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„Fordítsd arcodat a nap felé, 
és minden árnyék mögéd 
kerül.”

Az emberi lélek egy olyan komplex, 
összetett rendszer, ami sosem állandó. 
Külső, illetve belső tapasztalásaink 
formálják és alakítják milyenségét. 
Így jól lehet, gyakran eltévedünk 
önmagunk megismerésének útján. 
Tudatunk akárcsak egy hatalmas fa 
ágai, a törzse mentén érdes. Az ágait 
követve azonban újabb és újabb 
elágazáshoz, egy másik úthoz érke-
zünk. Minél tovább haladunk vonalai 
mentén, annál keskenyebb és insta-
bilabb ágakat találunk. Persze akkor, 
ha eljutunk idáig. Lelkünk legapróbb, 
legtörékenyebb ágaihoz hosszú út 
vezet. És csak az út végén vár ránk 
a zamatos, édes alma. Függ ez attól 
is, hogy milyen időben, milyen han-
gulatban találjuk a fát, vagyis a lelkün-
ket.  Az önismeret kérdését szeretjük 
a szőnyeg alá seperni, mondván: „Én 
ismerem magam!” És mégis, amikor 

Lelkünk 
rezdülései
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egy nem várt esemény bekövetkezik, akkor az idő tört 
része alatt olyan válaszokat, cselekedeteket adunk 
egy adott próbatételre, amit nem is feltételeztük 
volna magunkról. De ahhoz, hogy könnyebben 
navigálni tudjunk az életünkbe, elengedhetetlen 
önmagunk megismerése.

Carl Gustav Jung, az analitikus pszichológia atyja 
két részre osztotta a tudatunkat. Első a személyes, 
vagyis a saját tudatunk, a másik a közös kollektív 
tudattalan. A személyiségünk leglényegibb része, 
vagyis a központ, az nem más, mint a Selbs-t. Ennek 
többféle fordítása is létezik, számomra a leginkább 
kedvelt a mély én, a belső mag. Édes anyanyelvünk 
használatakor is találkozhatunk ezzel a kifejezéssel. 
MAGam vagyok.  Jung szerint ez az a „szervünk”, ami 
alkalmas Istennel kapcsolatot teremteni. Tehát az 
igazi lényünk, egy isteni adó-vevőként funkcionál. 
Érdekes tény, hogy lelkünk lényegi részét csak 40 
éves korunk után kezdjük el kutatni. Ez az az időszak 
az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy már meg-
döntöttük életünk csúcsait, de mégis, valami hiányzik. 
Többre vágyunk. Ebben az időszakban magunkba 
fordulunk és mélyebbre ássuk. A lelkünk legtitkosabb 
részeibe. Ilyenkor találkozunk a leggyakrabban isteni 
részünkkel és találjuk meg tudatunk gyümölcseit.

Ha belevetettük magunkat az önismeret lankás 
útvesztőibe, várhatnak minket kellemetlen megle-
petések. Lelkünk magját ugyanis rengeteg réteg fedi.  
Ezek között a rétegek között akadnak számunkra 
megdöbbentő részek. Ilyen például az árnyék sze-
mélyiségünk.  A sötét oldalunk, az egyéni tudat-
talanban helyezkedik el. Felneveltük őt, a minket 
ért traumákból, szorongásainkból és elfojtásaink-
ból. Ő egyre csak növekedett bennünk/velünk. A 
„rossz énünkről” nem igazán szeretünk beszélni. 
Leginkább azért, mert szégyelljük. Pedig a szégye-
nérzet és az elfojtás az, ami táplálja. Ne felejtsük el, 
hogy szükségünk van az árnyék részünkre. Jung 
szerint, a lelkünk magját a fény és az árnyék szemé-
lyiségünk ellentéte tartja folyamatos, energetikai 

