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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

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin2

http://aruhaz.108.hu
http://108.hu/magazin


Tartalom

108 ÉLETMÓDKÖZPONT
1137 Budapest, Szent István krt. 6., III/12. (27-es csengő), 
Tel.: (30) 464-7760, E-mail: info@108.hu, Honlap: www.108.hu

  4  A tél nem tart örökké!

  6 Stressztelenül – Töltődj fel!

  8 Tavaszolj  ájurvédával!

10 Nőnek lenni

12 A varázslatos kert

14 A női kör

18 Böjtre fel!

20  Ízek, imák, India – 4 részes főzőtanfolyam sorozat

22  Receptek – Vegán brownie; Sajtos jalapenos csavart; Spenótos  

napkorong; Lencsegulyás; Céklás-kéksajtos quinoa; Kínai zöldségragu.

28  Letisztult átalakulások – Asztrozófia

30  Rabok legyünk vagy szabadok?

32  Lakásvásárlási kisokos – Vaszati

36  Helló március!

37  Erdei mályva – Teacseppek

Lájkolj bennünket 
Facebook oldalunkon.

Az interaktív magazin letölthető ipad, android típusú 
készülékekre is. Együttműködő partnerünk: Dimag.hu

108.hu Magazin – 2022/3. szám

A 108 Életmódközpont havonta megjelenő kiadványa, mely 

a környezetvédelem érdekében csak elektronikus formában publikált.

A kiadványban megjelent fizetett hirdetések és cikkek nem feltétlenül 
képviselik a szerkesztőség nézeteit.

KÉPFORRÁS: Fotolia.com, dollarphotoclub.com

A LAP MUNKATÁRSAI:
Felelős szerkesztő: Kozák Mihály
Szerkesztő: Hémangi
Tördelés: Jakab Sándor

KIADJA: © Lalita Kft. 

1137 Budapest, Szent István krt. 6. III/12. 
Tel.: (30) 464-7760, info@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

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 3

mailto:info%40108.hu?subject=
http://108.hu
http://108.hu/magazin
http://www.facebook.com/pages/108hu/152246581481480?sk=wall
http://www.dimag.hu


A márciusi hónappal, kezdetét veszi a tavasz. 
Az újjá éledés, hatalmas energiával robban be az 
életünkbe. Az éjszakák rövidülnek, napjaink fényár-
ban úsznak. A természet ébredezik és színpompás 
látvánnyal örvendezteti meg a szemünket.  Rajtunk 
viszont erőt vesz, a tavaszi fáradtság és a levertség. 
Nem tudjuk tartani a tempót, ezzel a hirtelen jött 
változással. Kell pár hét, rosszabb esetben, akár egy 
hónap is, hogy tavaszi időszámításra állítsuk be lel-
künket és testünket egyaránt. De miért van ez így? 
Miért nem ébredünk automatikusan a természettel? 
A válasz összetett. 

Télen, a kevesebb napfény hatására, fokozódik 
a melatonin termelődése. Ez a hormon, az alvás 

minőségünkért felelős. Több fény hatására, ez a hor-
mon csökkeni kezd.  Ellenben a szerotonin szintünk 
nő.  Ez a hormon a testhőmérsékleten túl, a hangu-
latunk szabályozásáért is felelős. A téli, sötétségbe 
burkolózott napok után, szervezetünkben D vitamin 
ill. szerotonin hiány lép fel. A hosszabb nappalokhoz, 
szervezetünk csak fokozatosan tud  alkalmazkodni. 
De hogyan rövidíthetjük le ezen folyamatokat? 

Igyekezzünk minél több időt a szabad tölteni. 
Köszöntsük a tavaszt! Szervezzünk kültéri programo-
kat! Sétáljunk vagy pihenjünk aktívan a természet-
ben! A sportot, nem csak a már jól ismert, egészség 
megőrző hatásáért érdemes űzni.  A tavasz bekö-
szöntével, a hormon ingadozással küzdő testünk, 

A tél 
nem tart 
örökké!
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nagy segítségére szolgál! Fizikai tevékenység hatá-
sára, szervezetünk endorfint termel. Ezt a hormont, 
gyakran hasonlítják össze az opiát félékkel, hiszen 
fájdalom csillapító hatással rendelkezik, emellett 
eufórikus állapotot idéz elő. A téli hónapokban meg-
fáradt szervezetünknek, jól jön egy kis boldogság. 

De sajnos, a tavaszi fáradtság, előidézhet többek 
között, depresszív állapotot. Ez nem csak önma-
gában rossz, hanem a jobbra való törekvésünket, 
a motivációinkat is gyakran letöri. Akik egész évben 
sportoknak, azok is gyakran beszámolnak róla, hogy 
a tavasz kezdetével, igencsak nehéz rávenni magu-
kat, némi testmozgásra. Véleményem szerint erre 
a legjobb megoldás a fokozatosság. Lassan, építsük 
be a testmozgást a minden napjainkba.  Ha túrázni 
szeretnénk, akkor sétáljunk el egy hozzánk közeli 
parkba. Üljünk le egy padra. Csodáljuk a természetet! 
Kapcsolódjunk ki! Következő nap, tegyünk meg egy 
kisebb kört a parkban és így tovább tovább... 

Mindezek mellett, a táplálkozásunkkal is hozzá 
járulhatunk, a tavaszi fáradtság gyors lefolyásához. 
Télen hajlamosabbak vagyunk, energia dúsabb 
tápanyagok bevitelére, ám ezekben az ételekben 
kevesebb a szervezet számára szükséges ásványi 
anyagok. Ezért a tavasz beköszöntével, igyekezzünk 
több nyers gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani. 
Mindemellett ne feledkezzünk meg, a folyamatos 
hidratáltságról a kellő mennyiségű folyadékról sem.

Ha a szervezetünket felkészítjük a  természet válto-
zásaira, ugyanezt hogyan tehetjük meg a lelkünkkel? 
Hogyan öltöztessük szívünket, tavaszi pompába? 
A tavasz az újjászületés szimbolikájával bír, ami 
magába foglalja a reményt. A téli hónapok vára-
kozását felváltja az ébredés, az aktivitás. De mi van, 
ha életünk egy olyan periódusát éljük, ami nem 
összeegyeztethető az éledő természet energetiká-
ival? Véleményem szerint, az ép test, ép lélek sza-
bálya itt is érvényes. Amikor egy nehéz életszakasz 
hatására, szívünkben a tél uralkodik, nehéz bele 
illeszkednünk egy ellentétes pólusú környezetbe. 

Ilyenkor a tudatosság segít. A sport a kellő mennyi-
ségű víz és az egészséges ételek nem csak a testünket 
gyógyítják. Egy erdei séta felér egy pszichológiai 
terápiával. Természeti lények vagyunk. Ez az a hely 
ahol lelkünk otthonosan érzi magát. Nem az irodai 
szobák, amik zsúfolásig vannak pakolva,  elektromos 
gépekkel. A napfény, amire szükségünk van, nem 
a neon lámpák világítását vissza verő, fehér falakra. 
Amikor egy nehéz életszakaszban találjuk magunkat, 
azt gyakran analogizáljuk a sötétséggel.  Amikor 
életünk csúcsait döntögetjük, az a fénnyel kötjük 
össze. (Látom a fényt az alagút végén.) Így hát, az 
élet körülményeinek dacára, tudatosan ugorjunk 
bele, a tavaszba, a fénybe! Legyünk bármilyen szo-
morúak vagy csalódottak vegyünk észre a természet 
üzenetét. Bármilyen hosszan tartó, zord, hideg tél van 
mögöttünk, azt mindig fel váltja a tavasz a remény, 
mert a tél sosem tart örökké!

Mkzs Lylien
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Miért fontos a feltöltődés? Mert stresszes pil-
lanatokban is kiváló bizonyíték arra, hogy van 
választásod, hogy bármikor kikapcsolódhatsz 
– legalább néhány percre.

Utazz el, szakadj ki
A feltöltődés egyik leghatékonyabb formája, ha kicsit 
kiszakadsz a megszokott mókuskerékből, a jól ismert 
környezetből és elutazol valamerre. Nem kell, hogy 
egy távoli szigetet válassz, lehet az egy néhány kilo-
méterrel arrébb lévő csendes zug vagy nyüzsgő város 
is, lényeg, hogy új ingerek, más behatások érjenek.

Nézhetsz olcsó repülőjegyeket, last minute uta-
kat is, hogy egy-egy ilyen program minél kevésbé 
terhelje meg a pénztárcád!

Persze nem csak egy több napos utazás jelenthet 
hatékony kikapcsolódást! A szürke hétköznapokban, 

akár a munkahelyeden vagy otthonodban is van 
lehetőség arra, hogy feltöltődj!

Gyors azonnali feltöltődés-tippek
• Néha az is elég, ha a gépeden vagy a telefonodon 

megnézel néhány olyan képet, amik olyankor 
készültek, mikor igazán jól, igazán szabadnak 
érezted magad. Ha felidézed ezeket az élmé-
nyeket, már az is segíthet a pillanatnyi stressz 
leküzdésében.

• Egyél néhány szem csokit, banánt vagy szőlőcuk-
rot, vagy bármit, amit igazán szeretsz, és máris 
jobban érzed magad!

Stressztelenül
Töltődj fel!
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• Hallgasd meg kedvenc zenédet, vagy válassz 
egy igazán megnyugtató, pihentető dallamot. 
Arra a pár percre ne törődj semmi mással, csak 
merülj el a zenében.

• Munka közben néhány percre hagyd ott a jól 
megszokott helyedet: a számítógéped, az aszta-
lod vagy a munkapadod, kicsit sétálj, nézelődj, 
igyál egy pohár vizet. Pár perc múlva, mikor 
visszatérsz, könnyen lehet, hogy eszedbe jut 
a megoldás egy problémára.

• Tegyél egy kis sétát! Menj ki a levegőre, akár csak 
öt percre! Mozogj, szellőztesd ki a fejed. Úgy térsz 
majd vissza a munkába, vagy otthon a családhoz, 
mintha kicseréltek volna!

• Legyen körülötted mindig növény! Ha látsz 
egy kis zöldet, egy élő növényt, a kedved 
is jobb lesz! A növények nem csak szé-
pek, és tisztítják a levegőt, de bizo-
nyítottan csökkentik a stresszt is. 
A Washingtoni Egyetemen bebi-
zonyították, hogy a növények 
segítenek megnyugodni. Egy 
csapat erős stresszen átesett 
embert egy növényekkel teli 
szobába vezettek be, és az ő 
vérnyomásuk kétszer olyan 
tempóban csökkent, mint 
azoké, akik növények nélküli szo-
bában pihentek.

• Egy jó forró tea vagy forró zuhany is 
segíthet. Úgy lazít el, hogy közben 
fel is tölt energiával.

• Tarts „Én-napot!” Egy hónapban legalább egyszer 
válassz ki egy napot, amikor szinte csak magaddal 
foglalkozol. Elmész wellnesselni, vagy kipróbálsz 
egy új masszázst, relaxációs technikát, csak olyan 
dolgokat csinálsz, amiket igazán szeretsz.

Töltsd ki a stressz tesztet és derítsd ki, milyen mér-
tékű stresszel kell szembenézz mindennapjaidban, 
és tanuld meg, mik azok a jól működő megoldások, 
amiknek az alkalmazásával a stresszkezelés meste-
révé válhatsz!

www.kozakmihaly.com/stressz
Kozák Mihály • stressz coach
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Tavaszolj  ájurvédával!
Szeretnénk kevésbé feszültek lenni? Szeret-
nénk kiegyensúlyozottabb lelkiállapotot nem 
csak elérni de fenn is tartani? Ennek van egy 
„tridósás”, azaz minden alkatnak megfelelő, 
egyszerű és kellemes módja, ez nem más mint 
a kirándulás. Itt a tavasz és noha télen is lehet 
kirándulni, de mégis tavasszal az emberben meg 
érik a vágy, hogy végre kimenjen a természetbe és 
sétáljon a napsütésben.

Gyermekkoromban nálunk is, mint a generá-
ciómban oly sokunknál, minden vasárnap, hétvége 
a kirándulásról szólt. Mindegy  volt, hogy csak Gabi 
bácsiig megyünk fel a Szabadság-hegyre, hogy 
Visegrádnak vágtunk neki,  vagy, hogy leugrottunk 
a Velencei-tóra, mi mentünk kirándulni. Nem is kellett 
ezt magyaráznia apámnak, olyan magától érthetődő 
volt, hogy az egész hetes munka és rohanás utánk 
a természet, a friss levegő, a család, a barátok majd 
feltöltenek minket. 

Ha az ájurvédikus szemlélet szemszögéből nézzük, 
akkor látjuk, hogy a gyenge csontozatú, kissebb ter-
helést bíró váta alkatnak remek a kirándulás, hiszen 
segíti megerősödni a testét. A friss levegő, a levegős 
természetű vátának lételeme. Mint ahogy a „menjünk, 
csináljunk végre valamit!” hangulatának is. Mindamel-
lett a váták művész lelkének kell az inspiráció, így 
a természet lágy öle, a mozgás, a levegő és a „béke 
szigete” hamar harmóniába hozza az lelküket.

A pittáknak receptre, nem, beutalóra írnám fel 
a kirándulást hétvégénként. Ők ugyanis gyakran 
elfelejtenek pihenni, kikapcsolódni, kiszakadni 

a malomból. Gyakran, túl 
akarnak teljesíteni, túlvál-
lalják magukat és semmi 
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időt sem hagynak maguknak a regenerálódásra. 
Márpedig a szombat esti „levezetem az egész heti 
feszültséget” nem épp a regenerálódásról szól. Ugye? 
A természetjárás már önmagában pitta csökkentő, 
harmonizáló hatású, hűt és nyugtat, ami az ő gyakran 
túlpörgött elméjüknek gyógyír.

A kaphák erős és gyakran nehéz testét meg meg 
kell mozgatni! Ők, azok akik ha motiváltak, akkor olim-
pikonok lehetnek, hiszen minden fizikai adotságuk 
megvan hozzá, de a lustaság sem áll tőlük távol, így az 
sem ritka, hogy noszogatni őket, hogy mozogjanak. 
Márpedig, ha ellustulnak, akkor jönnek a plussz kilók, 
a folytonos felsőléguti nyavalyák, a ödémásodások, 
a depresszióra való hajlam. Mind ez elkerülhető azzal, 
hogy szabadidejükben, akár hosszabbtávú túrákat 
tesznek. Többet sétálnak hétköznep is, de hétvégén 
mindenképp szánnak időt a kirándulásra.

És hamár kirándulás, ne feledjük mennyi féle 
gyógynövényt gyűjthetünk be, már ilyenkor ápri-
lisban. A családosok sem fognak csalódni, mert 
a gyerekek imádják a begyűjtést. begyűjteni, pedig 
már van mit, hiszen szedhető már a fenyőhajtás, 
amelyből kiváló szirupot készíthetünk, vagy tehetjük 
teakeverékekhez is. Magas terpentin tartalmának 
köszönhetően talán a legerősebb hurutoldó amit 
ismerünk. 

Zsenge csalánt is szedhetünk teának. Maria Treben 
egy könyvében azt írta, hogy ha az emberek tudnák 
a csalán mennyi mindenre jó, akkor csak csalánt ter-
mesztenének. Csak pár felhasználási lehetőségét had 
említsem meg, ilyen a reuma, köszvény, cukorbaj, 
csalánkiütés, hólyaghurut, magas vérnyomás 
gyomor és bélhurut, de használhat-
juk bőrkiütések ellen, vagy akár 
vértisztítóként. 

Szedhető a medve-
hagyma, melynek kéntar-
talmú hatóanyaga segítik 
az anyagcsere folyamatokat, 
de a reumás fájdalmak esetén, 

magas vérnyomás, vagy magas vércukorszint miatti 
problémáknál is érdemes alkalmazni.Van benne  A, 
B1, B2, C vitamint és tartalmaz magnéziumoz, vasat, 
kálciumot, szelént. Remek tisztító hatású gyógynö-
vény így tavasszal. Arról nem beszélve, hogy milyen 
finom pogácsa, szendvizskrém, vagy saláta készíthető 
medvehagymával.

Az ibolyát mindenki szereti, de azt már keveseb-
ben tudják, hogy remek gyógylikőrt, gyógybort és 
kanalasorvosságot is csináltak vele.Az Ibolya nyálka-
oldó, izzasztó, vértisztítóhatású a virágja elsősorban 
idegnyugtató, és vérnyomás csökkentő.

A boróka már márciustól folyamatosan hozza 
a bogyóit, amelyek vizelethajtó, szélhajtó, étvágyja-
vító, emésztést serkentő, vese-epekőoldó, húgyúti 
fertőtlenítő hatással rendelkeznek. Fűszerként és 
pálinka ízesítőjeként is kedvelt gyógynövény. 

Szedhető a pásztortáska, virágos leveles szárát 
gyűjtjük, ami remek női teákba, vérzéscsillapító 
hatása miatt. De nyílik már a százszorszép, amely 
nyálkaoldó, vizelethajtó, izzasztó, vértisztító, és vér-
nyomáscsökkentő egyszerre.

Az erdei szamóca levelét is begyűjthetjük, kiváló 
teának, bélhurut ellen, hatása enyhén izzasztó, de 
tehetjük cukorbaj elleni teakeverékben, vagy hasz-
nálhatjuk gyomorrontás esetén.

Nos itt a felsorolás még koránt sem ér véget, 
csupán példák voltak arra mennyi féle hasz-

nos gyógynövénhez is hozzájuthatunk, 
ha már rászánjuk magunkat egy nap-

sütötte napon, hogy kimozduljunk 
a természetbe. 

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 9

http://108.hu/magazin


A női minőséget csak a párjával, a férfi 
minőséggel érdemes, megfoghatóvá 
tenni. Ebből a  két ellentétes energeti-
kából születik meg, az egy egész. Akár 
csak a Jin – Jang jelkép. A Jin a női minő-
séget jelöli. Passzív befogadó, a holddal, 
mint égitesttel analóg. A Jang, férfias 
energia. Folyamatosan aktív, tevékeny. 
A Nap, mint égitest uralja. Ugyan akkor, 
a Jang- ban is van egy kis Jin, és fordítva 
is igaz. Tehát minden férfiben él egy nő, 
és minden nőben él egy férfi. De ez nincs  
másként a pszichénkkel vagy épp a tes-
tünkkel sem. Az  ösztrogén felelős, a női 
nem meghatározó alakjáért, ugyan úgy 
megtalálható a férfiakban, persze keve-
sebb számban. A tesztoszteron  a férfias 
külső jegyekért  felelős, bennünk nőkben 
is fellelhető.  A Jung féle elmélet szerint, 
az emberi pszichében szintén megta-
lálhatjuk  a férfias és nőies részünk két 
minőségét, az animuszt és az animát. 
Ennek okán szeretem azt gondolni, hogy 
elsősorban emberek vagyunk és csak 
másodsorban vagyunk nők és férfiak. 
De mi is ez a misztikus erő, amit mi nők 
képviselünk? 

Magyarországon 1948 óta ünne-
peljük a Nőnapot. A története viszont 

Nőnek 
lenni

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin10

http://108.hu/magazin


sokkal régebben nyúlik vissza. 
1857-ben New York- ban egy 
demonstráció keretein belül bon-
takozott ki maga az emancipáció 
fogalma. A nők egyenjogúságért, 
magasabb bérért és a munkaidő 
csökkentéséért tüntettek. Ezek 
a mozgalmak a világ minden 
táján, forgószél szerűen söpörtek 
végig. Ezen bátor nőknek köszön-
hetjük, a mai szabadságunkat, 
a munkához való és a szavazati 
jogunkat is. Ezen megmozdulások 
miatt ünnepeljük március 8- án 
a Nőnapot. Bár sajnos a férfi női 
egyenjogúsággal ma is akadnak 
problémák. Azt nagyon fontos 
tisztáznunk, hogy az emancipá-
ció , mint fogalom nem azt jelenti, 
hogy a férfiakat elnyomva aka-
runk, mi nők, érvényesülni. Nem 
a férfiakra akarunk rá állni, hanem 
melléjük! Egyenrangú társként, 
a nemiségünkből fakadó különb-
ségeket megőrizve. De miben is 
különbözünk a férfiaktól? Ahogy 
az írásom elején is említettem 
a női energia passzív, befogadó. 
Bár sok esetben, a befogadó szót 
a szexualitással azonosítják, mivel 
nem csak az aktus során, hanem 
a megtermékenyítés pillanatában 
is a nő befogad. Én úgy gondolom, 
hogy ezeknek a fogalmaknak van 
mélyebb, hősiesebb magyarázata 
is. Hogy megértsük a női lét érté-
ket, tekintsünk vissza elődeink 
életére. 

A férfiak elhagyták a családju-
kat és háborúba indultak. Aktivitás 

gyakoroltak. A nők otthon marad-
tak, mint passzív elszenvedői 
a háborúnak. Bár ez a „passzivi-
tás” sok mindent magába foglalt. 
Nevelték a gyerekeket, ápolták az 
otthon maradt idősebb család 
tagjaikat. Éhínségek, gazdasági 
válságok közepette igyekeztek, 
ennivalót tenni a családi asztalra. 
Elsiratták férjeiket, fiaikat.  Vagy 
éppen haza várták a fizikailag, 
pszichésen és mentálisan sérült 
férjeiket. A hold fényében, fájdal-
mak között mentették a menthe-
tőt. Ezzel a kitartással és ezzel az 
hatalmas lelkierővel nevelték fel 
gyermekeiket, megteremtve ezzel 
egy olyan női generációt, aminek 
a tagjai bátrak, önfeláldozók és 
nem ismernek lehetetlent. Szeret-
ném hinni, hogy ezt a tudást mi is 
elsajátítottuk szüleiktől, nagyszü-
leinktől. Hiszen számomra, ebben 
a  végtelen lelki erőben nyilvánul 
meg, a női lét misztikussága.

Erre az ősi tudásra szükségünk 
van napjainkban is. Hisz meg-
próbáltatásaink minősége válto-
zott csupán, mennyisége aligha. 

Megmutattuk, hogy a munka vilá-
gában is ugyan úgy helyt állunk, 
mint a férfiak. Ezzel egy arányban, 
viszont nem csökkentek a régi fel-
adataink; háztartás, gyerek nevelés 
stb .. Mégis a régi szellemben pró-
bálunk kiváló háziasszonyok, mes-
ter szakácsok, kertészek, dadusok, 
tanárok és nem mellesleg mindig 
kifogástalan kinézetű, tettre kész 
feleségek lenni. Elégedett mosoly-
lyal az arcunkon küzdünk a min-
ket gyötrő lelkiismeret furdalással. 
Azzal az állandó lelki gyötrődéssel, 
hogy nem vagyunk elég jók, hogy 
nem teszünk eleget szerepeink-
nek. De mégis, akkor mi az, amit 
örökül hagyunk az utódainkra? 
Kitartást, lelki erőt és szorgalmat. 
Megmutatjuk, hogy nincs olyan 
mennyiségű feladat, amit ne 
lehetne jól, és időre elvégezni. 

A mindennapok árnyékában 
véghez vitt, ember feletti teljesít-
ményünk tesz minket, hétköznapi 
hősökké! Ez az amiért érdemes, ez 
az amiért kell, nőnek lenni!

Mkzs Lylien

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 11

http://108.hu/magazin


   A 
varázslatos 
           kert
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Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer 
egy kertész. Gyönyörű kertjei voltak, az 
egész faluban csodájára jártak. Egy nap 
meghallotta a kertész, hogy a kereskedő 
fia azt meséli az apjának és a szomszé-
doknak, hogy egy messzi, távoli faluban 
olyat látott, amit még sosem. Varázslatos 
kertek vannak ott, tátva marad az ember 
szája, ha meglátja őket. A kertész kíváncsi 
lett, és kifaggatta a fiút, hogy hol van 
ez a falu. Úgy döntött, felkerekedik, és 
megnézi magának, vajon mit tudhatnak 
az ottaniak, hogy olyan csodás kertjeik 
vannak.

Útnak indult, addig ment, míg a fiú 
útmutatása alapján meg is érkezett a falu-
hoz. Már nagyon izgatott volt, biztos volt 
benne, hogy valami óriási titokra fog buk-
kanni, amit ha magával visz, az ő kertjei 
még gyönyörűbbek lesznek, mint eddig.

Az út szélén pipázott egy öregember, 
megállt a kertész, és megkérdezte, hogy 
merre találja a híres kerteket, amit meg-
nézhetne. Messziről jött, szívesen tanulna 
a mesterektől.

– Jól van – felelte az öreg, és intett az 
egyik fiának, hogy mutasson egy kertet 
az idegennek.

Így is lett. A fiú elkísérte a jövevényt, 
és bemutatta neki a kertet:

– Ez itt a kapu. Sajnos nagyon régi már, 
fel kellene újítani, mert kopott, lyukas, 
rozoga. Ez pedig itt a rózsabokor helye. 
Ki kellett vágnunk, mert ellepték a boga-
rak. Ahogy azt a diófát is odébb. Aztán 
ez a kút, ami régen itatta a növényeket, 
de már nincs benne víz egy csepp sem. 
Így nagyon nehéz öntöznünk, ezért sok 
virágunk, bokrunk kiszárad.

Mentek, mentek, és a kertész nagyon 
lehangolt lett. Hiszen ez egy beteg kert! 
Miért ide küldött az öreg? – morfondíro-
zott magában.

Vissza is ment az öreghez, és elpana-
szota neki, hogy nem egészen ezért tett 
meg ekkora utat, és vezessék el egy olyan 
kertbe, ahol csodaszép növényeket lát, 
és megtudhatja, hogy mi a titka annak 
a helynek.

Az öreg most a másik fiának intett, 
hogy kísérje el a kertészt.

A másik fiú lelkesen, mosolyogva tel-
jesítette apja kérését. Fel volt villanyozva, 
hogy valaki ilyen messziről érkezett, és 
kíváncsi a kertjükre.

Mikor odaértek a kerthez, boldogan 
vezette körbe az idegent:

– Ez itt a csodaszép futórózsánk. Látja, 
milyen szépen benőtte a kerítést? Lassan 
a kapu dísze is ez lesz, olyan nagyra nőtt 
már! És egész évben virágzik! Ez maga 
a csoda! Itt pedig, ezen a helyen most 
ültettünk el tulipánhagymákat. Hama-
rosan virágok fogják kidugni a fejüket. És 
látja ott kend a diófát? Ez a legédesebb, 
legillatosabb dió a környéken! Jöjjön, 
kóstolja meg!

A kertész csak ámult-bámult, le volt 
nyűgözve! Nagy örömmel újságolta el az 
öregnek, hogy hát igen, ez már valami, 
nagyon elégedett, hogy ezt láthatta, és 
reméli, hogy egyszer neki is ilyen kertjei 
lesznek.

Az öreg csak mosolygott, majd 
megszólalt:

–  A két kert ugyanaz a kert volt…

Polgár Lili
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„Körben áll egy kislányka” – mondogatják az ovi-
ban a gyerekek, és nem is állhat nagyon máshol 
és máshogyan a kislányka, hiszen a kör maga a nő, 
a nőiség szimbóluma, a teljesség, a beteljesülés, 
a tökéletesség, a maga kerek, gömbölyű formájával 
és puhaságával, ahogy gyengéden körüléri önmagát. 
A kör önmagában is jelentős, fontos, mint alakzat, 
mint forma, és mint szimbólum egyaránt, valamint 
mint társas együttléti forma, azaz, mint női kör.

