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Ha mindennapjaink részévé 
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is csodákat érhetünk el, 
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visszaverhetjük. 
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Edward Bach 1886 09. 24-én született egy rézműves 
családban. Már gyermekként megszületett benne 
a vágy, hogy orvos legyen és embereket gyógyít-
son. Az egyetem elvégzése után nem sokkal rákos 
megbetegedéssel diagnosztizálták. Ezután kezdet 
el komolyabban foglalkozni az immunológiával és 
a homeopátiával. Bár orvosai három hónapot adtak 
neki, ő felgyógyult. Bezárta a rendelőjét és különböző 
gyógynövények kutatásába kezdett. 

Régen a magyar táltosok úgy tartották, hogy 
a betegségek kialakulásának okai, hogy az Istennel 
való spirituális csatorna bezáródik, amikor lelkünk 
lényegével megszűnik a kapcsolat. Ezt a bizonyos 
zárat a félelem, harag, gyűlölet stb. váltja ki. Ezen 
negatív érzelmek később manifesztálódnak a tes-
tünkben, betegség formájában. Ezen a bizonyos 
blokkokon segít a Bach-virágterápia.

Edward Bach a természetben talált 38 féle növényt 
(fát, bokrot, virágot), aminek sokkal magasabbak 
a rezgéseik egy egészséges embernél. Ezek a növé-
nyek egytől egyig megfeleltethetők a lelkünket 
gyötrő problémákkal. Milyen érdekes, hogy ezeket 
a növények a szabadban megtalálhatjuk és a ter-
mészetben minden problémánkra akad gyógyír. Így 
teljesen megalapozott az az állítás, hogy a természet 
maga Isten patikája. A doktor ezeknek a növények-
ből kinyerte az eszenciájukat, és elkészítette az első 
Bach-virág cseppeket. De pontosan kinek melyik 
csepp a megfelelő és milyen lelki problémákra 
alkalmazható?

„Magatoktól 
szenvedtek!”
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Edward Bach úgy vélte, hogy minden egyes 
embernek van egy típusa, így 

a 38 gyógynövényt 
7 csoportra osztotta: 

félelem • bizonytalanság • 
érdektelenség • magányosság • 
túlérzékenység • önbizalomhiány  

• és a másokhoz támasztott 
túlzó elvárások.

Ezen érzelmek és viselkedésformák elolvasása 
után szinte mindenki be tudja magát sorolni vala-
melyik csoportba. Aki folyamatosan szorong, de 
nem tudja az okát, az a félelem csoportba tartozik. 
Aki megmagyarázhatatlan szorongással küzd, de 
nem ismeri a kiváltó okát, annak minden esetben 
Aspen vagyis Rezgőnyár került a Bach-virág csepp-
jébe. Egy személyre szabott eszencia 5 féle növény 

tartalmaz, a páciens lelki állapotától függően. Így, aki 
lelki békére, egészségre vagy orvosi kezelés mellék 
hatásának az enyhítésre vágyik, annak mindenkép-
pen ajánlott felkeresni egy Bach-virág terapeutát. 
Mivel ezek a cseppek a lelket gyógyítják, az önismeret 
elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy a megfelelő 
Bach-cseppet állítsák össze a számunkra. Így nem árt, 
ha a terapeuta rendelkezik a páciense ismeretével. 
Tehát numerológiában, kineziológiában stb. jártas 
Bach-virágterapeutát keressünk! Bár sok helyen meg-
vásárolhatók az előre elkészített eszenciák, én mégis 
azt gondolom, hogy a személyre szabott a leghatéko-
nyabban. Kivételt képez ez alól, az elsősegély csepp, 
ami vészhelyzet esetén alkalmazandó. A Bach-virágok 
hatékonyságát mi sem mutatja jobban, mint, hogy 
az Országos Mentőszolgálat is sikeresen alkalmazza. 
Ha van lehetőségünk végig olvasni a csoportokhoz 
tartozó gyógynövényeket és azok hatásait a lélekre, 
akkor igazából arra is rájöhetünk, hogy nincs olyan 
problémánk az életben, amire ne lenne megoldás.

Mkzs Lylien

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 5

http://108.hu/magazin


Négylábú barátaink és a gyerekek

Húsvét előtt szinte minden tömegtájékoztatási eszközön hall-
ható az állatvédők felhívása, mely szerint akármennyire is könyörög 
gyermekünk egy élő nyusziért, ne vegyük meg, mert az ünnep 
elmúltával nagyon sok tapsifüles végzi az utcán.  Való igaz, ilyen-
kor sok a hirtelen felindulásból lett alkalmi állattartó, és kizárólag 
az ünnep miatt nagy felelőtlenség állatot vásárolni. Ám ha egy 
átgondolt döntést követi a vásárlás az év során bármikor, az nagyon 
hasznos eredménnyel járhat. A kisállattal való foglalkozás sokat 
segíthet egy gyermek egészséges személyiségének fejlődésében. 
A kutya a macska, a rágcsálók és a teknős a legkedveltebb házi-
állatok. Azt, hogy végül is lesz-e egy új családtag, mindig a szü-
lőnek kell eldönteni, mert igaz, hogy a gyerekek először szívesen 
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foglalkoznak az új jövevénnyel, az idő múlásával az újdonság varázsa alábbhagy. 
Egészségügyi vonatkozásai is vannak az állattartásnak. Kísérletek igazolták például, 
hogy a kutyák pozitív hatást gyakorolnak az autista gyermekekre, de említeni lehetne 
itt akár a lovak szerepét mozgásszervi problémákkal vagy idegrendszeri sérüléssel 
született gyermekek esetében. Amennyiben a gyerek kiveszi a részét 
az állat gondozásából, úgy érezheti, hogy szükség van rá, megtanulja 
a rendszerességet, hiszen az etetés, tisztítás, törődés folyamatos, és 
évekre szól. A gyerekek már óvodás korban segíthetnek a kisállat 
ellátásában, etetésében, alomtakarításban, nagyobb korukban pedig 
át is vállalhatják teljesen a házi kedvenc ellátását.

Hogyan szoktassuk gyermekeinket rendszeres állatgondozásra?
Legyünk következetesek! Ha megállapodtunk a gyermekkel egy-

egy részfeladat elvégzésében, ne essünk abba a hibába, hogy ha 
nem csinálta meg a csemete, akkor megcsináljuk mi. Ennek az lesz 
a következménye, hogy a végén minden ránk marad. Ha a gyermek 
látja, hogy a feladatot el kell végeznie, egy idő múlva inkább meg fogja csinálni, 
hogy „túl legyen rajta”, aztán persze kialakul a kötődés a kisállathoz, és már nem 
kell noszogatni. Persze nekünk, szülőknek is felelősségteljesen kell viselkednünk, 
mert a gyermekek rólunk vesznek példát. Fontos, hogy a választott kisállat ne legyen 
agresszív, mert ha a gyermek még kicsi, akkor pusztán jó szándékkal, játékból, a világ-
gal való ismerkedés gyanánt fájdalmat okozhat az állatnak, aki ettől támadhat. Erre 
a felnőttnek kell odafigyelni. Bár egy kis kedvenc felelősség és kötelezettségekkel 
jár, mégis érdemes  gazdivá válnunk, hiszen azok a gyermekek, akik kisállat mellett 
nőttek fel, bizonyítottan empatikusabbak, nagyobb önbizalommal rendelkeznek, 
és kifinomultabb a nonverbális kommunikációjuk.

Muszka Evelin
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Egy hónapja álldogáltam az egyik üzletben a pénztárnál, 
mikor bal kéz felől felfedezni véltem egy fém kosárban 
néhány tejfölös pohárnyi száraz földből oldalvást kibucs-
kázó jácint kezdeményt. 

Mivel a mesterségesen beindított zöldjük erősnek és 
egészségesnek tűnt mindnek, csak a gyökerek lógtak ki 
mélán a semmibe, az áruk pedig potom kétszáz forint volt, 
bevállaltam egyet felnevelésre.

Itthon szépen elrendeztem, meglocsoltam, kitettem az 
ablakba, és vártam.

Rendszeresen ránéztem, hogy „na, mi lesz már?”, de úgy 
tűnt, hogy a növénykém hamvába fog halódni, baromira 
nem történt vele semmi, csak állt peckesen a kis dundi 
zöld, én meg kezdtem lemondani róla.

Aztán tegnapelőtt már nem bírtam magammal, gondol-
tam csak teszek egy próbát, még ha kissé viccesnek tűnik 
is: egy kevés vizet löttyintve alá beszélni kezdtem hozzá. 
Mondtam neki, hogy itt nyugodtan gyógyulhat, vigyázok 
rá, és hogy így is nagyon szép, meg nekem aztán jövőre 
is jó lesz, ha kinyílik, el fogom tenni a hagymáját. De azért 
mennyire jó lenne, ha megmoccanna és illatozna...