kölcsön hatásában. Olyan ez, akár egy mágnes csak 
az ellentétes pólusok ragad egymáshoz. „Sötétség 
nélkül nincs fény sem.” A fontos az, hogy a fénynek 
hagyjunk nagyobb teret. De ahhoz, hogy mindkét 
pólusunkat az irányításunk alá tudjuk vonni, meg kell 
ismernünk őket. Az ismerkedésünk talán az árnyék 
személyiségünkkel a legnehezebb. Hiszem tele van 
olyan emlékekkel, traumákkal, amiket igyekeztünk 
„árnyékos helyre tenni.”  Azért dugtuk el életünk fájó 
pillanatait, mert nem szeretnénk vele tudatosulni. 
De ha nem szedjük össze a bátorságunk, és nem 
nézünk szembe traumáinkkal, árnyék személyiségünk 
növekedésnek indul. Az elnyomással csak energiával 
tápláljuk, addig a pontig, míg olyan hatalmas nem 
lesz, hogy átnyúlik azokba a személyiség részekbe, 
ami a külvilággal való kapcsolat teremtésért felelős. 
Erre az állapotra szoktuk azt mondani, hogy valaki 
energiavámpír, rossz indulatú ember stb...  A másik 
lehetőség pedig, hogy a fizikai síkon is megmutatja 
magát. Ezeket pszichoszomatikus betegségeknek 
nevezzük.  Nehéz lelkünk fekete mocsarába bele 
dugni a fejünket, mégis tartsuk észben, hogy azért, 
mert nem gondolok rá, az attól még ott van és belül-
ről rág minket.  A zabolátlan fekete lovat is be lehet 
törni, ha bátrak vagyunk és elég türelmesek. Ha 
magunk felé is megértéssel fordulunk, jutalmul nyu-
galmat és egészséget kapunk, ami minden ember 
áhított állapota.

Mkzs Lylien
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A mikroműanyagok mindenhol megtalálhatóak, 
Földünk legrejtettebb vadonjaiban, az Antarktisz 
jeges síkságain, és a legmélyebb óceáni árkokban 
is. Így nem meglepő, hogy a mikroműanyagok, 
amiket elfogyasztunk, megtalálhatóak a széklet-
ben. Ennek fő oka a műanyag csomagolású élel-
miszerek és étkészletek használata lehet. Egy új 
tanulmány azonban különösen megdöbbentő 
eredményre bukkant: a csecsemőknek nagyobb 
a mikroműanyag-koncentráció a bélben, mint az 
azonos területen élő felnőtteknél.

Átlagosan több mikroműanyagot találtak 6 egy-
éves, new-yorki csecsemő ürülékében, mint 10 

Mit esznek a csecsemők?
felnőttében, miközben a  3 újszülött korai székle-
tének eredménye közelebb volt a felnőttekéhez. 
Eszerint a csecsemők nagyobb mértékben vannak 
kitéve mikroműanyagoknak, mint a felnőttek, való-
színűleg olyan tényezők miatt, mint a gyermek-
biztonságos műanyag étkészletek, cumik, csészék, 
valamint műanyag játékok és ruhaneműk, amelyeket 
a csecsemők fogzás közben szeretnek rágni.

A mikroműanyagok bevitelének egészségre 
gyakorolt hatásairól szóló legújabb tanulmányok 
azt állítják, hogy nem annyira veszélytelenek, mint 
gondolnánk, mert egy bizonyos méretküszöb alatt 
átjuthatnak a sejtmembránokon és beléphetnek 
a keringési rendszerbe, és negatívan befolyásolhatják 
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a sejtműködést. A New York-i Egyetem Kurunthacha-
lam Kannan gyermekorvos által vezetett kutatócso-
portja fel akarta mérni két gyakori mikroműanyag- 
típus koncentrációját. Az egyik a polietilén-tereftalát 
(PET), amelyet élelmiszerek csomagolásához és ruhá-
zatához használnak, a másik a polikarbonát, amelyet 
játékokhoz és palackokhoz használnak. 

„Jelentős különbségeket találtunk a kétféle mik-
roműanyag mintázatában a csecsemők és a felnőttek 
széklete között. A PET-koncentrációk jellemzően 
magasabbak voltak a csecsemők ürülékében, mint 
a felnőtteknél, míg a polikarbonát mikroműanyagok 
koncentrációja nem nagyon különbözött a két kor-
csoport között. A csecsemő- és felnőtt székletben 
mért mikroműanyagokat elsősorban étrendi forrá-
sokból származtak.”

 (Zhang és munkatársai., Environ. Sci. Technol. Lett., 2021)

A csecsemők ürüléke átlagosan több mint 10 -szer 
több PET-t tartalmaz, mint a felnőttek. Bár a minta 
túl kicsi volt ahhoz, hogy véglegesen eldönthessük, 
mi lehet az oka ennek a hatalmas eltérésnek, számos 
lehetőség létezik. A műanyag edényeket, poharakat 
és tálakat biztonságosabbnak tekintik a csecsemők 
számára, mivel nehezebben törik el őket. Vannak 

olyan műanyag rágókák is, amelyeket csecsemők 
a fogzási idejük során használnak, valamint műanyag 
játékok, amelyek nem feltétlenül rágásra vannak 
tervezve, de a babák ezeket is a szájukba veszik.

„Az egyéves csecsemőkről ismert, hogy gyakran 
szájba veszik a műanyag tárgyakat és ruhákat. Emel-
lett több tanulmány kimutatta, hogy a polikarbonát 
palackokban előállított anyatej-helyettesítő tápszerek 
rengeteg mikroműanyagot oldhatnak ki, és sokféle 
bébiételt műanyag edényekbe csomagolnak. (…) 
Ezenkívül a textíliák a PET mikroműanyagok forrá-
sai. A csecsemők gyakran rágnak kendőket.” – írták 
a kutatók.

A kutatók szerint ezek az eredmények azt mutatják, 
hogy szükség van a jelenség mélyebb vizsgálatára.

Premamoya Dasa
okovolgy.hu

mikroműanyag kitettség
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A fatüzelés melléktermékét, a fahamut az 
emberiség évezredeken át nagy becsben tar-
totta. Igen sokoldalú felhasználhatósága a ház-
tartásokban nélkülözhetetlen volt. 

A fa elégetésekor keletkező hamu számos 
értékes ásványi sót tartalmaz. Erősen lúgos 
kémhatású, pH-értéke 10-13 közé esik. A lúg 
tisztító hatása a káliumtartalomtól függ, ezért 
az egyes fafajták hamujából eltérő erősségű 
lúg keletkezik. A gyümölcsfáknál erősebb lúg 
nyerhető a bükkfa hamujából, de egyes leírá-
sok szerint még annál is erősebb az akácfa, és 
a kukoricaszár hamujából.

Mielőtt kidobnánk a fahamut, érdemes meg-
nézni, hogyan hasznosíthatjuk.

Mire használhatjuk a háztartásban?

1.  A fahamuval a bútorról a vízfoltot is eltá-
volíthatjuk. A foltra szórjunk fahamut, cse-
pegtessünk rá olajat, és a keveréket ruhával 
dörzsöljük a fába.  Végül bútorfényezővel 
vagy dióolajjal kenjük át.

2. Kiváló tisztítószer. Ha fahamuval tisztít-
juk a porcelán tárgyakat, zománcozott 
edényeket, evőeszközöket, üvegpohara-
kat, csillogóan tiszták lesznek. A hamuval 
nedvesen átdörzsölt tárgyakat mindig bő 
vízben öblítsük, és utána töröljük szárazra.

A fahamu
felhasználásának 
24 módja
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3.  A faházak, kerítések elszürkülésének meg-
gátolására meleg lúggal mossuk, keféljük 
át a felületet. Szépen visszanyerik eredeti 
színüket, esetleg antik színárnyalatot kap-
nak. Ehhez a hamut és a vizet 1:3 arány-
ban egy órán át főzzük, szűrjük át, és már 
használhatjuk is.

4.  Nagyszerű szagtalanító, csak szórjuk be 
vele az adott helyet (pl. macskaalom).

5.  Taszítja a ruhamolyt. Szórjunk egy kevés 
hamut a tárolandó textíliák közé, használat 
előtt csak ki kell rázni.

6.  Edénysúrolószer. Régen homokkal együtt 
ezzel súroltak, aztán kiöntötték a fűbe. Kül-
téren, bográcsoknál és grillezőknél kiváló 
ez a módszer, de beltérben a lefolyócsö-
veknél óvatosan használjuk.

7.  Mosólúgot készíthetünk belőle. 1 rész 
fahamut 4 rész vízzel forrázzunk le, 
majd egy éjszakán át hagyjuk üle-
pedni. Az adagolás a mosandó ruha 
mennyiségétől és a hamulúg tömény-
ségétől függ. A lúgoldat töménysé-
gének, fajsúlyának megállapítására 
tojást használhatunk. 15 %-os lúg-
ban úszó tojásnak a fele emelkedik ki 
a folyadékból, 8 %-osból az 1/4 része, 4 
%-osban pedig a tojás lebeg. A nagyon 
elszennyeződött ruhákat előzőleg be 
lehet áztatni hamulúgos vízbe, a nem 
nagyon piszkos ruháknak elég az 5 
kg-os mosógépi mosáshoz körülbe-
lül 4-5 dl lúg, esetleg kombinálhatjuk 
környezetbarát mosószerekkel.

8.  Mosogatószerként is használhatjuk.

9.  Hűtő nélkül is frissen tarthatjuk zöld-
ség-gyümölcseinket. Ássunk egy göd-
röt a földbe, tegyük bele a terméseket 
és töltsük fel hamuval. Figyeljünk, hogy 
a gyümölcsök ne érjenek egymáshoz 
és ne érintkezzenek a földdel. Zárjuk 
le a gödröt faanyaggal. E megoldás 
hosszú ideig tartósít. Tojást is tartósít-
hatunk hasonló módszerrel.

10. Magok tartósítására és rovarok elleni 
védelemre is hasznosíthatjuk. Egy 
agyag edénybe tegyük a tárolni való 
magokat és szórjuk le hamuval.

11.   Tüzet olt.
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12.  Szappant készíthetünk belőle.

Hogyan használjuk házon kívül, a kertben?

13.  Utak, járdák téli jégmentesítésére. A hamu 
sót tartalmaz, tehát megolvasztja a jeget.

14.  Védi a növényeket a téli fagyoktól, ha egy 
réteg hamut szórunk a talajra.

15.  Kiváló biotápszer. Foszfort, káliumot és egy 
jó adag nyomelemet – magnéziumot, bórt, 
vasat, – tartalmaz, amely serkenti a növények 
természetes fejlődését. Mivel nincs benne 
klór, a hamu a legkiválóbb káliumos trágya. 
A legkedvezőbb időszak a talaj behamuzá-
sának a tél. A savas földnek ajánlott, de 
csak óvatosan. A palántázott növények 
jobban bírják, de a helybe vetetteknek 
megárthat a túl lúgos talaj. A hamuval 
dúsított talajt szereti a paradicsom, szőlő, 
bab, spenót, borsó, avokádó, fokhagyma, 
de rózsa ültetése előtt is jót tesz, ha az 
ültetőgödörbe beszórunk egy ¼ bögre 
hamut. A burgonya esetében csak óvato-
san, itt leginkább csak a burgonyabogár 
megelőzésére alkalmazzuk a, mikor az már 
időszerű.

16.  Komposztadalékként is hasznosíthat-
juk. Érett komposzttal keverjük össze, úgy 
dolgozzuk a talajba.

17.  Csigariasztó, az ágyások körbeszórására 
alkalmas.

18.  Krumplibogár-riasztó. Inkább megelőzésre, 
erős inváziónál már nem hatékony.

19.  Káposztalégy, káposztalepke első nemze-
dékét is riasztja, vékonyan a növényekre 
szórva.

20.  Levéltetvek és a pajzstetvek ellen igen hatá-
sos szer. Ha lombhullás után a fák törzseit, 
vastagabb ágait fahamuval jól beszórjuk, 
eltűnnek a nehezen pusztítható pajzstet-
vek. Fahamus beszórással fertőtleníthetjük 
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a levéltetvekkel fertőzött lombot és leve-
leket is.

21.  Hangyák ellen is bevethetjük. Ha a han-
gyabolyra egy kupac hamut teszünk, 
elköltöznek.

22. Palántaneveléskor enyhébb palán-
tadőlés gombafertőzésnél lehet 
kevés fahamut szórni a talaj tetejére. 
23. Pince, sufni, kietlen zugok sarkaiba 
érdemes rakni egy-egy kupaccal, elűzi 
a patkányokat, egereket, csótányokat.

24.  Elriasztja a kullancsokat, tetveket, bolhá-
kat háziállatainkból. Ecettel keverjünk ki 
egy kenhető masszát és dörzsöljük át vele 
állatainkat.

okovolgy.hu
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Az internet most már a végeláthatatlan tudás for-
rása. Bármit megtalálhatunk a segítségével. De ez 
nem jelenti azt, hogy minden igaz, amit ott találunk 
és kivétel nélkül minden helyzet megoldására azon-
nal képes lenne. Azt is tudnunk kell, hogy a fellelhető 
tudást és információt hogyan használjuk.

Úgy tűnik, az internetes állatgyógyászat ideje leál-
dozóban van. Pár évvel ezelőtt lényegesen többen 
próbálták helyrehozni az akut állapotban szenvedő 
kutyájukat arra támaszkodva, hogy kinél mi vált be, 
vagy szimplán csak kinek milyen ötlete volt arra, 
hogy vajon mit tenne ilyen esetben egy állatorvos. 
A tudatosság és a saját korlátaink felismerése úgy 
gondolom, szépen elkezdett kialakulni. Most pedig 
ugyanezt kéne végiggondolni a viselkedésproblémák 
kezelése esetében is.

Egy viselkedés, számos mögöttes ok

Számos – egymástól kicsit vagy adott esetben lénye-
gesen eltérő – okra vezethető vissza, hogy egy kutya 
miért agresszív, vonyít végeláthatatlanul, miért érez 
örökös késztetést a kert felásására vagy folyamatos 
rombolására. A viselkedés és a mögötte megbújó 
kiváltó ok két különböző dolog és ezt észben kell 
tartanunk.

Az agresszió hátterében állhat az, hogy a kutyából 
az ösztönök felszínre törtek és vadászni akar. De lehet 
szó arról is, hogy teljesen instabil az idegrendszere 
és nem igazán képes megküzdeni a környezetből 
érkező ingerekkel. Nagyon gyakran előfordul az is, 
hogy egy kutya fél, retteg, ezért támad. Sokan nem 
is hinnék, hogy egy agresszív, támadó, másban kárt 
tevő kutya mindezt azért cselekedte, mert legbelül 

Online 
kutyakiképzők
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retteg és a helyzetet csak így képes lereagálni. Egy-
azon viselkedésről és végkifejletről van szó, a mögöt-
tes okok viszont lényegesen eltérők.

A nem kívánt, kellemetlen viselkedésekkel vala-
mit kezdeni kell. Egyre elterjedtebb, hogy fogjuk 
magunkat és megkérdezünk másokat, akiknek 
hasonlóan problémás kutyája van, náluk mi jött be. 
És elindul a kísérletezgetés.

Osztozni a tapasztalatokon

Ha alap dolgokról van szó, a tanácskérés működ-
het. De a segítségkérések többsége nem az alap-
vető nevelésről szól, hanem már meglévő, eltérő 
komolyságú viselkedésproblémák korrigálásá-
ról. A két dolog pedig merőben eltér egymástól. 
Más, amikor az elejétől kezdve elkezdjük egy kutyá-
nak megmutatni és megtanítani, hogy adott hely-
zetre hogyan reagáljon. És teljesen eltérő kihívásról 
van szó, amikor a már rossz berögződések, szokások 
átformálása vált fontossá.

Kutyák viselkedése szempontjából tanácsot adni 
elég rizikós dolog. A „kinek mi vált be?” kérdésre adott 
tanácsok nagy része ott és abban a közegben, azzal 
a kutyával működött. Ráadásul, a rendelkezésre álló 
információk sem elégségesek. Az alapján elindulni, 
hogy „az én Fifikém elkezdte morogni a másik kutyán-
kat”, nem elegendő.

Egyedtől függő problémák

Minden kutya más. Az én kutyám nem olyan, mint 
a tiéd. És a tiéd sem olyan, mint az enyém. Csak attól 
mert kutya, még két teljesen eltérő lényről beszélünk. 
Ezen kívül számos olyan tényező közre játszhat, ame-
lyeknek nem is tulajdonítunk különösebb figyelmet 
és mégis fontosak.

A kutyák személyisége és viselkedése rendkívül 

összetett dolog. Nem lehet készen kapott ötletekkel 
sikeres viselkedéskorrigálást véghezvinni. Szemé-
lyisége, készségei, fajtája, neme, életkora, életútja, 
a környezet, amiben él mind fontos tényezők, ame-
lyek meghatározzák a viselkedését. Nem is beszélve 
a környezetében élők személyiségéről és viselke-
déséről, amelyhez a kutya igazodni próbál. Ezek 
mindegyike hozzájárul ahhoz, hogy miért olyanok 
a szokásai, amilyenek.

Sok a viselkedésproblémás kutya. Ez számos okra 
vezethető vissza. Megfelelő diagnózis nélkül viszont 
nincs hatékony terápia. Viselkedés esetében sem. 
Az online tér rendkívül sok mindenre jó, de ha nem 
megfelelően kezeljük az ott „elhangzó” informáci-
ókat, adott esetben többet ártunk, mint amennyi 
jót teszünk. A mélyebb utánajárást és a szakember 
bevonását sokszor lehetetlen kiváltani készen kapott, 
egyszerű ötletekkel. A kísérletezés nagyon félreviheti 
a dolgokat, és adott esetben csak tovább rontjuk 
a már meglévő problémákat.

Márton Attila
Forrás: azenkutyam.hu

kutyabajok.hu
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Ki ne találkozott volna 
azzal a szomorú esettel, 
amikor visszautasítják? 
Amikor kiszemeltünk nem 
viszonozza érzelmeinket. 
Amikor egy állásinterjún 
azt vágják a fejünkhöz, 
hogy túl öregek, túl képzet-
tek stb. vagyunk. Amikor 
a kollégáink bulit szervez-
nek, de mi nem vagyunk 
a meghívottak listáján. 

 Nem 

 eléggé 
 kellesz 
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Hibáink nagyító alá kerülnek, elfedve erényeinket, 
jó tulajdonságaikat. De hogyan is lehet jól kezelni, 
amikor nem vagyunk elég jók?

Először tudatosítani kell magunkban, hogy bár-
melyik fajta visszautasítást ért, nem mi vagyunk az 
elsők és nem is az utolsók, akikkel ez megtörténik. 
Dühünket igyekezzünk egy pozitív tevékenység 
keretein belül levezetni, majd hagyjunk időt magunk-
nak a gyászra. Valami nem sikerült, valami nem úgy 
történt, ahogy szerettük volna. Ezeket az álmainkat 
minden esetben el kell búcsúztatnunk. Következő 
lépésként helyre kell rakni az önbecsülésünket. Gon-
doljuk át, mit értünk el idáig. Gondoljunk azokra, akik 
szeretnek bennünket. Ha kell, írjuk egy listát a pozitív 
tulajdonságainkról. Majd rázzuk meg magunkat és 
keressünk új utakat. Amikor valami nem sikerül az 
életemben, mindig eszembe jut az a híres jelenet, 
amikor a cirkusz porondján egy bohóc szívet melen-
getően játszik a trombitáján, de valaki mindig elveszi 
tőle a hangszerét, ezzel megszakítva a gyönyörű 
dallamot. A bohóc először elkeseredik, de minden 
esetben talál magának egy új trombitát, majd bol-
dogan felkiált: — Nem baj, van másik!

Mkzs Lylien

Ezek azok a szituációk, amikor nem 
vagyunk elég jók. Ezen élethelyzetek-
ben megtapasztalhatjuk a visszautasítás 
fájdalmát. Az önbecsülésünk megromlik 
és azt feltételezzük, hogy valami gond 
van velünk. Nem segít az sem, hogy 
gyakrabban történik meg egy ilyen vagy 
ehhez hasonló esemény, mint szeret-
nénk. Ennek ellenére nem igazán tudjuk 
kezelni ezt a negatív élethelyzetet.

A pszichénk számára a legnehezeb-
ben feldolgozható, amikor lényünk visz-
szautasítást vált ki a másikból. Az ember 
társas lény, így kötődünk másokhoz. 
Vágyunk a valamihez/ valakihez tartozás élményére. 
Nem véletlen, hogy a legkegyetlenebb büntetések 
közé a száműzetés tartozott. Már az ősemberek is 
közösségeket alkottak.  Az emberiség bölcsőjének 
korában, még híján voltak a demokratikus törvé-
nyeknek, szabályozásoknak. Így aki a többség ellen 
cselekedett, kirekesztéssel büntették. Tehát a visz-
szautasítástól való félelem volt az, ami az embert 
a szabályok betartására és a többség által elfogadott 
normák szerinti viselkedésre sarkallta. 

Napjainkban is igyekszünk a társadalmi elvárá-
soknak megfelelni. Mindenki arra vágyik, hogy sze-
ressék, hogy elismerjék, és mindemellett szeretjük 
úgy érezni, hogy környezetünk tiszteletbeli tagjai 
vagyunk. Mindannyian arra vágyunk, hogy az a férfi 
vagy az a nő viszonozza az érzelmeinket. Önbecsülé-
sünket sokszor mások szemén keresztül osztályozzuk. 
Így ha visszautasítással találkozunk gyakran dühöt 
és csalódottságot érzünk. Önbecsülésünk csökken, 
vagy akár depresszióba is eshetünk.

Egy vizsgálat során bebizonyosodott, hogy kire-
kesztés esetén, ugyan azon agyterületek aktivizálód-
tak, mint amikor fizikai fájdalom ér minket. Beszűkül 
a világunk.  Elfeledkezünk a tágabb környezetünkről, 
és főleg azokról, akik szeretnek és megbecsülnek 
bennünket. Ez az állapot gyakran társul önváddal. 

 Nem kellesz eléggé 
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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
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

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

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes3.990.-
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Egy ősi mítosz szerint a világ kez-
detén óriások népesítették be 
a földet. Ezeknek az emberszerű 
lényeknek két feje, négy karja és 
négy lába volt. Olyan hatalmasok, 
erősek és bölcsek voltak, hogy 
Zeusz megrémült hatalmuktól. 

Ez a történet rendkívül elgon-
dolkodtató. Minden mítosz alap-
jául szolgál némi igazság. Minden 
mitológia a részünkké vált és arc-
hetípusként vert gyökeret, a kol-
lektív tudatalattinkban. Az ember 
keresi a másik társaságát. Szoktuk 

A nagy Ő
nyomában

Attól fél, hogy ezek a kiváltképp 
tökéletes óriások az Olümposz 
csúcsaira törnek. Ezért, hogy meg-
fossza ezeket a lényeket hatalmuk-
tól, villámcsapással ketté hasította 
őket. Így született meg a nő és 
a férfi. 
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is mondani, hogy fél emberek 
vagyunk csupán. Rengeteg 
szakirodalom foglalkozik a nagy 
Ő, az ikerláng megtalálásával. 
A párkapcsolat rendkívül befolyá-
solja a pszichénket és a lelkünket is 
egyaránt, hiszen ez az alapja a csa-
ládunknak. Véleményem szerint 
az életünk párja utáni kutatásban 
legalább annyira fontos a megtett 
út, mint a célba érés. De kit és mi 
alapján keresünk?  Kibe leszünk 
szerelmesek? Ezekre a kérdésekre 
a válaszokat a lelkünkben találjuk 
meg. Jung szerint pszichénkben 
lakozik egy női és egy férfi rész. Ez 
nem más, mint az animusz és az 
anima. Nem meglepő ez, hiszen 
szervezetünk is hasonlóképpen 
van felépítve. A tesztoszteron – 
másnéven férfi hormon, bennünk, 
nőkben is megtalálható. És a férfiak 
szervezetében is felüti a fejét az 
ösztrogén, a női hormon. Persze 
a külső jegyeinek kialakulásáért 
az arányok felelősek. De hogyan 
is néz ki mindez a lelkünk környe-
zetében? A nemiség megélését 
már csecsemőkorban kezdjük. 
A lány újszülötteket rózsaszín, míg 
a fiúkat kék pólyába csomagoljuk. 
Megtanítjuk a gyereknek, hogy ők 
kislányok vagy épp kisfiúk. Ezek 
a szerepek folyamatosan alakulnak 
az adott életkornak megfelelően. 
Viszont láthatatlanul kifejlődik az 
ellentét párja is. Tehát minden 
nőben él egy férfi, és minden férfi-
ban él egy nő. Ennek a lelkünkben 

Aztán összeházasodtak, gyereke-
ket nevelnek, és később, a hosz-
szú együtt töltött évek alatt rájön, 
hogy ez a férfi mégsem az igazi, 
mégsem önazonos. Ekkor jön el 
a közös munka ideje.  Amikor már 
a szerelem rózsaszín fátyola, lehullt 
a szemekről.  Kemény munka árán, 
kitartással, egymás iránti elfoga-
dással meg tudunk teremteni 
egy hosszú és kiegyensúlyozott 
kapcsolatot. Ha ez sikerül, akkor 
mondhatjuk el, hogy megtalál-
tuk a társunkat. Akkor jön el az 
igazi összetartozás élménye, ami-
kor már nem saját hiedelmeink 
dominálnak, hanem egyszerűen 
csak a szeretet és a másikhoz való 
ragaszkodás. Amikor már minden 
hibájával, tiszta szemmel nézünk 
a másikra, mégis úgy tudjuk sze-
retni, ahogy van. Az út itt sem 
könnyű, de higgyünk abban, hogy 
rengeteg szeretettel és türelem-
mel ki tudjuk szeretni a másikból 
az ikerlángunkat, a nagy „Őnket”. 
És akkor, újra óriásként megren-
gethetjük a világot!

Mkzs Lylien

nyomában

lakozó másik nemnek a milyen-
ségét nagyban befolyásolja az 
ellentétes nemű szülő. Tehát egy 
lány animusza, az apja képére ill. 
a saját női minőségének az egy-
velege alkotja meg. Ez azért fon-
tos, mert később ez a nő abba 
a férfibe szeret bele, akiről azt hiszi, 
hogy a saját animuszának a kive-
tülése. Azt hiszi egy másik ember-
ről, hogy az ő maga, csak éppen 
férfiban. És itt jön a bökkenő. Nem 
él a világon két egy forma ember. 
Minőségbeli hasonlóságok persze 
lehetnek, de nem azonosságok. 
Tehát a mi esetünkben amikor 
egy lány őrülten szerelmes lesz, 
az azért van, mert úgy véli, meg-
találta a nagy Őt, a másik felét. 

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 19

http://108.hu/magazin


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

A népszerű street food 
Ízek, imák, India 3. 

Gyógyító ájurvéda konyha 
Ízek, imák, India 5. 

Főételek, sabjik 
Ízek, imák, India 2. 

Változatos kenyérfélkék 
Ízek, imák, India 4. 

Gyorsan elkészíthető wokos ételek 
Ízek, imák, India 6. 

főzőtanfolyam 

sorozatunk
Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 

az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

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


Ne főzz, 
inkább süss kukoricát

HOZZÁVALÓK:
• 2 db csöves kukorica
• 2 ek olívaolaj
• 1 tk paprika
• 1 tk füstölt só
• 1 tk hing
• 20 g vegán majonéz
• 15 g ketchup

ELKÉSZÍTÉSE:
• A kukoricát először félbe 

vágod, majd gerezdekre 
(nem könnyű).

• A fűszereket összeke-
vered az olajjal, majd 
bekened a kukoricát.

• 200 fokon, alufóliával 
lefedett tepsiben 20 per-
cig sütöd. Majd leveszed 
a fóliát és további 10 
percig sütöd.

• Közben összekevered 
a majonézt a ketcuppal.

Simon Barbara
https://www.facebook.com/
sbarbskitchen/
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HOZZÁVALÓK:
• 160g leveles tészta
• 65g füstölt tofu
• Fél fej vöröshagyma
• 100ml sűrített paradicsom
• Só, oregano, majoranna, bazsalikom

ELKÉSZÍTÉSE:
• A tofut lemorzsoltam, a hagymát aprítottam. 

Majd mindennel is összekevertem.
• A tésztát 2 csíkra vágtam. Megkentem a tölte-

lékkel és összehajtogattam.
• 180 fokon 25 perc alatt megsütöttem.

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

Tofus 
batyu
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Marinált 
padlizsán
HOZZÁVALÓK:
• 2 padlizsán
• nagyszemű só
• olívaolaj (napraforgó is jó)
• asafoetida (vagy fokhagyma szeletelve)
• frissen őrölt feketebors
• friss petrezselyemzöld apróra vágva 

(vagy ízlés szerint más zöldfűszer, de 
friss legyen)

• fél citrom

ELKÉSZÍTÉSE:
Egy Olaszországban élő kedves ismerősömtől tanultam 
a padlizsán előkészítését grillezéshez. A padlizsáno-
kat megmossuk, a két végét levágjuk, 6-7 mm széles 
szeletekre vágjuk. A szeletek mindkét oldalát finoman 
besózzuk, és egymásra tesszük. A tetejükre egy tányért 
helyezünk és egy kicsit lesúlyozzuk. Egy órát állni hagy-
juk, közben barna lé távozik a padlizsánszeletekből, 
ízesebb lesz, jobban átveszi majd a marinálás aromáját. 

Ha megvan, letörölgetjük a maradék nedves-
séget a padlizsánról, és mindkét oldalukat szépen 
meggrillezzük. 

Ezután fogunk egy lezárható dobozt vagy csatos üve-
get, és elkezdjük rétegezni: az alját kirakjuk padlizsánnal, 
megszórjuk asafoetidával, borssal és petrezselyemmel, 
és locsolunk rá egy-két kanál olajat és néhány csepp 
citromlevet. Jön egy újabb sor padlizsán stb. Amíg el 
nem fogy. A tetejére is olajat öntünk, majd lezárjuk az 
üveget és hűtőben néhány óráig érleljük. 

Pirítóson tálalva nagyszerű fogás.

Hémangi / vegavarazs.hu
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HOZZÁVALÓK:
• 1 bagett
• 4-5 paradicsom
• egy csokor friss bazsalikomlevél
• fél dl olívaolaj
• egy csipet őrölt fekete bors
• egy csipet asafoetida (elhagyható)
• 15 dkg feta sajt

A gyorsan és sokféleképp elkészíthető olasz előétel, a bruschetta 
mára meghódította a világot. A pirított kenyérszeletre halmo-
zott finomságokból álló fogás szuper reggeli vagy vacsora 
lehet, főleg nyáron, amikor illatos – lehetőleg saját termesztésű 
– paradicsom és bazsalikom áll rendelkezésünkre.

ELKÉSZÍTÉSE:
A kenyeret felszeleteljük, és a szeletek mindkét oldalát megpi-
rítjuk. A paradicsomot kockára vágjuk, hozzáadjuk az olívaolajat, 
a borsot, a sót és a csíkokra vágott bazsalikomot. Összekever-
jük, majd a pirítósokra kanalazzuk. A tetejüket megszórjuk 
morzsolt fetával.Hémangi / vegavarazs.hu

Bruschetta
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Ribizlis köleskoch
HOZZÁVALÓK EGY 15 X 20-AS SÜTŐFORMÁHOZ
• 5 dl rizstej + 250 ml víz
• 200 g köles
• 1 nagy csipet só
• 1 alma

• 2 evőkanál citromlé
• 70 g nádcukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 40 g margarin (bio)

• 150 g ribizli és áfonya 
(fagyasztott is tökéletes)

 
ELKÉSZÍTