnak, amely tele van 
lehetőséggel, amelynek minden perce valami 
jót tartogat számodra? Ha igen, akkor minden 
bizonnyal örömmel és lelkesedéssel ugrasz ki az 
ágyból, s alig várod, hogy mint az ügyes szörfös, 
meglovagolhasd az élet hullámait.

Előfordult már, hogy úgy érezted, az élet hullámai 
betemettek és jó lenne csak valahogy túlélni ezt 
a napot?

Ha igazán őszinték vagyunk, előfordul ez is, az 
is, a fő kérdés inkább az, hogy melyik a gyakoribb: 
amikor te vagy felül, vagy amikor a hullám? Mi a gya-
koribb, amikor élsz, vagy amikor csak túlélsz?

Milyen érzés, amikor úgy érzed, hogy igazán élsz? 

Emlékezz vissza gyerekkorodra, amikor olyan önfe-
ledten játszottál, hogy még enni-inni is elfelejtettél. 
Talán most, felnőttként is vannak olyan napok, amikor 
annyira magával ragad amit csinálsz, hogy észre sem 
veszed, hogy pittyen a telefon, vagy eszedbe sem 
jut ránézni a Facebook-ra. Van ilyen, igaz?

Amikor csak túlélsz, vagy éppen csak létezel, akkor 
ahelyett, hogy te alakítanád az életedet, úgy érez-
heted, hogy nem vagy az életed ura.

Milyen gyakran kell olyan dolgokat tenned, amit 
egyáltalán nem szeretsz és milyen gyakran teszed 
azt, amit igazán szeretsz, amire igazán vágysz?

Ha igazán teljes életet szeretnél élni, meg kell 
találnod az életed központi célját. Itt most nem arra 
gondolok, hogy jövőre hol szeretnél nyaralni, vagy 

Éled vagy csak
   túléled az életedet?
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milyen új autót szeretnél venni! Nem-nem! Azt kell 
megtalálnod, hogy mi az a tevekénység az életed-
ben, amely örömet okoz, amelyet mindig szívesen 
végzel, ami értelmet ad az életednek.

A nyaralás mindössze egy hét, esetleg két hét 
boldogság. Az új autó is csak néhány hétig eset-
leg hónapig ad elégedettéget, utána jön egy jobb 
modell és a régi kezd unalmassá válni, főleg akkor, ha 
a szomszéd már megvette az újat. Olyan célt keress, 
amely a hétköznapokon is örömet tud okozni!

Ahhoz, hogy meg tudd lovagolni az élet hullámát, 
ahhoz hogy örömmel nézz egy-egy új nap elébe, 
fontos, hogy megtaláld azt a tevékenyéget, amely-
ben kiteljesülhetsz, amelyet örömmel végzel és ami 
mások hasznára is válik. Ez lehet a munkád, de lehet 
valamilyen más tevékenység is a munkád mellett.

A védikus filozófiában gyakran használjuk 
a dharma szót. Két fő jelentése van, az egyik az erköl-
csös életre utal, a másik pedig arra, hogy tisztában 
vagyunk a képességeinkkel és azzal, hogy milyen 
foglalkozás, milyen tevékenység áll hozzánk a leg-
közelebb. Van, aki nagyon szeret és tud tanítani, van, 
aki egy igazi művész, üzletember, kertész, vagy sofőr. 
Van, aki remekül tud másokat irányítani, míg van, aki 
azt szereti, ha inkább őt irányítják. Bizony, jól látod, 

nem lehet mindenkiből vállalkozó és influenszer, sőt 
még motivációs tréner sem. (Sőt, ez utóbbi kettőre 
nem is kell mindig hallgatni!!!)

Még ha túlmotivált előadók el is akarják veled 
hitetni, hogy bekerülhetsz a 100 leggazdagabb 
magyar közé, ez nem igaz. Még ha el is olvasol 
néhány Vaszatis cikket a pénzügyekről, és követed 
a tanácsokat, akkor se akarj a leggazdagabbak közé 
kerülni, mert nem ez az élet valódi célja. Az termé-
szetes, hogy szeretnénk jól élni, szeretnénk, ha nem 
kellene aggódni a csekkek miatt és megvehetnénk 
amit szeretnénk, ott élhetnénk, ahol szeretnénk. 
Ezek természetes vágyak és olyan célok, amelyek 
elérésében segíthet a Vaszati, de semmiképp se 
áltassuk magunkat olyan dolgokkal, és ne akarjunk 
olyan célokat elérni, amelyek számunkra túl távoliak 
vagy, amelyek elérése nem fog minket elégedetté 
és örömtelivé tenni. Ez csak felesleges erőfeszítés 
lenne, amely elvenné az energiát attól, amiben ott-
hon vagyunk, amit igazán szeretünk.

Láttunk már sikeres, gazdag, de boldogtalan 
vállalkozót és láttunk tanyasi embert, aki boldog 
a növényei és az állatai között. És persze létezik sikeres 
ÉS boldog vállalkozó is. Egy ideális társadalomban 
mindenkinek meg van a helye és mindenki elégedett 

A kép csalóka, nem 
tűnnek túl nagynak 

a hullámok, de azért nem 
szeretnék alájuk kerülni. 

(A kép Dél-Indiában, 
Keralában, az Arab ten-

ger partján készült.)
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azzal, amit csinál. Ehhez azonban tisztában kell len-
nünk azzal, hogy mi az, ami a mindennapokban (a 
hétköznapokon) boldoggá tesz bennünket. Erre 
mondják azt, hogy ha a saját dharmánkat éljük, azaz, 
ha megvédjük dharmát (azt tesszük, amely össz-
hangban van a természetünkkel és nem ellenkezik 
az erkölcs elveivel sem), akkor a dharma megvéd 
bennünket. Ha a dharmánk szerint élünk, akkor az 
élet hullámai nem fognak betemetni bennünket, 
vagy legalábbis csak ritkábban.

Hallottál már a japán ikigai-ről? A wikipedia sze-
rint az ikigai fogalma “egy olyan dologra utal, amely 
az embernek célérzetet, okot ad az életre. Gyakran 
hasonlítják össze olyan fogalmakkal, mint a küldetés, 
álom.” A japán egy nagyon különleges, számunkra 
kicsit furcsa nép, de egy valamit megtanulhatunk 
tőlük: ha megtaláljuk azt a tevékenységet, ami iga-
zán közel áll hozzánk, akkor azt még akkor is nagy 
élvezettel és odaadással fogjuk végezni, ha mások 
számára esetleg unalmasnak vagy monotonnak 
tűnik. (A japánok képesek erre.)

Na de, hogy jön ez a Vaszatihoz? A Vaszatihoz 
nagyon kevesen fordulnak azért, mert jobban meg 
akarják ismerni a védikus építőművészet csínját-bín-
ját. Ez csak az építészeket érdeli. A legtöbbünket 
– szerintem téged is – az érdekel, hogyan lehetne 

jobbá tenni az életünket a Vaszati segítségével?  Mit 
tehetnénk azért, hogy kellemesen, örömtelien telje-
nek a mindennapjaink, hogy egészségesek legyünk, 
legyen elég pénzünk, rendben legyenek az emberi 
kapcsolataink és ki tudjunk teljesedni a munkánk-
ban? Ha valaki lelki fejlődésre is vágyik, az már csak 
hab a tortán.

Álljunk most meg egy szóra!
Gondolkodj el azon, hogy mi az, amivel nem vagy 

elégedett az életedben! Jó lenne esetleg fittebbnek 
lenni? Egészségesebbnek és energikusabbnak? Jó 
lenne végre olyan munkát találni, amit élvezettel 
csinálsz és szépen meg is lehet belőle élni? Esetleg 
elhanyagoltad a szeretteidet, a barátaidat? Vagy ők 
téged? A sok teendő miatt állandó stressz az életed? 
Az elmúlt évek bizonytalansága miatt kibillentél 
a mentális egyensúlyodból?

Esetleg több probléma is jelen van ezek közül 
egyszerre?

Néhány nappal ezelőtt egy rövid webináriumot 
tartottunk a Healy készülék egyik új funkciójáról, 
a coach modulról. Ott említette a férjem, Manhertz 
József azt a régi bölcsességet, amit már korábban is 
hallottam tőle, de jó volt újra felidézni:

Ha életünk egy bizonyos területén változás törté-
nik, az változást hoz az életünk többi területeire is. Ha 

Láttál már ilyen boldogan 
mosolygó asztalost? Ő minden 
bizonnyal azt a munkát végzi, 
amit leginkább szeret és 
amihez leginkább ért. Nem úgy 
tűnik, hogy arra vágyna, hogy 
influenszer legyen… (Indiában 
fotóztam.)
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ez egy tudatos, tehát pozitív változás, akkor életünk 
más területein is várhatjuk ezt a pozitív változást.

Mit jelent ez? Tegyük fel, eldöntöd, hogy jobban 
odafigyelsz az egészségedre: többet mozogsz, több 
vizet iszol, egészségesebben étkezel és az otthonod-
ban is megnézed, mely égtájakra kellene jobban 
odafigyelned az egészséged védelmében. E tudatos 
odafigyelés hatására fittebb leszel és jobban érzed 
majd magad a bőrödben. Ez a jó testi érzet pedig 
maga után vonja majd, hogy kevésbé leszel fáradé-
kony, jobban megy majd a munka.

De  lehet, hogy valamit rendbe kell tenni az 
életedben azért, hogy aztán majd  jobb legyen az 
egészséged. Szedheted a legszuperebb vitaminokat, 
megveheted a legdrágább Healy készüléket, elhe-
lyezheted a legszebb Meru csakrát északkeleten, de 
ha haragban vagy a szeretteiddel, akkor nem lesz 
tökéletes a közérzeted. Sőt, egy mérgező kapcsolat 
még a munkádra is rossz hatással lesz.

Egyszerre próbálj egy dologra odafigyelni! Kezdd 
ott, ahol a legnagyobb a baj! Vagy, ha az túl nagy 
falat, akkor kezdd egy könnyebben megvalósítható 
változással! A fenti állítás szerint ez maga után vonja 
majd életed más területeinek a pozitív változását is.

Én például most nagyon eltökélt vagyok abban, 
hogy minden nap mozogjak: reggel jóga, napközben 
legalább egy rövid séta.  Határozottan érzem a pozi-
tív hatását – és nem csak testileg! Összeszedettebb 
vagyok, és több az inspirációm. (Most, hogy már nem 
nagyon van kerti munka, bizony, kevesebbet moz-
gok. Nyáron lehet, hogy nem lesz időm sétálgatni, 
de akkor mozgok majd eleget a kertben.)

Józsi állítása szerint ha egy életterületen változ-
tatsz, akkor más életterületeken is megjelenik a válto-
zás. Nézd meg, hogy hol a legsürgetőbb változtatni 
és kezdd ott! (Vagy kezdd ott, ahol a legkönnyebb 
változtatni, ez meghozhatja a kedvedet a nagyobb, 
nehezebb változtatásokhoz is.) A lényeg, hogy kezdd 
el a változást akár már ma!

Ez természetesen vonatkozik a Vaszatira is! Ha azt 
mondja neked a Vaszati tanácsadó, hogy nagyon sok 
mindenen kell az otthonodban változtatni, akkor 
lehet, hogy megijedsz és elveszíted a lelkesedése-
det. Kezdd a változtatást kicsiben! Kiválaszthatod 
a legsúlyosabb hibát és kezdheted azzal, de ha az 
túl nagy falat, akkor változtass valami olyat, ami 
kevésbé bonyolult.

Egy díszpárnát vagy egy asztalterítőt köny-
nyű lecserélni. Még egy függönyt is. Egy ablakvá-
gás viszont már nehezebb feladat. Rendelhetsz 
néhány yantrát is, amelyeket elhelyezhetsz ott, 
ahol a legnagyobb probléma van. (Kezdd például 
az északkelet–délnyugat tengellyel.)

A lényeg, hogy induljon el a változás kívül is 
(vagyis az otthonodban) és belül is.

Azt tanácsolom, hogy kezdj el azon gondolkodni, 
hogyan szeretnéd az évet tölteni, és tegyél lépéseket 
hosszútávú céljaid eléréséért. Persze, hogy lehet 
a célok között nyaralás és új autó vagy új bicikli is, 
de ami igazán fontos, hogy – ha még nem sikerült 
– találd meg azt a tevékenységet, amelyet rendszere-
sen végezve meg tudod lovagolni az élet hullámait 
és egy elégedett, kiteljesedett életet élhetsz. 

Manhertz Edit
Vaszati tanácsadó

Vaszati.hu

A Marcus Schmieke nevéhez köthető Meru csakra 
és Healy is támogat bennünket, ha változtatni 
akarunk az életünkön. De önmagában egyik sem 
elég, nekünk kell kezdeményezni a változást!
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1997. február 2. A szerzetesek világnapja

2007. február 3. A rejtvényfejtők világnapja

2004. február 4. Elindult a Facebook közösségi oldal

1852. február 5. Szentpéterváron megnyílt az Ermitázs múzeum

1952. február 6. II. Erzsébet lett Nagy-Britannia uralkodója

1964. február 7. A Beatles zenekar először lépett fel az USA-ban

1969. február 8. Felszállt az első Boeing 747-es

1960. február 9. Hollywoodban a Hírességek sétányán elhelyezték az első csillagot

1809. február 12-én született Abraham Lincoln, az USA 16. elnöke

Február 14. Szent Bálint, a szerelmesek védőszentjének ünnepe

1833. február 15. Kassán bemutatták Katona József Bánk bán című drámáját

1978. február 18. A brit slágerlistán első lett az Abba zenekar Take A Chance 
On Me című dala

1878. febuár 18. Edison szabadalmaztatta a fonográfot

1943. február 25-én született George Harrison angol énekes, gitáros

Helló február!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• A D-vitamin hiánya 
(tovább: hazipatika.com)

• A vízfogyasztásról
 (tovább: femcafe.hu)

• Bakancslistás vonaút 
(tovább: femina.com)

• Fogyás IR-esként
 (tovább: napidoktor.hu)

Bár már elmúlt karácsony, de a hideg téli esté-
ket még néhány hónapig hangulatossá teheti 
a fahéj illata. Amellett, hogy kellemes illata mel-
lett finom íze is van, számtalan jó tulajdonság-
gal bír szervezetünk számára.  Talán nem tudja 
mindenki, hogy a fahéj valóban az, ami a neve: 
fa héj, hiszen trópusi fák ágainak lefejtett kér-
géből készül. Étkezéskor általában édes ételek 
aromásító fűszerként használják. Gyógyhatását 
már az egyiptomi népek is ismerték, balzsam-
okat, afrodiziákumot készítettek belőle. Kérgé-
nek, őrleményének parázson, vagy főzőlapon 
képződő füstje a levegő fertőtlenítésére kiváló. 
Hangulatjavító, lelkesítő hatású, a letörtség és 
a nyomasztottság ellenszere. Finomsága révén 
fokozza az érzékenységet, oldja a feszültséget, 
felpezsdít. Ha azonban masszírozni szeretnénk 
vele, legyünk óvatosak, nagy dózisban csíp. 
Érdemes tehát fogyasztani, kávéban, sütemé-
nyekben, bármiben, aminek az ízvilága megfér 
a fahéjjal! Mert csökkenti a vércukorszintet, ezál-
tal javul a szervezet inzulin válasza, rendszeres 
fogyasztása segítség lehet a cukorbetegségben 
szenvedőknek. Normalizálja a koleszterinszintet, 

A FAHÉJ
megszünteti a gyomorpanaszokat. Segíti az 
emésztést, elősegíti a fogyást. Gyorsítja az anyag-
cserét, enyhe zsírégető hatása van, édeskés csí-
pős íze pedig csökkenti az édesség iránti sóvár-
gást. Étkezéskor az ízeken keresztül közvetlenül 
a test nedvtartalmára hat, emelve abban a tűz 
energiát, ami közvetve a derék, illetve a vesék 
melegedését eredményezi . Hatására a zsírok, 
és az emésztetlen tápanyagok kiolvadnak, s 
a vizelettel távoznak, ezért a vizeletképzést is 
segíti. Ennek tudható be enyhe vízhajtó hatása is.  
Vértisztító hatása, erőssé teszi a szívet, vérellátá-
sát fokozza, túlfeszítettségét a terhek csökkenté-
sével oldja. A vérnyomásra normalizáló hatással 
van. Terhesség esetén nagy mennyiséget ne 
fogyasszunk, vesegyulladásnál egyáltalán ne 
éljünk ezzel az illatos fűszerrel! Mi se vigyük azon-
ban túlzásba a fogyasztását, mert olyan anyagok 
halmozódhatnak fel a szervezetünkben, amelyek 
nem egészségesek. Például a  kumain,  aminek 
túlzott fogyasztása gyomor és májproblémákat 
okozhat. Itt is érvényes a régi mondás: mindent 
csak mértékkel!

Muszka Evelin
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

Úgy érzed, hogy az életed csak elte-
lik és nem tudsz előrelépni?

Úgy érzed, hogy saját magad vagy 
a sikered és boldogságod legna-

gyobb akadálya?

Szeretnéd újra felfedezni, hogy 
milyen ki nem aknázott lehetőségek 
szunnyadnak benned?

Ha a fenti kérdésekre legalább egy igen 
válaszod van, ne aggódj, mert
1. Ez teljesen normális. Sokan érzik így magu-
kat, még ha nem is kürtölik világgá.
2. Tudok neked segíteni, egyszerűbben és 
gyorsabban, mint gondolnád.

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coa-
ch-csal dolgozni. Egy 20 perces, ingyenes 
life coaching konzultációt ajánlunk skype-on 
vagy vezetékes telefonon.

Ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Hozd ki te is 
a maximumot az életedből! Jelentkezz most 
az ingyenes life coachingra!

Mindössze annyit kell tenned, hogy kül-
desz egy emailt a m@108.hu címre. Ebben írj 
egy pár sort magadról, és arról, hogy miben 
tudna neked Manorám segíteni. Add meg az 
elérhetőségeidet is, ahol időpont egyeztetés 
miatt keresni fogunk.

Ha pedig már most kedvet kaptál és sze-
retnél life coachingra jelentkezni, akkor azt 
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

Jógaórák 10-12 fő, 30-40 fős előadások, 

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

Mari térnél, 2, 4, 6-os villamos, 75, 76-os troli)

Érdeklődni lehet: (30) 464-7760, info@108.hu, 

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

108.hu
L É L E K • E G É SZS ÉG • Í Z E K

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

Keresünk bloggereket, lelkes 
írókat, akik a honlapunkhoz 
és magazinunkhoz közelálló 
témákról írnának cikkeket.

További információ: 
www.108.hu/cikkiras,  
Email: info@108.hu 
vagy hívj bennünket 
a 06-30-464 7760 számon.

mailto:m%40108.hu?subject=
http://www.kozakmihaly.com
http://www.108.hu/teremberlet
http://www.108.hu
http://www.108.hu/cikkiras


Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget! 

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

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

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

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

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.

mailto:info%40108.hu?subject=
http://www.108.hu/ajandek
http://www.108.hu/magazin
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