Elevenítsük most fel a régmúlt kor eltűnt és letűnt, 
ugyanakkor visszakívánkozó társasági eseményeit 
és színhelyeit: a fonót, a csipkeverőt, a hatalmas 
kemencét, azokat a tevékenységeket, amikor és ahol 
a nők együtt voltak, összegyűltek, járt a kezük-lábuk 
mellett bizony a szájuk is. És milyen bölcs dolog is 
ez! Nem voltak kérdések, kételyek. Minden leány, nő 
és asszony tudta a dolgát, szerepét, feladatát, értette 
a jelenét és várta a jövőjét, hogy új szerepköreiben is 
kiteljesedhessen. Mivel beszéltek egymással a nők, 

nem volt titok, már 
a leány is tudta, milyen 
az asszonysors – nem 
érte meglepetés. 

Most hallgatunk. Vagy, ami még rosszabb, 
az interneten keresgélünk a minket érdeklő kulcsz-
szavakra. És ami a legveszélyesebb, hogy olyan 
információkkal töltekezünk, érünk leányból nővé, 
amiknek nem ismerjük az eredetét, a valóság- és 
igazságtartalmáról nem is beszélve.  A probléma 
valós: problémáink vannak a nőiség, a női szerepek, 
a női működés megéléseiben. Nemigen a külső 
jegyeiben – ez viszonylag könnyen orvosolható, 
hanem belső megélésben, mi több elfogadásban. 
Anaya női jóga oktatóként igen gyakran hallom azt, 
hogy „baj van a nőiségemmel”; „szeretnék dolgozni 
a női oldalammal”; „úgy érzem, túlságosan sok ben-
nem a férfi energia”. Ezért merem kijelenteni, hogy 
probléma van. Ha egy nő úgy érzi, hogy nem elég 

A női kör
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nőies, túlteng benne a férfias energia, akkor bizony 
nem találja a helyét. Se a saját bőrén belül, se a pár-
kapcsolatában nem tud tartósan és elégedetten 
benne lenni; egy hely lehet csak, ahol sikerek érik, ez 
pedig a munkahelye, ahol megkockáztatom, vezető, 
menedzser, vagy erősen férfias jelleget, irányító sze-
repet képvisel. Miért érzi rosszul magát előbb-utóbb 
ilyen helyzetben a nő? Mert csalódik. Kezdi azt hinni, 
hogy vele van a baj, mert nem létezik a szőke herceg, 
aki mellett igazi nőnek érezheti magát. Összeomlik 
az álma, lehullnak az illúziók. 

De nincs semmi gond, rendben van az, ha épp 
nem találod a helyed és szerepedet, ne bántsd 
tovább emiatt magad! Hogyan is találnád azt, ami 
már édesanyád korában se volt meg? Ha ő se tapasz-
talta, tudta, hogyan adhatta volna tovább neked 
mindazt az asszonyi bölcsességet, amit még az ő 
édesanyja, a te nagymamád se biztos, hogy meg-
tapasztalt? Bizony, itt nemzedékek sora, generációk 
láncolata áll a háttérben. Azt a mintát követjük, amit 
mi is kaptunk. És ez a minta már sajnos igen messze 
áll a forrástól. 

Hol vannak már azok a bizonyos fonók, női körök, 
ahol hangos volt a környék a női csevejtől, kacagás-
tól és sírástól? Ez még rendben volt! Hiszen a nő, 
mint a hold, sohasem egyforma, sohasem ugyanaz. 
Folyamatos változás jellemzi. Ezt a folyamatot lekö-
vetnünk egy olyan világban, ahol mindennap azonos 
és maximális teljesítményt várnak tőlünk, eltér a női 
rendtől, így egy idő után rendetlenségbe kerülünk. 

Ezért jönnek a bajok, testileg, lelkileg egyaránt. Ha 
a kört egy négyzetbe szeretnéd beletuszkolni, nem 
fog menni, tökéletesen soha nem fog illeszkedni 
a kör a négyzethez. A kör kör marad, még ha néha 
négyzetnek is érzi, vagy kell éreznie magát.  

Hogy visszanyerjük a kissé kiegyenesített és néhol 
derékszöget mutató, de amúgy kör formánkat, áll-
junk körbe! Keressünk egy női kört, ahol a valódi 
női értékek jelennek meg. Ahol eltérő generációk 
tapasztalataiból tanulhatunk, ahol bölcs szót lehet 
hallani pletyka helyett, ahol az igaz hallatszik a gaz 
helyett. Valódi női értékek, amitől valójában nő a nő. 
Olyan ismeretátadás és megtapasztalás, ami által 
megérti és elfogadja ki-ki önmagát. Hiszen hogyan 
lenne egy nő befogadó, ha még önmagát sem képes 
el-, és befogadni? Hogyan lenne egy nő megértő, ha 
még önmagát, a női folyamatait sem érti? Hogyan 
legyen egy nő türelmes és odaadó, ha önmagával 
szemben sem az? 

Működik már néhány, a múlt valódi értékein ala-
puló, a szakrális rendhez igazodó női kör, ahol meg-
nyugvást, elfogadást tapasztalhatsz, és olyan fokú női 
önismeretre tehetsz szert, amely segít visszatalálni 
a rendbe, a középpontodba, a nőiséged eredendőjébe.  
Szívből kívánom, hogy rendben legyél!

 
Ölvedi Réka

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

http://108.hu/magazin


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


KÓSTOLJ BELE 

AZ ÚJURVÉDÁBA


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
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NEM A SOK 
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CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?
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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.-

http://www.108.hu/hirdetes


Lassan itt a tavasz. Ilyenkor 
nemcsak a természet újul meg, 
hanem a szervezetünk is! Ma 
már számtalan könyvet, webol-
dalt lehet találni a méregtelení-
téssel-böjtöléssel kapcsolatosan. 
Talán a legismertebb böjti idősza-
kunk a húsvétot megelőző sza-
kasz, amely 6 hetet foglal magá-
ban, több mint 40 napot. Vannak, 
akik vallási okok miatt fognak bele, 
mások testi tisztulás miatt, ami 
kihat a lélekre és az elmére is.

Mindenki maga dönti el, hogy 
milyen szinten és hogyan kívánja 
ezt az időszakot végig vinni. Ennek 
különböző módozatai, lehetősé-
gei vannak. Lehet csak arról szó, 
hogy az ember számára kedves 
ételről-italról-tevékenyséről mond 

Miért is jó ez nekünk?
Ha lelki oldalát nézzük, akkor 
megismerhetjük magunkat egy új 
oldalról. A böjt végeztével, pedig 
büszkék lehetünk önmagunkra, 
hogy végig tudtuk vinni ezt az 
időszakot!

Testi szinten pedig, teljesen 
megújulhatunk régi rossz szo-
kásainktól megszabadulhatunk. 
Rájöhetünk arra, hogy mely ételek 
azok, amelyekre érzékenyebbek 
vagyunk, s mely étkezési forma 
a legkedvezőbb a számunkra.

Harmadrészről megszabadul-
hatunk pár felesleges kilógram-
mtól is. 

Böjtre
fel!

le. Tehát megfogadhatjuk, hogy 
ebben az időszakban nem eszünk 
csokit, vagy minden nap mozgunk 
legalább 30 percet, avagy este 
csak olvasunk, és nem nézünk 
tévét, és ezt tűzön-vízen keresztül 
végig visszük, bármilyen kísértés 
is jön szembe! 

A további fokozatai, hogy az 
ember összeköti egy tudatos testi 
méregtelenítéssel, majd egybe-
kötve egy lelki tisztulással. A végső 
cél, hogy az ember fokozatosan 
megszabadítsa a szervezetet az 
állati eredetű anyagoktól, min-
den szinten. Erre kiváló ez a 43 
nap! Hiszen, hogy valami min-
dennapi részünkké váljon, ahhoz 
legalább 20 napon keresztül kell 
végeznünk.
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Hogyan fogjunk hozzá?
Mindenképp jól felépítettnek 
és megszervezettnek kell lennie 
a böjti időszakunknak ahhoz, hogy 
sikeres legyen. Végig kell gondol-
nunk a napjainkat. Hogyan tudjuk 
a munkahelyünkön megoldani az 
étkezésünket? A napirendünkbe 
hogyan tudnunk új mozgást 
beépíteni?

Informálódj az interneten! 

Hogyan legyünk túl  
 a nehézségeken?

Mivel már a böjti időszak előtt 
gondosan végiggondoltuk, hogy 
mikor mit csinálunk, milyen ese-
mények lehetnek, ahol tartanunk 
kell majd a böjtöt így könnyedeb-
ben hidalhatjuk át a nehezebb 
részeit a böjtnek. Természetesen 
ilyenkor mindig közbejön egy-egy 
nem várt családi-, munkahelyi ese-
mény, ahol kísértésbe eshetünk. 
Ekkor megkérhetjük a házigazdát, 
hogy készítsen számunkra is meg-
felelő alternatívát, vagy vihetünk 
is magunkkal. Lehet, hogy mások 
is kíváncsiak lesznek az új ízekre!

érfalakat megtisztítja, és hat 
a zsíranyagcserénkre is. A kúra idő-
szaka alatt minden étkezés előtt 
30 perccel oldjunk fel 2 dl vízben, 
2 evőkanál almaecet. Gyomorbe-
tegek csak odafigyelve fogyasszák 
az almaecetet, ha fájna a gyomruk, 
ne igyák!

Milyen gyógynövényeket  
használjunk?
A méregtelenítés folyamán min-
den egyes szervünknek meg-
van a maga gyógynövénye, de 
ezt mind érdemes természet-
gyógyász segítségével összeál-
lítani. Általánosan elmondható, 
hogy a vastagbelet például az 
útifűmaghéjjal/darált lenmag-
gal, tisztíthatjuk (minden reggel 
egy teáskanállal gyümölcslében 
elkeverve. Majd 30 perc múlva 
ehetünk, de napközben sokat kell 
innunk, hogy ne szorulást okoz-
zon!). A májnak a máriatövismag 
a gyógyíre, a hugyútaknak a med-
veszőlő levél, a szívnek a galago-
nya virág+termés. A sort pedig 
így folytathatnánk.

De végezhetünk 
egyszerűen bio 
almaecettel 
tisztítást, 
amely az

Jó egészséget mindenkinek!
Nagyné Szalai Melinda
Fitoterapeuta, jóga oktató, dúla
www.melinda-angel.hu
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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


HOZZÁVALÓK: 
• 10 dgk teljeskiörlésű liszt 
• 20 dkg liszt 
• 4 ek kakaópor 
• 10 g édesítő 
• 1 kk szódabikarbóna 

• 1 tk sütőpor 
• 3 db érett banán 
• 1 ek vaníliás cukor 
• 2,5 dl növényi tej 
• 2.5 dkg kókuszzsír 

 
A kókuszzsírt felolvasztottam majd mindent robotgépbe tettem 
és péppé zúztam. Sütőpapírral bélelt tepsibe tettem. 180 fokon 25 
percig sütöttem.

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

Vegán 
brownie 
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HOZZÁVALÓK: 
A TÉSZTÁHOZ: 
• 3 dkg élesztő 
• 1 ek kristálycukor 
• 2,5 dl langyos víz 
• 1 tk só 
• 40 dkg liszt 
• 2 ek olaj 

A TÖLTELÉKHEZ: 
• 1 db csípős paprikás camping sajt 
• 100g mascarpone 
• 1 ek margarin 
• Darabolt jalapenos paprika  
 
• A tetejére reszelt sajt 
 
ELKÉSZÍTÉS:
Az élesztőt egy csipet cukorral a langyos 
vízben felfuttatjuk. A sóval elkevert lisztet 
egy nagyobb tálba öntjük, a közepébe 
mélyedést vájunk, beleöntjük a felfutott 
élesztőt, és elkezdjük összegyúrni. Hoz-
záadjuk az olajat, a maradék cukrot, és 
simára dolgozzuk a tésztát. Meleg helyen, 
letakarva a duplájára kelesztjük. 

Ha megkelt a tészta, lisztezett deszkára 
borítjuk, átgyútjuk, és fél centi vastagra 
nyújtjuk. 

A mascarponet a margarinnal és a mas-
carponeval összemelegítjük.  

Megkenjük a krémmel a tésztát és felte-
kerjük. 1,5-2 cm vastag szeleteket vágunk 
belőle, azután sütőpapírral borított tesibe 
sorakoztatjuk, de előtte csavarunk egyet 
rajta. Megszórjuk sajttal.  

200 fokra előmelegített sütőben, kb. 15 
perc alatt megsütjük.

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

Sajtos 
jalapenos 
csavart 
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Spenótos 
napkorong

HOZZÁVALÓK:
• 35 dkg liszt 
• 3 ek olaj 
• 1 kk cukor 
• 2 kk só 
• 1 dkg friss élesztõ 
• kb. 1,5 dl langyos tej

A TÖLTELÉKHEZ:
• 3 ek olaj 
• 1/3 kk aszafoetida 
• 1/2 kk õrölt koriander 
• 1/2 kk kurkuma 
• 40 dkg spenót megmosva, 

apróra vágva 
• 20 dkg ricotta 
• 1,5 kk só

ELKÉSZÍTÉS:
Elkészítjük a tésztát: a lisztben elkeverjük a sót és a cukrot, belemorzsol-
juk az élesztõt. Hozzáadjuk az olajat, és langyos tejjel rugalmas tésztát 
dagasztunk. Letakarjuk és a duplájára kelesztjük. 

Közben elkészítjük a tölteléket. Egy lábosban felmelegítjük az olajat, és 
addig pirítjuk benne az asafoetidát, míg illatozni kezd. Ekkor beleszórjuk 
a koriandert és a kurkumát, elkeverjük, és beletesszük a spenótot. Addig 
fonnyasztjuk, amíg a leve elfõ. Ekkor beletesszük a ricottát, megsózzuk 
és alaposan elkeverjük. Kihûtjük a tölteléket. 

A megkelt tésztát kétfelé vesszük. Fogjuk a felét, és lisztezett deszkán 
nagyjából 35 cm átmérõjû kört nyújtunk belõle. Áttesszük egy sütõpa-
pírral kibélelt tepsibe. A rajzon látható ábra szerint a töltelékbõl a köze-
pébe halmozunk, a maradékot pedig körben a szélére rakosgatjuk. A 
maradék tésztából is nyújtunk egy kört, kicsivel nagyobb legyen, mint 
az elõzõ. Rátesszük a töltelékre, a közepére helyezünk egy csészét, és 
kicsit benyomjuk, hogy a két tészta összeragadjon a szélénél. Az egész 
körnél benyomkodjuk a széleket, összetapasztjuk a két tésztát. Díszítés-
ként körbenyomkodjuk villával. Néhány centinként bevágjuk a csésze 
széléig, majd a bevágott nyelveket kihajtogatjuk. Elõmelegített sütõben 
pirosra sütjük a napkorongot.

 Hémangi / vegavarazs.hu

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

http://vegavarazs.hu
http://108.hu/magazin


Lencsegulyás
HOZZÁVALÓK:
• 750 g főtt lencse
• 200 g sárgarépa
• 25 g fehérrépa
• 35 g zellergumó
• 25 g karalábé
• 170 g burgonya
• 30 g gulyáskrém
• 10 g pirosarany
• 15 g vöröshagymakrém
• 10 g konyhasó
• 10 g magyaros fűszerkeverék
• 1 g fekerebors
• 1 g szerecsendió
• víz (ehhez összesen kb 3 liter vizet használtam el)

napkorong

ELKÉSZÍTÉS:
Meglepően hamar elkészül és azért olyan 
drága kajának sem mondanám. Ez egy jó 
nagy adag, szóval szerintem még vagy 3 
napig ezt fogjuk enni, úgyhogy ha valaki 
gondolja, számoljon feleennyi lencsével.

A lencsét leöblítem és felteszem főni 
a megpucolt, kis darabokra vágott zöld-
ségekkel együtt. Beleteszem a fűszere-
ket, a vöröshagymakrémet, pirosaranyat, 
gulyáskrémet és kb fél órán át főzöm úgy, 
hogy néha megkevergetem. És lényegében 
ennyi, szóval tényleg nem egy bonyolult 
dolog elkészíteni. Ezután lehet is tálalni és 
egy szelet kenyérrel enni. 

Kovács O. Klaudia 
 https://klaudiakitchen.blogspot.com
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HOZZÁVALÓK 
(4 SZEMÉLYRE):
• 2 db nagy méretű nyers 

cékla
• 100 g kéksajt vagy 

márványsajt
• 1 bögre quinoa
• 2 bögre tiszta víz
• 3 gerezd fokhagyma
• 2 nagy marék galamb-

begy vagy rukkola saláta
• 1 db narancs 

(elhagyható)

Céklás-
kéksajtos 
quinoa

ELKÉSZÍTÉS:
A quinoát dupla adag vízben, fedővel ellátott edényben feltesszük főni, mint 
ahogyan a rizst szoktuk. Kb. 20 perc alatt elkészül a quinoa. A kéksajtot (vagy 
márványsajtot) szintén kockákra vágjuk. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk 
(kb. kockacukor méretűre). Alufóliából készítünk 4 kisebb batyut, és megtöltjük 
a cékla kockákkal. A batyuk aljára öntünk 3-3 evőkanál vizet, majd a batyuk 
száját összezárva, 220fokra előmelegített sütőbe tesszük a céklát sülni. Kb. 45 
perc múlva kivesszük őket, kinyitjuk a batyuk száját, majd hagyjuk őket kihűlni. 
(Ezt a műveletet akár már előző nap elvégezhetjük.)

Az összes hozzávalót egy nagy tálban alaposan összekeverjük (kéksajt, cékla, 
préselt fokhagyma, salátalevelek, quinoa). Kész is a “saláta”, ami szolgálhat köret-
ként, de önálló fogásként is. 

Ha valaki úgy érzi, hogy neki túl száraz, locsolja meg az egészet extra szűz 
olívaolajjal (esetleg dióolajjal) vagy egy frissen facsart narancs levével.

Hanis Szonja 
zoldavocado.blogspot.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin26

http://zoldavocado.blogspot.hu
http://108.hu/magazin


Kínai zöldségragu
HOZZÁVALÓK 3 FŐRE:
• 10 szelet, egyenként fél cm vastag cukkini 

darab (ez kb. 2 kicsi cukkininek felel meg) 
apró cikkekre vágva

• 1 db kápia paprika fél cm vastag félkörökre 
vágva

• 1 marék negyedelt apró szemű csiperke
• 1 db nagyobb vöröshagyma, félbe vágva, 

szintén kb. fél cm-es hosszanti szeletekre 
darabolva

• 2 cikk fokhagyma
• kevés őrölt bors

• 1 kiskanálnyi kínai ötfűszer (pici mézeska-
lács fűszer is megteszi)

• fél evőkanálnyi kukorica (vagy más) 
keményítő

• 1 evőkanálnyi sötét szójaszósz
• korianderlevél (én szárítottat használok, de 

ha nincs vagy idegenkedsz tőle, használj 
helyette petrezselymet)

• 1-2 evőkanálnyi olaj
• só

ELKÉSZÍTÉS:
Kivételesen nem wokban csináltam. Egy jó nagy átmérőjű tapadás gátlóval bevont serpenyőben 
megforrósítottam az olajat, nagy lángon megpirítottam rajta a gombát egy kis sóval, és amikor elfőtte 
a levét, rákerült a többi zöldség is. Folyamatosan kavargatva összepirítottam az egészet, rátettem 
a fűszereket, átforgattam, megszórtam keményítővel, újra átforgattam, felöntöttem szójaszósszal és 
vízzel.  Összerotyogtattam és már kész is volt. Párolt rizzsel ettük.

Nagy Márta / hogymegtudjuknezni.blogspot.hu
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Az Újhold április 1-jén reggel 
a Visszaúszó Halak csillagképnél 
bontakozik ki: megerősíti, a Merkúr 
kapcsolódásával pedig megérteti 
velünk akár a márciusi holdhó-
napban elkezdődött, akár a most 
kibontakozó, tisztázó - felszaba-
dító rendeződéseinket. Természe-
tesen a visszatérő lehetőségeket, 
a rég nem használt tulajdonságo-
kat és eszközöket is felelevenítjük 
ebben a hónapban, mely a meg-
újulásunkat adja, és segít, hogy 
környezetünkben is könnyedén 

együttműködjünk és betöltsük 
a saját szerepünket. Bölcsességünk 
gyarapítására alkalmas helyzete-
ket élünk meg és ez többfélekép-
pen áthatja egész áprilist: Újhold 
idejében rálátunk, átérezzük és 
megértjük az ok – okozati szálakat 
a történések mögött és között, 
április közepétől pedig a mély, 
belső késztetéseink megnyilvánu-
lásának felismerésével kamatoz-
tatjuk. A nagy változtatásokat és 
a tudatosságot építő Plútó a Nyilas 
és Sas csillagképeknél is központi 

Letisztult átalakulások
szerepet kap, hiszen Újholdkor és 
egész áprilisban is meghatározza 
előrelépésünket, biztosítja a meg-
oldásokat. Ráadásul a Jupiterrel 
való kapcsolódása révén a hitünk, 
a bölcsességünk mindenben 
megmutatkozik: a nagy átalakí-
tások meggondoltan, megala-
pozva történnek. Lehetőséget 
ad olyan bennünk meghúzódó, 
vagy a világunkat alkotó törvény-
szerűségek felismerésére, mellyel 
korábban nem foglalkoztunk és 
most már időszerű a letisztázásuk.  
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Az örök érvényű, valódi tudásunk 
érvényesül.

A Mars-Szaturnusz és Vénusz 
hármasa pedig az örök, a valódi 
megújulásra képes lelkünk 
teremtő erejére hívja fel figyel-
münket a Szaturnusz tapasztala-
tokban megnyilvánuló erejével: 
nagyon alkalmas időszak ez a saját 
magunkkal harmóniában lévő dol-
gok, feltételek megteremtésére, 
letisztázására. A hetek óta egy-
máshoz közeledő Jupiter és Nep-
tunusz együttállása a Visszaúszó 
Halak csillagképnél április 12-én 
teljesedik ki, még inkább hozzáse-
gítve mindenkit a mély lelki minő-
ségeinek és hitének megfelelő 
környezet és emberi kapcsolatok 
megtalálására, ami a 2022-es év 
legmeghatározóbb égi kapcsoló-
dása! Sőt, ekkor a mindenkivel való 
kapcsolódás élményét is át tudjuk 
élni, egészként érezni és egész-
ben tudni! Az egyéniségünknek 

megfelelően élni tanulunk meg, 
a legigazibb módon tudunk foglal-
kozni a körülöttünk élőkkel. Lehe-
tőségünk adódik – ha idáig nem 
ment - igazán megélni és élvezni 
saját egyéniségünket. Értékelni 
tudjuk a körülöttünk lévő minden 
ember egyéniségének sokszínű-
ségét, és elfogadni mindenkit 
a maga módján!

Telihold idején, április 16-án, 
majd 17-18 között a Nap a kiemel-
kedést jelképező Al Risha csillag-
nál halad, újabb lépést mutatva 
a számunkra megfelelő élet kiraj-
zolódására. Összegzésre késztet 
minket azért, hogy egy magasabb, 
a hozzánk illő szinten élhessünk. 
Utat mutat és válaszokat ad azokra 
a kérdésekre, kétségekre, melyek 
az általunk működtetni kívánt 
elvek, tulajdonságok használatá-
hoz szükségesek. Az angyali támo-
gatás ekkor a legjobban érzékel-
hető a hónapban. Egyre inkább 

a letisztult helyzetek, minőségek 
kapnak hangsúlyt életünkben. 

A hónap közepétől a Vénusz 
kapcsolódásaival a teljes bizton-
ságot, bizalmat, otthonérzetet 
építi bennünk és körülöttünk. 
Április 16-a körül nagyon alkalmas 
időszakot teremt a tervezéshez, 
a tisztázáshoz, a hirtelen bevillanó 
ötletekhez és a váratlan megoldá-
sokhoz. A nagy felismerések a a 
gyümölcsöző és egyúttal meg-
valósítható alkotó  tevékenysé-
gek létrehozására érkeznek. Április 
23-tól a Jupiter és Neptunusz páro-
sával együttállva meghatározó és 
kibontakoztató találkozásokat és 
helyzeteket teremt: harmonizál, 
békít és szilárdít, hogy egymáshoz 
tudjunk kapcsolódni hosszú időre, 
közös feladatra, közösségépítésre. 

Bodnár Erika
asztrozófus

ertektengely.hu
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Szabadnak lenni. Szabadon élni.  De mit is jelentenek 
ezek a fogalmak? Annyiféle magyarázta létezik, ahány 
felé ember. Máshogy képzeljük el, máshogy definiál-
juk és másképp éljük meg. Vágyunk rá vagy inkább 
mégse? A szabadság egy igen képlékeny fogalom. 
Mégis nemzetek dőltek romba vagy épültek fel miatta. 
Egy ország szabadsága egyenlő a függetlenségével. 
A rabiga ledobásával. Egy zsarnok, egy önkény ural-
kodó hatalmának a leverésével. De, hogyan mutat-
kozik ez meg az egyén szintjén? Hogyan éljük vagy 
épp nem éljük meg szabadságunkat?

A szabadság utáni vagyunk nem velünk született. 
Amikor egy újszülött erre a világra érkezik, szoros 
pólyába tesszik. Megnyugtatja a csecsemőt, hogy 
valami körülveszi, éppen úgy, akár az anyaméh-
ben. A határok biztonságérzettel töltik el a babát, 

és megszünteti a tágas külvilággal való, kapaszkodó 
nélküli létet. Az első határokba való ütközésünk 
totyogó korunkban kezdődik. Amikor a szülők külön-
böző szabályokat állítanak fel. (Mihez szabad nyúlni, 
mihez nem.) Bár ez a gyermekekből nemtetszést 
vált ki, a gyermekpszichológusok állítják, hogy ezen 
felállított szabályok biztonságérzettel töltik el a gyer-
mekeket. A szabadságra való törekvésük a pubertás 
korral köszönt ránk, amikor kitörni vágyunk szüleink 
„rémuralma” alól. Egy gyermek számára a felnőtt lét 
magát a szabadságot jelenti. És itt jön a kellemetlen 
meglepetés egy fiatal felnőtt számára. Amikor belép 
a „nagy betűs” életben, csak akkor szembesül vele, 
hogy a felnőtt létben jóval nagyobbak, szigorúbbak 
a határok, mint a gyermekkorban megismert, a szü-
lők által hozott szelíd intelmek. Hogy mikor jön el az 

Rabok legyünk vagy szabadok?
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ember életében az a pont, amikor igazán szabadon 
élhet, azt nehéz megmondani, hiszen egyén szintjén 
változik. A legfontosabb kérdés az, hogy mikor és 
miért hajtjuk igába fejünket, mert a legtöbb esetben 
önként tesszük.  Az életünk legnagyobb zsarnokai 
közé a pénz a társadalmi elvárások és a félelme-
ink tartoznak. Sokszor végzünk olyan munkát, ami 
bebörtönöz, ami boldogtalanná tesz minket. Félünk 
megtenni olyan dolgokat, amiket szeretnénk, mert 
mások esetleg pálcát törhetnek felettünk. És sokszor 
félünk kilépni a komfort zónánkból, mert megrémít az 
ismeretlen.  Nagyon sok esetben mi állunk a szabad-
ságunk útjába. Rengeteg ilyen történetet hallottunk, 
láttunk már barátainktól, ismerőseinktől. Csak a saját 
életünkben nehéz felismerni a szabadsághoz vezető 
ösvényeket. Erről a kis elefántok jutnak az eszembe. 
A cirkuszban a frissen befogadott bébi elefántokat 
egy kötéllel megkötik, azt pedig egy kis faághoz 
rögzítik, amit végül a földbe szúrnak. A kisállat persze 
igyekszik kiszabadulni a fogságából. Húzza, ráncigálja 
a kötelet, de az nem mozdul. Hosszú hetek telnek el 

így. Majd a kis elefánt egyre nagyobb lesz, végül, egy 
több tonnás, több méteres egyed fejlődik ki belőle. 
Mégis, egy kötél és egy apró, földbe szúrt ág tartja 
fogva. Könnyedén megszabadulhat fogságából, de 
már nem próbálkozik. Már megszokta, hogy nem 
megy, hogy a kötél nem ereszti. Feladta!

Ne legyünk elefántok! Ne adjuk fel! Lehet, hogy 
a lehetőségeink korlátozottak, hogy nincs elég időnk, 
pénzünk és bátorságunk, viszont a jó hír az, hogy 
semmi sem állandó. Minden változik, ami néha sok 
időbe telik. De ha nem próbálkozunk minden nap 
jobban, szabadabban, szeretet teljesebben élni, 
akkor egy napon úgy járunk, mint az óriás elefánt, 
aki nem tépi ki a földből, azt az apró botocskát, 
csak tűri a rabigát. Ha lerázzuk a bilincseinket és 
a szabadságot, az egyéni életünkben is megtudjuk 
valósítani, akkor ez a környezetünkre is hatással lesz. 
És sok boldog, szabad ember csak egy szabadabb, 
boldogabb nemzet része lehet.

Mkzs Lylien
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Mik azok a legfontosabb tényezők, amelyeket figye-
lembe kell venned ahhoz, hogy az új lakásod vagy 
házad sok örömöt okozzon és hozzásegítsen ahhoz, 
hogy teljes és elégedett életet élhess?

Az elsõ tényező a környezet. Ha valaha vásároltál 
már befektetési céllal ingatlant, tudhatod, hogy az 
ingatlan majdani értékesítésénél az egyik legfonto-
sabb tényező az, hogy hol helyezkedik el. Erre most 
nem szeretnék részletesen kitérni, de mindenképpen 
olyan városrészt válassz, aminek jó az infrastruktú-
rája, ami élhetõ (van elég zöld terület), nincsenek 
a közelben környezetszennyező létesítmények, pl. 
folyamatosan füstölő gyárak, és amelyik feljlődik. 
Egy szépen felújított, szép házakkal teli utcába egész 
más hazamenni, mint egy lepukkant, omladozó 
házakkal teli utcába. Ez nem csak számodra fontos, 
de a késõbbi értékesítés során is fontos lehet.

A környezetet persze Vaszati szempontból is 
meg kell vizsgálni: ha lejt az utca valamerre, akkor 

lehetõleg észak vagy kelet felé lejtsen. Ne legyen 
a közelben temető, trafóállomás, magasfeszültségű 
vezeték és a templom is jobb, ha kicsit távolabb esik 
a háztól.

Lakásvásárlási kisokos

Amikor még Budapesten laktunk, sokat nézeget-
tük ezeket az újonnan épülõ Duna-parti lakáso-
kat. Két gond volt velük: az egyik, hogy nyugaton 
volt a Duna, ami nem a legkedvezőbb, és aa 
lakások sem igazán voltak jól berendezhetőek…
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Akár családi házat veszel, vagy sorházat vagy 
társasházi lakást, fontos, hogy odafigyelj néhány alap-
vetõ Vaszati tulajdonságra. Sajnos azt nem ígérhetem, 
hogy a használt lakáspiacon sok olyan lakásba fogsz 
botlani, amelyik tökéletesen megfelelne a Vaszati 
elveinek. Erre nincs túl sok esély. Éppen ezért tudnod 
kell, hogy mi az, amiben köthetsz kompromisszu-
mot és mi az, amiben nem.

Sajnos a magyarországi lakáskínálat legfőbb jel-
lemzõje, hogy a beruházók célja elsõsorban a minél 
nagyobb profitszerzés és nem az élhető lakások épí-
tése. Emiatt – még a Vaszatitól eltekintve is – nagyon 
sok a berendezhetetlen és kevés természetes fénnyel 
rendelkező lakás. Gyakran találkozhatunk olyan laká-
sokkal, ahol nincs minden helyiségnek ablaka: nincs 
a fürdõszobának, a konyhának, gyakran még a háló-
szobának (hálófülkének) sem. Az ablakok gyakran 
egy égtáj felé nyílnak, így a Nap nem tudja körbejárni 
a lakást. És akkor még nem beszéltünk a hangzatosan 
“amerikai konyhás” lakásnak hírdetett lakásokról, ahol 
egész egyszerűen nincs is konyha, helyette a nagy-
szoba egyik sarkába beszereltek egy csaptelepet egy 
tűzhelyet és némi konyhaszekrényt… Ha láttál már 
igazi amerikai konyhát, akkor tudod, hogy ennek 
ahhoz vajmi kevés a köze…

Az egyik gimnáziumi osztálytársam lánya szep-
tembertõl Dániában fog tanulni. Az elmúlt napokban 
költöztették ki Dániába és biztos vagyok benne, hogy 
egy élhető, több irányba tájolt lakást tudtak neki 
kibérleni. Miért is? Dániában ugyanis – a Vaszatitól 
függetlenül – csak olyan lakásokat terveznek, ame-
lyek legalább három égtáj felé tájoltak. Oké, nem 
mondom, hogy ott minden lakás tökéletes és meg-
felel a Vaszati elveinek, de már azzal, hogy az ablakok 
nem egy irányba néznek adunk egy esélyt annak, 
hogy valamelyik ablakon bejönnek azok a létfon-
tosságú energiák, amelyek elengedhetetlenül szük-
ségesek az élethez. (Igen, az organikus és a szoláris 
életenergiákra gondolok.)

Tehát, ha megvan a jó környék, válassz olyan 

lakást, amelynek minél több égtáj felé van ablaka! 
Figyelj oda, hogy mindenképpen legyen ablak észa-
kon és/vagy keleten! Ha csak délen és/vagy csak 
nyugaton vannak ablakok, akkor keresgélj egy kicsit 
tovább! Ami nagyon fontos még, hogy a lakás közepe 
minél szabadabb legyen és semmiképpen se essen 
oda a fürdõszoba vagy a vécé! Apropó vécé! A vécé 
ugyan a legkisebb helyiség, mégis döntő hatással 
lehet a lakás energiaminőségére. Ha északra, észak-
keletre, keletre vagy középre esik, akkor keresgélj 
tovább, ne vedd meg vagy ne béreld ki a lakást!

Érdemes odafigyelni a főbejárat helyére is. 
A bejárat legkedvezőbb helye egyértelmûen a kelet, 
a legkedvezőtlenebb helye pedig a délnyugat. Ez 
utóbbit lakás és ház esetén is kerüld! A keleti bejá-
rat leginkább akkor lehet döntő tényezõ, ha családi 
házat vagy sorházi lakást keresel. A keleti bejárati ajtó 
kedvező hatása ugyanis leginkább akkor tud kibon-
takozni, ha a szabadból nyílik. A zárt lépcsõházból 
nyíló bejárati ajtó hiába van keleten, messze nem 
ér annyit, mint egy keleti ablakos nappali, amihez 
még egy keleti terasz is csatlakozik. Tehát annak 
ellenére, hogy azt tanultuk, hogy a bejárati ajtó helye 

Az ingatlanhírdetések „amerikai konyhái” kicsit 
másképp néznek ki… (A kép forrása: Pinterest)
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a legfontosabb, csak akkor ragaszkodj a keleti (vagy 
északi) bejárathoz, ha az a szabadból nyílik. Ha olyan 
lakást nézegetsz, ami egy lépcsőházból nyílik, akkor 
fontosabb az, hogy keleten egy szép nagy ablakod 
legyen. De még ilyenkor se vegyél meg olyan lakást, 
aminek délnyugati a bejárata! Abban nincs komp-
romisszum. Ha azonban a bejáratod délen vagy 
nyugaton van, de mellette van egy szép nyitott 
keleted és északod, akkor nyugodtan belemehetsz 
az alkudozásba…

Nagyon fontos még a kiszemelt lakás vagy ház 
formája is! A lakás formája legyen minél szabályosabb, 
lehetőleg téglalap alakú. Kedvező lehet, ha keleten 
vagy északon van bővítmény, azaz olyan épületrész, 
amely kiugrik a keleti vagy északi homlokzat síkjából. 
A szabálytalan formájú épületeket és azokat, ame-
lyeknek délen vagy nyugaton van a bõvítménye, 
inkább kerüld!

Amikor lakást keresel, legyél nagyon figyelmes 
és ne hagyd, hogy az érzelmeid vezéreljenek a dön-
tésben! Huh, ha ezt egy ingatlan értékesítõ olvasná! 
Az ingatlanosok között már-már közhelynek számít, 
hogy a vevőt – főleg, ha saját célra vásárol vagy bérel 

lakást – az érzelmek vezérlik a döntésben. Ez külö-
nösen igaz a nõkre, illetve a párokra, ahol ugyebár 
a nő dönt. Furfangos ingatlanosok ezt rendre ki is 
használják… Tehát: mielőtt belépsz a lakásba, vizs-
gáld meg jól a környezetet! Zajos-e? Valami miatt 
büdös-e? Van-e valami, ami nem odavaló (trafó, 
temető, stb.) Ha belépsz a lakásba és profi eladó-
val állsz szemben, akkor az eladó mindent el fog 
követni, hogy elcsábítsa az érzékeidet: lágy zene 
szól, valami kellemes illat terjeng, égnek a villanyok, 
pedig odakint süt a Nap, virág van a vázában és 
pont olyan díszpárna van a kanapén, amire mindig 
is vágytál… Nos, többek között ezek azok a trükkök, 
amit egy profi ingatlan értékesítő be fog vetni azért, 
hogy elcsábítson és minél drágábban tudja neked 
eladni a lakást…

Na most probálj meg racionális lenni! Dícsérd meg 
a díszpárnáját és a zenei ízlését, majd kérd meg, hogy 
oltsa le a villanyt, nyissa ki az ablakokat és kapcsolja 
ki a magnót. Nézd meg a lakást természetes fénynél! 
(Mivel szeretnél keleti tájolású ablakokat, legjobb, ha 
koradélelőtt mész lakásnézõbe.) Nos, besüt a reggeli 
Nap? Egyáltalán besüt a Nap, vagy a szomszédos 
épületek teljesen leárnyékolnak? Van elég ablak? 
Több irányba néz? Nézz ki az ablakokon! Mit látsz? 

A függõfolyosós lakásoknál is lehetséges teljes 
értékû keleti bejáratot találni és mellette még 
más ablakokat is kelet felé.

Az a legszerencsésebb, ha az erkély keleten van, 
a legkedvezőtlenebb pedig az, ha délnyugaton.
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Hova esik a vécé? Hol lehet majd a hálószobád? 
(Tudod, délkeleten nagyon nem jó aludni!) Fülelj 
is egy kicsit! Milyen hangokat hallasz? Madárcsi-
csergést? Valami folyamatos kattogást egy csõbõl? 
Esetleg az utca zaját vagy a szomszéd tévéjét vagy 
éppen veszekedését? Hol van az erkély? Nézz meg 
jól mindent, kivéve azt a csodaszép díszpárnát, amit 
úgyse fognak otthagyni! Ne hagyd, hogy azok a dol-
gok, amelyekkel el akarják téríteni a figyelmedet 
akár az északkeleti vécéről, akár a lakás más hibáiról, 
eltereljék a figyelmedet!

Ha felújítandó lakást keresel és arra készülsz, hogy 
átalakítod és újracsempézed a konyhát és a fürdõszo-
bát, valamint újra fested a helyiségeket, akkor szinte 
mindegy, hogy milyenek a lakásban a burkolatok és 
a falak színei, ezeket úgyis a saját ízlésed és remélem, 
a Vaszati szerint alakítod majd.

Viszont ha olyan lakást keresel, ahová már csak 
a bútorokat és a bőröndöket kell hoznod, akkor 
kicsit ki vagy szolgáltatva az előző tulajdonos ízlé-
sének. A semleges vagy fehér színű falicsempékkel 
biztos, hogy nem lesz gond és az egyszerű, nem 
hivalkodó járólapok is rendben vannak – bármi-
lyen égtájon is legyen a fürdő vagy a konyha. Egy 
északi (vécé nélküli) fürdőt nem kell feltétlenül 
zöldre csempézni, de ha mondjuk bordó vagy 
sárga csempe van ott, az már gondot jelenthet 
északon. Egy semleges vagy fehér csempéjű északi 
fürdőbe viszont a kiegészítő bútorok vagy akár 
a törölközők és növények segítségével könnyen 
behozhatod a zöld színt. Raadásul az egyszerű és 
semleges színű csempék általában nem mennek 
ki a divatból, míg könnyû találni olyan (gyakran 
csicsás) csempéket, amelyekről már messziről meg 
lehet mondani, hogy pontosan melyik évben vol-
tak divatosak… Ma már kaphatók olyan festékek, 
amelyekkel könnyedén át lehet festeni a csempét 
is és állítólag még tartós is lesz. Ha bátor vagy 
és akár egy kis DIY festegetésre is készen állsz, 
akkor mindegy milyen színű a csempe, mert át 

is festheted. (Én személyesen csempét még nem 
festettem, ebben nincs tapasztalatom, ezért erre 
egyelőre olyan nagyon nem biztatlak…)

A szoba padlója lehetőleg fából legyen – parketta, 
svédpadló vagy hajópadló. A laminált padlót inkább 
kerüld, vagy ha most az van, minél hamarabb cseréld 
ki igazi fára.

Ha már több lakást megnéztél, és van közöttük 
olyan, ami átment az előzetes rostán, javaslom, hogy 
a végső döntés elõtt egy szaktanácsadónk társasá-
gában is járd végig a kiszemelt házakat, lakásokat! 
Őt biztosan nem ragadják magával az érzelmei és 
tud segíteni abban, hogy jó döntést hozz és hosszú 
távon örömet lelj a megvásárolt lakásban.

Manhertz Edit
Vaszati.hu

Ha északon van a fürdőszoba és zöld a csempe, 
akkor szerencséd van, nem kell a csempét se 
leverni, se újrafesteni.
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Március 1. A meteorológiai tavasz első napja

1521. március 6. Magellán felfedezi Guam szigetét.

1817. március 8. megalapítják a New York-i tőzsdét

1911. március 8-án született Kiss Manyi Kossuth- és Jászai-díjas színésznő

1913. március 8. Magyarország csatlakozott a nőnapi felhíváshoz és a Nem-
zetközi nőnap első megemelékezéseként az Országos Nőszervező Bizottság 
röplapokat osztott.

Március 10. Az időjárást figyelő pásztorok és földművesek azt állítják, hogy e 
nap időjárása 40 napig tart. Különösen az e napi hideg okozhat gondot, mert 
ha ilyenkor fagy, akkor a következő 40 napban zord idő várható.

Március 12. Gergely napja, Magyarországon, e napon volt az ún. Gergely-járás. 
Ekkor az iskoláskorú gyerekek a falut járták énekelve, s adományokat gyűjtöttek, 
melyek elsősorban a tanítót illették meg.E naphoz egyébként időjóslás is kap-
csolódott. Azt mondták, hogy ezen a napon még előfordulhat, hogy: “Megrázza 
szakállát Gergely”, vagyis eshet még a hó. 

Március 21. A költészet világnapja

1969. március 21. az első színes tévéadás Magyarországon

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, mert úgy tartották, hogy ezen 
a napon kell oltani a gyümölcsfákat. 

421. március 25. Velence (Venezia) város alapítása.

1464. március 29. Hunyadi Mátyást magyar királlyá koronázzák.

BÖJTMÁS HAVA
Helló március!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Oázis az erkélyen 
(tovább: otthonokesmegoldasok.hu)

• Nyugtalan láb szindróma
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

• 5 tipp a mentális egészség megőrzéséért 
(tovább: femcafe.com)

• Miért zabálunk, ha idegesek vagyunk?
 (tovább: hazipatika.com)

Az erdei mályva egész Európában elterjedt, lágy 
szárú gyógynövényfaj, amely a parlagon hagyott 
területeket, töltéseket kedveli.

Belsőleg a virágot, ritkábban a levelet a szék-
rekedés és a görcsös vastagbélgyulladás tüneti 
kezelésére, valamint köhögéscsillapítóként 
használják hörgőbántalmak esetén. Külsőleg, 
a bőrgyógyászatban bőrbetegségeknél viszke-
téscsillapítóként és bőrnyugtatóként alkalmaz-
zák. A szájüreg betegségeinél fájdalomcsillapító, 
nyálkahártya-nyugtató hatású.

ERDEI MÁLYVA
Légcsőhurutot, köhögést, torokgyulladást 

gátló, gargalizáló, külsőleg borogatásra. Teája 
hashajtó hatású. Teakeverékekben légutak 
heveny gyulladásainak kezelésére, köhögés és 
rekedtség ellen nyálkaoldásra javallt. A levelek 
főzetével átitatott géz vagy vászon kelések érle-
lésére alkalmas. Toroköblögetésre torokgyulladás 
ellen alkalmazható.

Esetenként gyomorégést okozhat.

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

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

Várandósság

Éled vagy csak 
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Megújulás és 
egyéniségünk kiforrása 
az összetartozásért

Legyen könnyed  
az életmódváltás!

Új év, új élet

Mit teszel idén  
az otthonodért?
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Adventi kalendárium, 
kicsit másképp
A szaloncukor 

eredete

Lépj közelebb!
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fagyöngy nyomában
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Ízek hatása az 
ájurvédában

Készíts cukormentes 
befőttet!
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Létezik-e 
könnyű út?
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Rózsa 
a szépségápolásban
Virágesszenciákkal 
az egészségért
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tanácsadó nyárra
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Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Kaotikus 
lakásból 
harmonikus 
otthon

Hűtsd 
magad!
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A rossz tartás 
következményei

A változás 
az egyetlen 
állandó

ESTI SÉTA

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Mire 
figyeljünk, 
ha vaszati 
kertet 
szeretnénk
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Mitől lesz boldoga nő A fogyókúra 
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a babáért
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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=
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