Végül – befejezvén a „varázslást” – az ujjam hegyével 
megcirógattam, majd rácsuktam az ablakot.

Tegnap semmi. Ma meg – nézzenek oda, a kis szenzitív 
– hát nem kezdi kibontani a csöppnyi «szárnyait»?

Valahogy így kéne mindennel – töprenkedem itt egy 
porszívózás és egy felmosás között – türelmesen és kedves 
odafordulással minden és mindenki felé.

Nos, azt hiszem van remény.

Mátyássy Lilla

Van remény
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„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.

„Tavasz” – felelt a Nap.

„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.

„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.

„Szeretlek!” – szólt a Nap.

„Akkor hát szép lesz a világ?”

„Még szebb és boldogabb!”

Szabó Lőrinc: 

Tavasz

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

http://108.hu/magazin


A bolondok napja eredetét homály fedi. A fellelhető 
ismereteink alapján nem igazán lehet megmondani, 
honnan ered. Annyi azonban bizonyos, hogy az április 
hónap találó egy olyan ünnepre, ahol a „bolondját 
járatják” velünk. Hiszen a tavasz közepén olykor az idő-
járás is gyakran megviccel bennünket. Egy ízléses, jó 
időben elsütött csínytevés mosolyt és jókedvet hagy-
hat maga után. A bolondok napja hozadéka, hogy 
egy nap erejéig átlephetünk bizonyos társadalmi 
korlátokon, és egy kicsit újra gyerekeknek érezhetjük 

magunkat. Bár ezen a napon leginkább mások kárán 
nevetünk, azért azt ne felejtsük el, hogy gyakran 
fordul meg az a bizonyos kocka, így mi is válhatunk 
áldozatául egy gondosan kitervelt csínynek. Ebben 
a szellemben igyekezzünk úgy megviccelni máso-
kat, ahogy azt mi is szeretnénk, hogy velünk tegyék. 
Mindaz, ami számunkra is elfogadható, poénos és 
jóindulatot tükröz, az már nem sülhet el rosszul. 

Egy kiadós hahotázás gyógyítja a testet és lel-
ket egyaránt. Nevetés közben testünkben endorfin 

„A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.”

P hyllis Dillen

Szarkalábakra fel!

auz
twy
cvb
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szabadul fel, de ezáltal nem csak a pszichénkben 
hozhat kedvező egyensúlyt. Nevetés közben a belső 
szervek és a sejtek oxigén ellátása megnő. Egy jóízű 
kacagás után az immunrendszerünk több antitestek 
termel, így jóval ellenállóbak leszünk a betegsé-
gekkel szemben, emellett megakadályozza a szív 
és érrendszeri megbetegedések valószínűségét. 
Nevetés közben csak az arcon 17-18 izom dolgozik. 
Emellett a rekeszizmokat és a hasizmokat is edzésbe 
hozza. Emiatt tulajdonítanak neki zsírégető hatást. Bár 
ezzel kapcsolatban ne legyenek illúzióink! Tény, hogy 
a nevetéssel kalóriát égetünk és emésztést gyorsító 
hatással is rendelkezik, de semmiképp nem helyet-
tesíti a rendszeres testmozgást és a helyes táplálko-
zást! Fájdalom- és gyulladáscsillapító hatású, ezáltal 
betegágyban is bátran alkalmazandó. Mindezeket 
mellett a stressz levezetés egyik legkellemesebb 
formája. Egy olyan csoda gyógyszer, ami teljesen 
ingyenes és mindig kéznél... akarom mondani szájnál 
van. Nem véletlen, hogy az ókori görögök terápiás 
céllal alkalmaztak komédiásokat.

A mosoly, a nevetés kistestvére. Tudjuk, hogy 
éppen olyan ragályos, akár az ásítás. Úgy tartják, 
hogy az ajkaink energia mérőműszerként is szol-
gálnak. Amikor mosolygunk, a szájunk felfelé 
görbül. Az ív magasba hajlása mutatja meg, 
hogy pontosan mennyi energia többlettel 
rendelkezünk. Ez ellentétesen is igaz. Amikor 
szomorúak vagyunk, ajkaink lefelé görbül-
nek, mutatva ezzel az energia hiányunk 
mértékét. Az első mimikai ráncaink jelzik 
az eddigi életminőségünket. Ha sokat 
törtük a fejünket, akkor a homlokun-
kon jelennek meg az első barázdák. 
Ha sokat szomorkodnunk, akkor 
ajkaink alap állását tekintve is, 
kicsit meggörbülnek. Ebben 
az esetben gyakran az orr-
cimpák és a száj szélén, 

mindkét oldalon kis vonal húzódik egy háromszöget 
alkotva. A kínai arc elemzésben ezt a háromszöget 
a boldogtalansággal azonosítja. Ezzel szemben, ha 
sokat nevetünk, mosolyogtunk, akkor a szemkörüli 
szarkalábak kecses csíkjai nyúlnak felfelé, a szemünk 
körül. Ami nem is olyan rossz, tekintve, hogy mi 
nők, sokszor fekete szemtussal hosszabbítjuk meg, 
szemünk vonalát. Ez sem véletlen, hisz Kleopátra 
óta tudjunk, hogy ez a kis fekete vonal kiemeli sze-
münket és szebbé varázsolja az arcunkat. Egyéb-
ként a szarkalábak Kínában  szépséget és csáberőt 
kölcsönöz tulajdonosának. Ez a férfiak esetében is 
igaz! Így hát szarkalábakra fel! Aggodalmaskodjunk 
kevesebbet! Viccelődjünk! Vicceljük meg egymást! 
Hadd gyűljenek azok a ráncok! És ne felejtsük el, 
hogy az öregedés nem büntetés, hanem ajándék!

Mkzs Lylien

auztwycvb
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Ki, miért menhelyről visz haza kutyát? Ritkán 
tesszük fel ezt a kérdést, pedig van itt egy-két 
érdekes dolog.

A sokat hangoztatott „mert ezzel megmentesz egy 
életet” indíttatás mögött van egy másik motivációs 
tényező – amely, ha nem is teljesen felvállalva – 
néhanapján komoly szerepet játszik a döntésben: 
mert a menhelyről kihozott kutya ingyen van.

Mert kell egy kutya
Kutyát számos forrásból beszerezhetünk. Lehet venni 
tenyésztőtől vagy akár a szomszédtól, ha éppen van 
neki. Lehet vadászni a különféle kutyabarát Facebook 
csoportokban, ahol a nem várt vagy akármilyen indít-
tatásból betervezett kölyökáldást próbálják sokan 
elpasszolni egy kis összegért cserébe.

De ha valaki szerencsés, ma Magyarországon 

fűkaszáért és forgótárcsás mosógépért cserébe is 
lehet kapni egy nagyon cuki szőrgombócot, megspó-
rolva ezzel, hogy a zsebünkbe nyúljunk. Néhanapján 
úgy adják, veszik, cserélgetik a kutyákat, mint más 
a kinőtt babaruhát.

És ott van még az a megoldás is, – ha valaki erre 
pénzt nem akar áldozni – hogy felkeresünk egy 
menhelyet. Minek fizetni, ha egy kutya ingyen van 
és ezzel ráadásul még jót is teszünk?

Megmenteni egy lelket
Viszont olybá tűnik, hogy ez sok esetben egyre 
nehezebb. Jobb esetben nem úgy néz ki a dolog, 
hogy bemegyünk aznap reggel, amikor megszületett 
a döntés, hogy kéne egy kutya, majd hamarosan 
már vidáman baktatunk kifelé egy új négylábúval. 
Egyre több örökbeadó szeretne megbizonyosodni 
arról, hogy a tőle elvitt eb olyan otthonra lel, amely 

Ingyen kutyát 
a menhelyről?
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számára megfelelő lesz és nem hozzák vissza pár nap 
elteltével. Emellett pedig olykor-olykor felbukkannak 
a beszámolók a menhelyek „gaztetteiről”: nem adtak 
ingyen kutyát!

Szerencsére nem túl gyakori jelenségről van szó. 
Talán azért, mert nem elterjedt gyakorlat az örökbe-
adott kutyáért pénzt kérni. De megesik néha, hogy 
emberek azon háborognak, hogy egy otthontalan 
ebért cserébe valamekkora összeget 
kellett volna adni a menhelynek. Így 
a nemes cselekedet dugába is dőlt.

Érdekes végignézni egy ilyenkor 
kikerekedő diskurzust és a sok eset-
ben hozzá tartozó felháborodást. 
A sorok között rejtve vagy teljesen 
nyíltan kimondva ott van a bizonyí-
ték arra, hogy aki odament életet 
menteni – és végül erről a nemes 
cselekedetről önként lemondott – 
leginkább egy dolog motiválta: nulla 
forintért hazavinni egy kutyát.

Az örökbefogadás kultúrája
Az, hogy egy társadalom szereplői adott témáról 
mit vélekednek – például a felelős állattartásról, az 
örökbefogadás menetéről vagy akár a menhelyek 
működéséről – elméleti kategória és nehezen felmér-
hető. De rendkívül fontos. Hiszen számos probléma 
és konfliktus innen indul útnak.

Az állatmentők és menhelyek körül is van jó pár 
ellentmondásos, végig nem vitt társadalmi gondolat. 
Miért nem teszik ezt vagy azt? Miért így vagy úgy 
járnak el? És tényleg, miért nem adnak csak úgy oda 
egy kutyát, hiszen annyi van ott úgyis? Nem mindegy 
nekik? A kifejtett vélemények sokszor sejtetik, hogy 
a bírálóknak nem túl sok fogalmuk van arról, hogy 
mi, hogyan függ össze.

Számos országban a legtermészetesebb dolog, 
hogy a menhelyi kutyákért fizetni kell. Olyan 

országokról beszélünk, amelyek állattartási kultúráját 

mélyen felsóhajtva irigyeljük. Hosszan lehetne sorolni, 
hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy menhely elfo-
gadható módon üzemeljen. Egy utcáról megmentett, 
rehabilitált, egészségügyileg kikupált kutya pénzben 
kifejezve jó sokba fáj egy menhelynek.

Önmagában nincs azzal semmi gond, ha valaki 
így akar spórolni. De ne ez legyen az egyetlen egy 

dolog, ami az örökbefogadás mellett dönt. Kutyát 
tartani egyébként pénzbe kerül, és amúgy sem való 

mindenkinek mentett kutya.
Az örökbefogadás nem egy ajándék átvétele, 

amitől ráadásul jó embernek érezhetjük magunkat. 
A menhely nem egy közadományokból fenntartott 
lerakat. Aki egy menhelyre úgy tekint, mint a talált 
tárgyak hivatalára, ahonnan bármit el lehet vinni, 
csak ne foglalja tovább a helyet, inkább ne kezdjen 
kutyatartásba. Mert nagy valószínűséggel lövése 
sincs arról, hogyan legyen felelős állattartó.

Márton Attila
kutyabajok.hu

Forrás: azenkutyam.hu
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Az életben semmi sem állandó. Minden folya-
matos változások színtere. Bizonyos dolgok és 
személyek szerepet kapnak az életünkben. Egy 
ideig. Aztán minden emberi kapcsolat, minden 
élethelyzet elmúlik vagy átalakul. Amikor vál-
tozáson megyünk keresztül, útitársként csat-
lakozik hozzánk a gyász. Valami véget ért... Az 
új csak akkor léphet be az életünkben, amikor 
már a régi dolgainkat a helyére tettük. Ez az 
átmeneti időszak a legfájdalmasabb és a legbi-
zonytalanabb. Nem csak szeretett személyeket, 
hanem élet minőséget, helyzeteket és korokat 
is gyászolhatunk. 

Egy új korszak küszöbén állunk, ahol a múlt 
meg fáj, de a jövő nem igazán látható tisztán. 
A médiumok magukból ömlesztik a gyászolni 
való képeket, emberi sorsokat, történeteket. 
Nehéz elmenni ezek mellett és talán nem is 
érdemes. Vannak olyan pillanatok az életben, 
amikor eljön a szomorúság a gyász ideje. Nem 
csak a boldogság és a jókedv szerves része az 
életünknek. Édesanyám mondogatja mindig: 

Valami véget ért

„Ez van, ezt kell szeretni!”  Minden hegycsúcs mögött 
van egy völgy a mélyben. Nem csak személyes éle-
tünkben, hanem egy nemzetében is. De ha már ott 
van, nézzünk le a mélyére! Ismerjük ki magunkat és 
tegyük jobbá, amit lehet, hogy minél hamarabb elin-
dulhassunk a hegy tetejére.

A legfontosabb, hogy időt adjunk magunknak. 
Meg kell élnünk a gyász folyamatait, ami idő tarta-
mát tekintve egyénenként változó. De mik is ezek 
a folyamatok?
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1 2 3 4 5
Az első a tagadás. Ez az idegrendszerünk védekező 

mechanizmusa. Egy szeretünk elvesztése hirtelen 
csapódik be az életünkben, még akkor is, ha már jó 
előre számíthattunk a bekövetkeztére. Amíg élünk, 
remélünk – szokták mondani. De amikor végér-
vényesen és visszavonhatatlanul eljön valaminek 
a vége, az percek alatt megtörténik. Tegnap még élt, 
ma már halott. Tegnap béke volt, ma már háború. 
A tagadással a hirtelen becsapódó tényeket zárjuk ki, 
hogy megvédjük magunkat. Amikor már eltelt egy 
kis idő és lassanként adagoltuk be magunknak az 
információkat, akkor jön a második lépcső, a düh. Sze-
mélyes tapasztalataim alapján ilyenkor folyamatosan 
azt kérdezgetjük magunktól, hogy miért velünk tör-
ténik mind ez? Leggyakrabban bűnbakot keresünk, 
akire haragudhatunk. De legyünk dühösek bárkire is, 
azt azért tudatosítsuk magunkba, hogy ez egy telje-
sen természetes reakció, viszont nem biztos, hogy 
a haragunk jogos, így igyekezzünk ezt az érzelmet 
először magunkban tisztázni.  Ingerültségünknek ne 
legyenek ártatlan áldozatai. Amikor már kellőképpen 
kitomboltuk magunkat, jön az alkudozás. Ha valamit 
előbb megteszek? Ha valami másképp történt volna? 
De ami megtörtént az megtörtént. Hiába találunk 
a problémánkra egy megoldást, ha az a jelenbe már 
nem segít. Próbáljunk abban vigaszt találni, hogy 
minden okkal történik. Amikor már az összes lehető-
séggel eljátszottuk és rájövünk, hogy egyik sem visz 
előre, akkor jön a depresszió. Ez az a pont, ahol végér-
vényesen szembesülünk azzal az élethelyzettel, hogy 
valami számunkra fontosat elvesztettünk. Itt már 

nincs semmi, ami mögé elbújhatnánk, amivel lefed-
hetnénk a problémát. Talán ez a legfájdalmasabb 
időszak a gyászunkban. A depresszió következtében 
magunkba fordulunk, ami nem is véletlen. Mindenki 
életében eljön az a pont, amikor magával, a belső 
énjével kell egy nagyon komoly munkát lefolytatnia. 
Ami lehet, hogy fáj és kissé se nevezhető kellemes-
nek, mégis szükséges ahhoz, hogy „megemésszük” 
az új életkörülményeiket és alkalmazkodni tudjunk 
hozzájuk. Darwin óta tudjuk, hogy ez a túlélésünk 
záloga. Amikor ezen a nehéz szakaszon túljutunk, 
akkor érkezünk el az elfogadáshoz. Amikor még fáj, 
de már készek vagyunk az új befogadására. Ami-
kor elrendeztük magunkban a fájó eseményeket és 
a helyén tudjuk kezelni azokat. 

Végezetül pedig ne felejtsük el; amikor görbetük-
röt mutat nekünk az élet, az egyik legjobb alkalom 
arra, hogy felértékeljük az életünket. Adjunk hálát 
azokért a dolgokért, amiket természetesnek vet-
tünk. A kis házunkért, ami lehetne nagyobb is, szebb 
is. Az autókért, ami ha nem is a legjobb, de azért 
funkcionál. Adjunk hálát a családunkért, akkor is, ha 
kapcsolatunk nem mindig felhőtlen. Gondoljunk arra, 
hogy legalább vannak, élnek és szerethetjük őket. 
Egy háborús menekült szemével nézni az életünket 
rájöhetünk, hogy nem is olyan rossz. Ugye?

„A felhők felett – szolgáljon vigaszodul – mindig 
süt a nap.” (Horváth Ödön)

Mkzs Lylien

Tagadás Düh Depresszió Alkudozás Elfogadás
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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


Mindenki tudja, hogy sokszínűek vagyunk, 
különböző természettel és adottságokkal. 
Sokan azzal is kezdenek tisztába jönni, hogy 
az ájurvédikus szemlélet az elemekkel kapcso-
latos testtípusokat különböztet meg. De mik 
ezek az elemek? Mi közük van az alkatunkhoz 
vagy a természetünkhöz? 

A váta, azaz a levegős alkat (éter és a levegő 
elemekből) könnyű, mint maga az elem. Köny-
nyű a csontozata, az izomzata és jellemzően, ha 
valami problémája, van inkább fogy, mint hízik. 
Nehezen szed fel plusz kilókat. Ez a biológiai 
„szél” könnyen kiszárítja, így gyakran száraz 
a bőre, száraz a haja, törhet a körme, kicse-
repesedhet a szája, de szélsőséges esetben 
máshol is megjelenhetnek berepedezések 
a testén. Nem véletlen, hogy nehezen tűri 
a szelet, a huzatot, nagyon érzékeny rá. A napot 
és a forróságot viszont nem csupán jól viseli, 
egyenesen imádja. A természete is szeles. 
Szeret csacsogni, fecsegni, gyermekkorban 
kis szövegládák, de nehéz követni őket, mert 
gyakran csaponganak. Szeretik, sőt igénylik 
a változásokat, nem véletlenül hobbijuk az uta-
zás. Gyakran változtatnak munkahelyet, lakást, 
még világnézetet is aszerint, hogy mostaná-
ban milyen hatások érték, kikkel beszélgetett, 
milyen könyvet olvasott. Ha nincs elég változás 
körülötte, legalább a bútorokat átrendezi maga 
körül. Változékonyak, mint maga a szél. 

A pitta, azaz a tüzes alkat (tűz és víz ele-
mekből) minden porcikája magán viseli ezt 
az elemet. Robbanékony urak és tűzről pat-
tant menyecskék ők, akiknek éles az eszük, 

Tűz? Víz? Levegő?
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jellemzően vizuális alkatok, akik gyakran fotografi-
kus memóriával rendelkeznek. Van is miatta sok 
konfliktusuk, hiszen pontosan emlékeznek, mikor 
mit mondtak, tettek, amire más már rég csak legyint. 
Ők nagy tervezők és befektetők, hiszen semmit sem 
csinálnak anélkül, hogy azt komolyan át ne gondolták 
volna. De ez a tüzes gondolkodás gyakran kínozza 
is őket, hiszen megnehezíti a meditációt, a kikap-
csolódást, még este lefekvés után is csak pörög az 
agyuk az előző és a következő nap eseményein, 
teendőin. Éles eszük miatt gyakran kritikusak, de 
nem rosszindulatból, csak nem értik, hogy ha ő ért, 
tud valamit, akkor a másik miért nem. Mentségükre 
legyen mondva, hogy magukkal szemben éppoly 
kritikusak. Alkatilag ők a középmagasak, közepesen 
fejlett csontozattal, izomzattal. Temperamentumuk 
mellett tüneteik is könnyen elárulják őket, hisz azok is 
tüzesek, mint például a láz, a pattanások, a kiütések, 
a gyomorsav túltengés, a kipirulás, izzadékonyság.   

A kapha, azaz a földes alkat (víz és föld elemekből) 
akár alacsony, akár magas, mindenképp masszív, 
nehéz csontú, erős izomzatú. Nem is légies, mint 
a váta. Nehéz elemei, inkább lassúságot, lomhasá-
got hoznak az ő karakterébe. Ha szépen akarunk 
fogalmazni, úgy mondjuk, méltóságteljes. Lassan 
tanul, ám ha valamit megjegyez, azt egy életre 
jegyzi meg. Ez is bizonyítja, hogy egyikünk sem jobb 
a másiknál, minden alkatnak megvannak az előnyei 
és hátrányai. A kapha földes természete, nehézsége, 

leginkább a rugalmatlanságában megfigyelhető. 
Ő nem akar mindenáron utazni, ha igen, az a víz 
eleméből fakadóan a víz szeretetéből fakad, de nem 
kell neki a kikapcsolódáshoz tengerpart. Ragaszkodik 
a saját környezetéhez, nyelvéhez, hazájához, így neki 
a Balaton a Riviéra. 

Természetesen a különböző karakterek, különböző 
életmódot, táplálkozást, gyógynövényeket igényel-
nek. A tüzes alkatnak nem tesznek jót a csípős, forró 
ételek, míg a szeles alkatnak kerülnie kell a szelesítő, 
száraz hüvelyeseket. A váladékokra, felsőlégúti beteg-
ségekre hajlamos kapháknak legalább télen érdemes 
kerülnie a nyákosító tejtermékeket. Az egyiknek 
a tájfutás lesz a jó, a másiknak a Tai Chi. Az egyiküknek 
kellenek a hevítő gyógynövények, a másiknak a hűtő 
hatásúak lesznek azok, amelyek segítenek harmóniát 
teremteni mind testileg, mind lekileg.

Ez a rendszer, amely több ezer éves múltra tekint 
vissza, egy hihetetlenül egyszerű és logikus tudo-
mány, amit napjainkban is érdemes mindenkinek 
elsajátítania. Az egészségmegőrzés és a harmónia 
megteremtésének tökéletes módszere. Ha szeretnél 
róla többet megtudni róla (illetve magadról), elsajá-
títani az alapokat, gyere el két napos tanfolyamunkra 
és vedd kezedbe a jövődet! Teremtsd meg külső és 
belső harmóniádat az ájurvédával!  

Bánki Viktória 
ájurvéda terapeuta

FöldVíz Éter Víz
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Alapok és a fűszerek használata 
Ízek, imák, India 1. 

A népszerű street food 
Ízek, imák, India 3. 

Gyógyító ájurvéda konyha 
Ízek, imák, India 5. 

Főételek, sabjik 
Ízek, imák, India 2. 

Változatos kenyérfélkék 
Ízek, imák, India 4. 

Gyorsan elkészíthető wokos ételek 
Ízek, imák, India 6. 

főzőtanfolyam 

sorozatunk
Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 

az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/szabdzsi/
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Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

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

Ízek, imák, India

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

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

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

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

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

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

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

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

A tanfolyamokat a népszerű 
www.vegavarazs.hu gasztrob-
log írója, immár 13 vegetáriánus 
szakácskönyv szerzője, Hémangi 
tartja.

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

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu
http://vegavarazs.hu


HOZZÁVALÓK:
• 100g érett avokádó
• 15g hegyes erős paprika
• 2 kis gerezd fokhagyma
• Fél lime leve

• Só, bors
• Bazsalikom, petrezselyem
• Chili pehely, kurkuma
• Pici olívaolaj

Mindent bele tettem a Nutribulletbe és aprítottam, majd kenyérrel és retekkel 
megettem..tálaltam és megettem.

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

Avokádó krém
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HOZZÁVALÓK:
• 1 kis konzerv csicseriborsó
• 1 kis konzerv darabolt paradicsom
• 1 csomag tofu
• 1 kis doboz joghurt
• 1 ek gyömbér
• 1 ek erős paprika
• 1/2 kk kurkuma

• 1/2 kk hing
• 1/2 kk fekete mustármag
• 1 kk római kömény
• 1 kk koriander
• 1 tk garam masala
• 2 tk só

ELKÉSZÍTÉSE: 
Egy kis zsiradékon kipattogtatom a mustármagot (vigyázz tényleg pattog ), megpirítom az apróra vágott 
gyömbért és paprikát. Majd rádobom a fűszereket, kivéve a garam masalát  Jöhet a kockára darabolt tofu. 
Kissé megsütöm, hogy legyen kérge, hogy legyen mit rágni. Majd ráöntöm a paradicsom konzervet. Bő 
10 percig főzöm, aztán jöhet a csicseriborsó és az újabb 10 perc főzés. A joghurt következik, itt elég csak 
visszaforralni, majd belekeverem a titkok titkát = a garam masalát és elzárom a gázt alatta.
Találhatod salátával, bulgurral, rizzsel.

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

Paradicsomos joghurtos 
csicseriborsó tofuval
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Túrógombóc kölessel
HOZZÁVALÓK:
• 10 dkg köles
• egy csipet só
• 2 dkg vaj
• 1 kk vaníliakivonat
• fél citrom héja reszelve

• a használt édesítőszer ízlés szerint (nádcukor, 
nyírfacukor, stb.)

• 30 dkg túró
• 6-8 dkg darált dió
• A tetejére édes tejföl, fahéj (opcionális)

ELKÉSZÍTÉSE: 
A kölest megmossuk, megszórjuk egy csipet sóval, és háromszoros vízben feltesszük főni. Lefedjük az 
edényt, és kislángon addig főzzük, míg meg nem puhul és beszívja a folyadékot. Ha kész, kihűtjük. Amikor 
már csak langyos, belekeverjük a vajat, a citromhéjat, a vaníliakivonatot, és édesítjük. Elkeverjük, és még 
egy kicsit állni hagyjuk. Amikor teljesen kihűlt, belegyúrjuk a túrót, és a masszából gombócokat formázunk. 
Darált dióba hempergetjük, végül a tetejüket édesített tejföllel és fahéjjal díszítjük.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Spárga sütőben
Villámgyors tavaszi ebéd

HOZZÁVALÓK:
• 2 cs zöldspárga
• 60 dkg újkrumpli
• 3 ek olívaolaj
• 1,5 kk só

• fél kk frissen őrölt fekete bors
• 5 szelet aszalt paradicsom összevágva
• 5 dkg krémfehér sajt

ELKÉSZÍTÉSE: 
A spárgát és a krumplit megtisztítjuk. Ha nem parázskrumpli, felkockázzuk. Egy jénai tál aljába öntjük az 
olajat, beletesszük a krumplit, és negyed órán át sütjük. Ekkor hozzáadjuk a spárgát, további 10-15 percig 
sütjük. Ha puhák a zöldségek, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk az aszalt paradicsomot. Az egészet átkeverjük, 
és a tetejére krémfehér sajtot morzsolunk. Tehetünk rá friss zöldfűszert is.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Bundáskenyér, ami 
sosem látott tojást
HOZZÁVALÓK:
• csicseriborsó liszt
• só
• bors
• zúzott fokhagyma (helyette hinget 

használtam)
• kurkuma 
• olaj vagy kókuszzsír a sütéshez
• szeletelt kenyér 

ELKÉSZÍTÉSE: 
Azért nem írok mennyiségeket, mert több részletben csináltuk, 2-3 evőkanálnyi lisztet használtunk először, 
aztán tettünk még mindenből, ahogy fogyott a massza.

A lisztet és a fűszereket annyi vízzel kevertük el, hogy folyadék sűrűségú (hígságú) legyen (kezdőknek: 
felvert tojás állagú).

Felforrósítottuk az olajat, belemártottuk a kenyereket a masszába, és mint a megszokott bundáskenyeret 
szokás, kisütöttük olajban. Papírtörlőn leitattuk a felesleges olajat.

Nagy Márti / http://hogymegtudjuknezni.blogspot.hu
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Spárgavége leves  
grill spárgával
HOZZÁVALÓK KÉT ADAGHOZ
• 100 g spárgavég
• 3 púpozott evőkanál napraforgómag
• 1 evőkanál olívaolaj
• 1 kk mustár

• 1 kk balzsamecet
• 2 csipet szárított gyömbér
• só
• 4 szál spárga grillezve

 
1. A spárgákat törjük ketté. A tetején maradó rész a legfrissebb, az megy a grillbe. A letört végről vágjuk 
le a kemény, fás részt. A maradék végeket használjuk fel ehhez a leveshez.
2. Tegyük fel őket a napraforgómaggal annyi vízben főni, ami bőven ellepi. Ízesítsük mustárral, sóval és 
gyömbérrel.
3. 15 perc múlva zárjuk el, és keverjük hozzá az olajat és a balzsamecetet.
4. Turmixoljuk, öntsük fel még 3 dl vízzel, és tálaljuk a közben elkészült spárgával.

Szaluter Edit / kertkonyha.blog.hu

Jön! Jön! Jön! A spárgaszezon.
Ha kevés ötleted van főzni, 
ajánlom ezt a kombót. Egy 
hozzávalóból (spárga) csinálj 
rögtön két ételt! A roppanós 
zöld része legyen egy finom 
vega grill, a végéből pedig 
megvan egyben a levesed is. 
Hát, nem jó?
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Április 30-án este fél 11-kor kezdődik el az Újhold 
következő ciklusa a Tejútra néző Kos csillagképben, 
még a nagyon intenzív áprilist is felülmúlva, való-
színűleg az év legintenzívebb Holdhónapjaként éljük 
meg a május 30-ig terjedő időszakot. A Kos csillag-
kép fókusza a Tejúton van: az értelemmel átgondolt 
tettek, a hosszú távon is maradandó alkotások felé 
sarkall minket. Megszilárdítja az önmagunkba vetett 
hitet és a céljainkhoz vezető lépéseink egyértelmű-
sítését, céltudatosságot ad és magabiztosságot, így 
cselekedeteinkhez megadja a kezdeményezőkész-
séget. Nagyon kedvező időszak ez a megvalósításra, 
teremtésre, és akár új dolgok elindítására is. Ráadásul 
az Uránusz bolygó együttáll az Újholddal: a váratlan 
események és bevillanó gondolatok ebben a 28 
napban kapnak igazán főszerepet a hétköznapokban. 

Támogatja, hogy meglássuk magunkban tisztán 
a szándékainkat, és a belső erőforrásainkhoz fordul-
junk, merítsünk belőle, hogy a megfelelő „pályán” 
maradjunk, vagyis koncentrálni tudjunk, ahogyan 
Dorothy az Óz, a csodák csodájában történetben, 
csakis a sárga úton haladjunk. A Mars a Vízöntő jövő 
vizéből és a feltámadás madarától, a Főnix csillagkép-
től a megértés fényszögével kapcsolódik a Nap-Hold-
Uránusz hármasához, így támogatja és emeli minden 
jövőbeli elképzelésünk kikristályosítását, régi tervek 
megvalósítását. A felismeréseket, a kommunikációt 
képviselő Merkúr biztosítja számunkra a lehetőséget 
képességeink megcsillogtatására, megmutatására, és 
persze újak felfedezésére is: már teljesen feltöltekezett 
a Pleiadok csillaghalmaz termékenységünket és krea-
tivitásunkat serkentő energiáival. Olyan megoldások, 

Minden lehetséges
Ami még nem, azt megtanuljuk
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ötletek juthatnak eszünkbe beszélgetések kapcsán, 
vagy csak úgy, amik megvalósíthatóak, kivitelezésük 
pedig magától érthetődő, és nem utolsó sorban 
rendet is teremt körülöttünk, tehát mindenkinek jót 
hoz. A Neptunusz-Vénusz-Jupiter bolygó hármasa 
ezt a nagyon pörgő, gyors és hatásos energiának 
a hátterét biztosítja, az április hónapra alapozva ekkor 
tűnik ki igazán, hogy minden mindennel összefügg. 

 Az Újhold felkelő (Ascendens: személyiség meg-
határozó) tengelyén a világ- és Tejútoszlop Antares 
csillag, a lenyugvó (Descendens: külvilágot, nyilvá-
nosságot érintő) tengelyén a világoszlop Aldeba-
ran csillag esik. A Skorpió szíve, az Antares csillag 
révén a mindent felülmúló, legmagasabb szintű, 
isteni szeretet működtetése személyes élménnyé 
válik számunkra! Ekkor biztosan tudni fogjuk, hogy 
a korábban is már gyakorolt feltétel nélküli és tisz-
teletadó szeretetünket saját magunk felé lehet-e 
még tovább fokozniJ. Ez a minőség oszlopként tartja 
össze a világunkat a Tejúttal, az isteni szintű kapcso-
lódás megélése ténylegesen megtapasztalható, és 
ez a legerősebb és mindent átminősítő energia az 
Univerzumban! Egy újabb lehetőséget is ad saját 
titkaink felfedezésére is, a nem hozzánk tartozó, fel-
vett minták letételét, amivel még jobban magunkra 
találunk és még inkább otthon érezzük magunkat, 
bárhol is vagyunk a világban. A Bika szeme, az Alde-
baran csillag a külvilágunkban az értékkel bíró, gyü-
mölcsöző dolgok meglátására és a kapcsolatok fel-
virágoztatására hívja fel a figyelmünket. Még inkább 
észre tudjuk venni a lényeges mozzanatokat hely-
zetekben, vagy megértjük mások mondanivalóját 
beszédükben, akárhogyan is beszélnek. Ez kollektív 
szinten is, nagyobb csoportokban, társadalmi szinten 
is tapasztalhatóvá válik ahhoz mérten, hogy mennyire 
tudjuk személyes szinten a hétköznapokban élni 
szeretetünket és tiszteletünket. A megoldást mutató 
MC a Szűz múltból elrugaszkodó lábát és a Serleg, 
az örök élet italát gyűjtő kehely csillagképet érinti, 
így nagyon támogatott az érdemtelen dolgokat 

hátrahagyó útra lépés. Természetesen a már meg-
szerzett tapasztalataink tanulsága, vagy visszatérő 
értékes lehetőségek, tulajdonságok alapját képezik 
az útra lépésnek, a megoldásoknak. A Descendens 
tengely és a Mars bolygó a lélek tanulóútját szim-
bolizáló Eridanus csillagkép kezdő és végpontjára 
esik: az útra lépés, a saját értékeink felvállalása és 
használata a külvilágban, kapcsolataink formálásában 
most EGYIDŐBEN, egyszerre magával is hozza a Főnix 
csillagkép révén a feltámadás hegyeket megmozgató 
energiáját, azonnali gondolkodásbeli változást a felis-
meréseink hatására, vagy a visszatérő és hazatalálást 
hozó eseményeket szellemi, lelki és fizikai szinten is. 

A hónap egészére hat a Nap és a Mars megértést 
nyújtó kapcsolata, a felismerések, ráeszmélések folyama-
tosan jelen vannak bennünk és körülöttünk egyaránt. 
Május 12-től a Mars a Visszaúszó Halak csillagképhez 
érkezik és a Neptunusszal együttáll május 17-18-án, így 
további emelőerőt kapunk a mély lelki minőségeink 
megélésének, felszínre hozásának és tisztázásának.

Szinte egész hónapban megtapasztaljuk a Plea-
idok termékenységet, kreativitást adó ösztönzését, 
hiszen az Újholdat követően a Teliholdtól, május 
16-tól egészen május 21-ig a Pleiadok csillaghal-
maznál, a Bika csillagképben halad el a Nap is, hogy 
megmutassa: gyümölcsöző és örömteli teremtéseink 
stabilak és biztosak tudnak lenni. A Merkúr május 
9-től hátráló mozgásba kezd és május 21-től egészen 
június elejéig újra feltöltekezik a Pleiadok – Fias-
tyúk teremtést segítő erejével: az információszerzés, 
a kommunikáció és a tanulságot adó helyzetek mind 
saját gyarapodásunk, egyensúlyunk, boldog életünk 
kialakítására és fenntartására irányul. Május 21-én 
a Nap együttáll a retrográd Merkúrral, a rálátó érte-
lem, a tevékenységek újragondolása aktuálissá válik, 
mindez a dolgaink átértékelésében és a megfelelő 
döntéshozatalban segít. 

Bodnár Erika
asztrozófus • ertektengely.hu
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Úgy vélem, hacsak nem elvonultan vagy éppen kivo-
nultan élünk a társadalomból, akkor mindannyian 
terhesek vagyunk – ehhez még fogannunk sem 
kell, sőt még nőnek sem kell lennünk! De ha valaki 
gyermekáldás előtt áll, hogy lehet terhes?

A szavak ereje sokkal nagyobb, mint azt gon-
dolnánk! Az, hogy hogyan gondolkodunk, meg-
határozza a szavainkat, a szavaink meghatározzák 
a cselekedeteinket, vagyis a tetteinket. A szó első 
megnyilvánulása a gondolat. A gondolat, amelyen 
amúgy még finomíthatunk, változtathatunk, mielőtt 
szavak formájában elhagyná az ajkainkat, de sok-
szor ez „terhes” és nem tesszük meg. Aztán fogjuk 
a fejünket és vállaljuk a felelősséget, ha nem úgy 
sikerül egy-egy mondat, ahogy azt szerettük volna. 

Az, hogy milyen szavakat használ egy nemzet vagy 
egy népcsoport, de egy egészen kicsi baráti társa-
ság, az mind meghatározó. Meghatározza a csoport 
stílusát, a tagjait, a nívót és a gondolkodásuk mellett 
a hozzáállásukat is. Sajnos nagy hanyatlásban a nyelvi 
kultúránkat nézve és főleg hallva. 

Eddig sem szerettem használni azt az állapot-
jelző szót, hogy „terhes”, de bevallom, nehezen ment 

kiváltanom nekem is, gondolkodnom kellett egy 
szebb és kifejezőbb jelzőn. Hál’ Istennek az édes 
anyanyelvünk igen gazdag még most is, igaz, régi-
esnek tűnhetnek a kifejezések, de mégis mennyivel 
kifejezőbbek, ha úgy nevezem, hogy „várandós”, vagy 
még az is, hogy „más állapotban” van, az meg már 
egyenesen felemelő, ha valaki „áldott állapotnak” éli 
meg, vagy „gyermeket hordoz a szíve alatt”. Látható, 
hogy van bőven választék, nem is soroltam fel a tel-
jes készletet, mégis leragadunk a „terhes”-nél, sőt 
minden a terhesség körül forog!

Amióta anya lettem, még jobban taszít ez a szó: 
„terhes”. És nem véletlen, hogy cikkemben is sok-
szor szerepeltetem – hátha, másnak is szemet szúr, 
mennyire nem tükrözi a valóságot és mennyire nem 
használható erre a Földről elemelkedett állapotra 
pont a teher! Én nem szeretnék terhes lenni! De 
a kis magzatomnak nagyon örülök, és szívesen hor-
dozom a méhemben – ez nem jelent számomra 
terhet! Igaz már most, még az első trimeszter idején 
is nagy változást idéz elő ez az állapot. Az émelygés 
engem is kerülget reggelenként, az állandó álomkor 
és a koncentrációzavar teljesen megváltoztatta az 

Terhes vagy? 
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eddigi napi rutinjaimat. De a változás, a váran-
dós időszak ettől máris terhes lenne? Persze, 
ha plusz 5-10-15… ki tudja, hány kilót hordok 
majd magamon… na, ez már nevezhető lehet 
akár szó szerint tehernek is, bár akkor is édes-
tehernek számít és nem púpnak a hátamon 
helyett a hasamon…

Ha valaki átélte már a várandós időszakot 
és szívből vállalt gyermeket, tudja már, hogy 
mennyire csodálatos a női test, az anyai ter-
mészet. Milyen fantasztikus átalakulásra képes: 
a szerveink teljesen alárendeződnek egy ideig 
a baba növekedésének, fejlődésének. Egy új 
élet, önálló szívhanggal, vérkeringéssel pulzál 
bennünk. Ez egyenesen csoda! Hogy nevez-
hetjük tehernek? A Teremtés csodája. Egy női 
beavatás – a harmadik, a női vérmisztériumban! 
Ez egy nagyon más állapot, de egy cseppet 
sem teher!

Az, hogy a várakozással teli 9 hónapról, (ami 
valójában 10 holdhónap) a könyvborítókon se 
terhesség címszóra kelljen keresni és a váróban 
se „terhesgondozás” legyen kiírva és a kisköny-
vem se „terhes kiskönyv” legyen, még nagyon 
sokat kell várni, tenni. De az nem kerül nagyon 
sokba, egy pillanatnyi gondolkodásba, hogy 
milyen kifejezést használunk saját magunkra, 
az állapotunkra és más kismamákra. 

Persze, ha teherként éljük meg, nyomatéko-
síthatjuk, hogy milyen megterhelő helyzetbe 
kerültünk, milyen borzalmas nekünk, terhet 
cipelni, egy új életet gondozni saját testünkben. 
De kicsit gondolj arra, hogy ha maga a várandó-
ság megterhelő számunkra, akkor milyen lesz 
majd a vajúdás és a szülés? A teher hogyan fog 
majd kikerülni belőlünk? 

Választhatunk: gondolat-szó-cselekvés. Ter-
hes, mondd, akarsz-e lenni? 

Ölvedi Réka

vagy? 
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Az utóbbi évek történései következményeként egyre 
többen döntenek úgy, hogy vidékre, de legalábbis 
kertes házba költöznek. Ezen egyáltalán nem csodál-
kozom: amikor a járvány miatt kijárási korlátozás lépett 
életbe, a társas házak lakói bizony beszorultak a négy 
fal közé, míg a kertes házban élők – még ha nem is 
mehettek el otthonról, csak indokolt esetben – mégis 
csak kimehettek a kertbe. a friss levegőre, a napra!

Mivel itt a tavasz, a kertészkedés és sok helyen akár 
a kert átalakításának is az ideje, beszéljünk egy kicsit 
arról, mire kell odafigyelni a kert tervezésekor, átalakí-
tásakor. Eddigi Vaszati olvasmányaid alapján tudhatod, 
hogy amire nagyon oda kell figyelni a kertben, az a víz 
helye, a nagy fák helye és a kerti épületek, építmények 

helye. Ezeknek az elhelyezésére hasonló szabályok érvé-
nyesek, mint amiket a ház megtervezésekor veszünk 
figyelembe: az észak, északkelet és a kelet legyen minél 
nyitottabb, könnyedebb, a dél, délnyugat és a nyugat 
legyen zártabb, itt lehetnek nagy fák, sűrű bokrok, 
sövények. A tiszta vízfelület pedig lehetőleg észa-
kon, északkeleten, valamint keleten és északnyugaton 
legyen. (Legjobb az észak és az északkelet).

Pár nappal ezelőtt a vaszati szaktanácsadók körében 
felmerült egy kérdés: adott egy kertes ház, amelynek 
a kertjében északon vagy egy kerti tó, ami nagyon jó 
helyen van. A tulajdonos azonban elkezdett építeni egy 
medencét a kert déli részére, ami már szinte elkészült, 
ezért semmiképpen sem szeretné megszüntetni és 

Végre itt a tavasz!
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máshová költöztetni. A medence – ami délen sajnos 
egyáltalán nincs jó helyen – ráadásul nagyobb, mint a tó.

Összedugtuk néhányan a fejünket és a következőt 
találtuk ki: ha van rá lehetőség, az északon levő tó 
vízfelületét növeljék meg. Ezt megtehetik úgy, hogy 
építenek a tó mellé egy második kis tavat és a két tó 
között kialakítanak egy hangulatos utat, de már az 
is jó megoldás lehet, ha egy csobogóval egészítik ki 
a tavat, amely állandó mozgásban, ezáltal frissen tartja 
északon vizet.

A déi medencével kapcsolatban pedig azt java-
soltuk, hogy ha már mindenképpen ott kell marad-
nia, fedjék le. Ez egyébként is szokás: mert a fedéssel 
védeni lehet a víz felületét a szennyeződéstől és talán 
a túlzott lehűléstől is és csak akkor legyen kinyitva, 
amikor úsznak benne. Ezzel párhuzamosan ültessenek 
a déli oldalra fákat, sövényt, sőt, építhetnek sziklaker-
tet is. Mivel a kert déli részén jó helyen van egy kerti 
ház is, akár építhetnek a medence közelébe egy kerti 
házikót (ez lehet nyitott szaletli is), ahol jól esik leülni 
vagy leheverni úszás után, esetleg meginni egy pohár 
gyümölcslét.

Ezt a példát azért meséltem el, hogy lásd: még egy 
elsőre nagyon kedvezőtlennek és reménytelennek 
tűnő vaszatis helyzetre (medence délen) is találhatunk 
olyan megoldást, ami, ha nem is tökéletes, de sokat 
javít a helyzeten.

Tehát a tiszta vízfelület (kerti tó, medence, dézsa-
fürdő, stb.) a kert északi és északkeleti részén erősítei 
a pozitív energiapotenciált, keleten szintén, de ott 
már arra kell figyelni, hogy a keletnek inkább az észak-
kelethez közelebb eslő részére kerüljön a vízfelület, 
minél távolabb a délkelettől, hogy ne vesszen össze 
a délkelet tűz elemével. Északnyugatra azért tehetünk 
vizet, mert az északnyugaton uralkodó Hold a vizek ura 
is. Ez az oka annak, hogy északnyugaton is elfogadott 
a tiszta víz jelenléte. (A házban például nagyon kedvező 
északnyugaton a fürdőszoba!) A többi égtájon és leg-
főképpen a kert közepén ne legyen se tó, se medence!

A vízfelületek legjobb helye a kert északi, északkeleti és 
keleti részén van. Ha a házunk közelében van egy nagyobb 
tó, az is akkor kedvező, ha a telkünktől északra, észak-
keletre vagy keletre van. (A képen a szülővárosom egyik 
“vályogvető” tava látható. Ezek a tavak sajnos a város déli 
részén találhatók, ami nem igazán szerencsés. Eléggé 
meg is torpant a város fejlődése, de ez már más téma.)

A tiszta vízfelület a kastélypar-
koknak is az éke. Fontos, hogy 
kedvező égtájra kerüljön.
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Ahogy haladunk északkeletről délnyugati irányba, 
úgy nőhet a fák, bokrok, cserjék mérete. Ideális eset-
ben délnyugaton van a házunk, de ez elég ritka eset-
ben valósulhat meg. Mi például a kertünk délnyugati 
területetét kineveztük erdőnek. Ide valóban sok fát 
és bokrot (ez utóbbiakat főleg a telekhatár mentén) 
telepítettünk és mára már tényleg úgy néz ki, mint egy 
kis erdő. A délnyugati sarokba tettük a komposztálót 
és itt van a kukánk helye is.

Északnyugatra kerülhetnek olyan dolgok, amelyek 
mozognak: ez lehet egy kerti hinta, vagy a gyerekek 
játszótere, de akár laknatnak itt a háziállatok is. Észak-
nyugaton nagyon jók az olyan fák, amelyeknek fehér 
a törzsük és laza a koronájuk – mint például a nyír.

A kedvező energiák útjába rögtön belerondít a kuka, 
ami nem csak csúnya látvány, de energetikaileg sem 
kedvező, ráadásul Szaturnusz az ura, aki lassítja és 
akadályozza a jövő eseményeit. Na ez végképp nem 
hiányzik keleten vagy északkeleten, amely égtájak 
a jövőnkkel kapcsolatosak!

Az a legszerencsésebb, ha a kukát el tudjuk dugni 
valahová minél messzebb a bejárattól. Legjobb, ha 
valami kis építmény vagy sövény is eltakarja.

Most, hogy (remélem!) az egészséges életmód, s 
ezzel együtt az egészséges táplálkozás egyre fonto-
sabb az életünkben, természetes igény lehet egy kis 
veteményes kialakítása a kertben. A talaj típusához 
igazodva elég hamar kideríthetjük, hogy melyek azok 
a növények, amelyeket könnyen meg tudunk termelni.

Én például minden évben nevelek paradicsomot, 
mert az elég könnyen nevelhető és egészen más 
a napon érett paradicsom íze, mint az érésgyorsí-
tóval érlelt bolti paradicsomé. Könnyen megterem 
a zöldpaszuly, a cukkini, tök és a borsó is. Borsót csak 
cukorborsót szoktam vetni (ez az a borsóféle, amit 
nem kell kifosztani, a héja is fogyasztható.) Tavaly már 
mángolddal is próbálkoztam, egész jól sikerült. Lehet, 
hogy van vele egy kis macera, de tényleg nagyon jó 
érzés saját termést enni, amiről tudod, hogy nem volt 
se permetezve, se műtrágyázva.

Tipp: ha nincs kerted, vegyél egy csí-
ráztató edényt és csíráztass mindenféle 
finomságot: lucernát, retket, brokkolit, 
rukkolát, stb. A csirák fogyasztása nem csak 
kulináris élmény, de nagyon egészséges is!

A veteményes ágyás tulajdonképpen bármelyik 
égtájon lehet, de oda kell figyelni, hogy elegendő nap-
fény érje, így a délnyugati erdős rész (legalábbis nálunk) 
nem jöhet szóba. A mi kertünkben végül északnyugatra 
került, de teheted a kert más részeire is.

A kerti épületek (és a lakóház) legjobb helye azokon 
az égtájakon van, amelyeket eleve ajánlott súlyozni. 
Ezek az égtájak a dél, délnyugat és a nyugat. Ezekre 
az égtájakra kerülhet kerti házikó, szerszámoskamra, 
és egyéb melléképület is.

Északnyugaton remek 
helyen van egy hinta, 
de ha ennyire robosztus, 
mint ez itt, akkor kerül-
het akár nyugatra is.

Térjünk vissza egy pillanatra a kukához! Neked is 
feltűnt már, hogy a legtöbb kertbe belépve az első 
dolog, amivel találkozol, az a kuka? Na igen, valóban 
praktikusnak tűnhet, hiszen, ha közel van a bejárathoz, 
akkor kukaszállítás napján nagyon könnyen és gyor-
san ki lehet húzni az utcára. Na de tényleg ott a helye 
a kukának a bejáratnál? Egyáltalán nem! Főleg akkor 
nem, ha olyan szerencsés vagy, hogy kelet vagy észak 
felől fut az utca, tehát kedvező helyen van a bejáratod. 
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Ha szeretsz a kert-
ben sütni-főzni, vagy 
szeretnél a kertbe egy 
kis kemencét, akkor azt 
próbáld olyan égtájra 
tenni, ahol a konyha is 
jó, tehát azokra az égtá-
jakra, ahol jelen van a tűz: 
elsősorban délkeletre, de 
teheted keletre és délre is. Ha 
egyik helyre sem tudod tenni, 
akkor szóba jöhet még (a konyhához 
hasonlóan) az északnyugat, esetleg az észak – 
ez utóbbiak azért, mert jelen van itt az égéshez 
szükséges levegő elem.

A kerted stílusa igazodjon a ház stílusához és 
a vágyaidhoz. Aki modern házat épít vagy vásárol, 
egész biztos, hogy a modernebb kertekhez vonzó-
dik, míg a falusias házakhoz a parasztkert illik. A kert 
kialakításához nagyon sok inspirációt találsz kertészeti 
könyvekben, mindenképp javaslom, hogy nézegess 
meg néhányat, mielőtt nagy kert rendezésbe, kert 
alakításba kezdesz!

Mindenképpen javaslom, hogy telepíts a kertedbe 
fákat, amelyek nem csak szépek, de menedéket nyúj-
tanak a nyári nap égető sugarai ellen. Mindenképp 
ültess a kertedbe néhány örökzöld növényt, hogy 
télen, amikor minden szürke (jó esetben fehér), akkor 
is legyen valami zöld, ami megnyugtatja a szemedet 
és a lelkedet. Kertészeti szakkönyvek általában azt 
javasolják, hogy a lombullatók és örökzöldek aránya 
legyen 70:30, azaz lombhullató legyen 70%, örökzöld 30%. 
(Lehet valamivel több örökzöld is, de ne ess túlzásba, azaz 
ne ültess – “fű-tuja” kertet!)

Korábban írtam már arról, hogy bár sokan azt mondják, 
hogy egy az építkezéssel elveszünk egy darabot a termé-
szettől, egy szépen kialakított kerttel azonban nagyon 
sokat teszünk is a természetért. A szépen cseperedő fákon, 
bokrokon hamarosan megjelennek az énekesmadarak, 
a sziklakert kövein gyíkok sütkéreznek, a kerti tóban pedig 
békák kuruttyolnak. Egy ilyen természetközeli kertben 

megnyugszunk, feltöl-
tődünk, és békés(ebb) 

elmével viseljük a külvilág 
megpróbáltatásait.

Mivel még nem készült el teljesen a keríté-
sünk, bizony nem csak madarak és gyíkok érkeznek hozzánk 
látogatóba, hanem egyéb erdei állatok is. Volt már rókánk 
is, de akinek legjobban örültünk, még a rókánál is nagyobb 
állat! Nézd csak! (A videón a férjemet, Manhertz Józsit is 
láthatod.)

Volt egy kis zavar a fejünkben, hogy vajon őz vagy szarvas 
a látogatónk. Legalább két hétig jött minden nap, ugyanis 
nagyon szerette az étkezőnk közelében levő díszalmafa 
termését, amelyet egyébként a madarak is nagyon szeret-
nek. Végül hosszas tanakodás után úgy döntöttünk, hogy 
a látogatónk egy őzbak (a videón Józsi még szarvast mond.)

Azt nem állítom, hogy egy Vaszati kertbe nagyobb 
eséllyel jönnek őzek vagy szarvasok vendégségbe – ehhez 
elég az, hogy közel legyen az erdő, ne legyen kerítés és 
legyen valami, amit szívesen megesznek -, de azt már 
nyugodt szívvel állítom, hogy ha a vaszati szerint alakítod 
ki a kertedet, akkor az nem csak rövidtávon, hanem hosz-
szútávon is örömet fog nyújtani és jó hatással lesz az 
életed alakulására is.

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu

Tavaly nyáron ellepte a veteménye-
sünet a pillangóvirág. (Pár éve vetet-
tem, azóta minden évben kihajt 
magról.) Remélem az idén is lesz!

Egy virágzó cseresznyefa árnyéká-
ban üldögélni egy jó könyvvel – kell 
ennél több egy álmos vasárnap 

délutánra?
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április 1.: Az ugratás, tréfálkozás napja (Bolondok napja)

április 4.: Nemzetközi Párnacsata Nap

1896. április 6. I. György görög király Athénban megnyitja az első újkori olimpiai 
játékokat.

1912. április 10-én Southampton-ból elindul első és egyben utolsó útjára a Titanic.

1970. április 10-én Paul McCartney bejelenti a The Beatles feloszlását.

április 11.: A magyar költészet napja, József Attila születésnapja

1886. április 14-én született Tóth Árpád költő, műfordító

1982. április 18. Felavatják az ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot.

e. 753. április 21. – A hagyomány szerint Róma alapításának napja.

1926. április 23-án született Janikovszky Éva Kossuth-díjas magyar író, költő

1326. április 24. Károly Róbert megalapítja a Szent György Lovagrendet

1719. április 25. Angliában megjelenik Daniel Defoe: Robinson Crusoe c. Regénye

1885. április 29. Első alkalommal vizsgázik nő az Oxfordi Egyetemen

SZ ENT GYÖ RGY HAVA
Helló április!

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin36

http://108.hu/magazin


TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Krónikus derékfájás 
(tovább: egeszsegkalauz.hu)

• Hogy gyógyít a lenmag
 (tovább: hazipatika.com)

• Lépcsőteszt 
(tovább: napidoktor.hu)

• Nem tesz jót a szívnek a jojózás
 (tovább: hazipatika.com)

Az azték zsálya egy Közép- és Dél-Mexikó-
ban, valamint Guatemalában őshonos virágzó 
növényfaj, amely az árvacsalánfélék családjába 
tartozik. Már a maják és az aztékok is használták 
fizikai erőnlétük növeléséhez. A szuper-élelmi-
szer kategóriába helyezzük napjainkban, annyira 
kedvező élettani hatásokkal rendelkezik.

Omega 3 és 6 zsírsav forrás, sok B-vitamint, 
ásványi anyagot, és nyomelemet tartalmaz, 
fogyaszthatják vegetáriánusok és lisztérzéke-
nyek is. Gluténmentes diétába is beilleszthető. 
Lassítja az öregedés folyamatát, feltölt energi-
ával, segíti a mély alvást, mérsékli a cukorbe-
tegség tüneteit, javítja a látást, szabad gyök 
lekötő hatása miatt rákmegelőző hatással bír. 

A CHIA MAG

A chia mag folyadékfogyasztás hatására képes 
a gyomorban megdagadni. Ezáltal hozzájárul 
ahhoz, hogy  később leszünk éhesek. Így válik 
a túlsúly természetes ellenszerévé. 

Tartalmaz kalciumot, vasat, káliumot, foszfort, 
cinket, mangánt, molibdént és magnéziumot, 
bórt, niacint, B12-vitamint és folsavat is. A benne 
lévő ásványi anyag és olajtartalom miatt, meg-
felelő szinten tartja a vérnyomást, így a magas 
vérnyomásban szenvedőknek  lehet hatékony 
segítője. Megelőzi a vérrögök képződését, így 
csökkenti a szívinfarktus vagy agyvérzés veszé-
lyét is.

Muszka Evelin
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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

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

Tavaszolj  
ájurvédával!
Nőnek lenni

Stressztelenül

Rabok legyünk 
vagy szabadok?

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

108.hu

112 Megtekintés

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

Immunerősítés az 
ájurvédában
Inhalálás

Várandósság

Éled vagy csak 
túléled az életedet?

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

108.hu

111 Megtekintés

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

Megújulás és 
egyéniségünk kiforrása 
az összetartozásért

Legyen könnyed  
az életmódváltás!

Új év, új élet

Mit teszel idén  
az otthonodért?

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

108.hu

110 Megtekintés

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

Adventi kalendárium, 
kicsit másképp
A szaloncukor 

eredete

Lépj közelebb!

A karácsonyi 
fagyöngy nyomában

1 2 .  É V F O LYA M  8 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

109 Megtekintés

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

Ízek hatása az 
ájurvédában

Készíts cukormentes 
befőttet!

A nő hétszer

Létezik-e 
könnyű út?

1 2 .  É V F O LYA M  7 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

108 Megtekintés

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

Rózsa 
a szépségápolásban
Virágesszenciákkal 
az egészségért
Kozmetikai 
tanácsadó nyárra

1 2 .  É V F O LYA M  6 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

107 Megtekintés

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Kaotikus 
lakásból 
harmonikus 
otthon

Hűtsd 
magad!
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106 Megtekintés

A rossz tartás 
következményei

A változás 
az egyetlen 
állandó

ESTI SÉTA

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Mire 
figyeljünk, 
ha vaszati 
kertet 
szeretnénk

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
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108.hu

105 Megtekintés

Ősi praktikánk, 

Mitől lesz boldoga nő A fogyókúra 
csapdái

Tavaszolj 
ájurvédával!

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

az inhalálás

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

108.hu

104 Megtekintés
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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
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CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

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

További információ: 
www.108.hu/cikkiras,  
Email: info@108.hu 
vagy hívj bennünket 
a 06-30-464 7760 számon.
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Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget! 

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

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

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

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

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.

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

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


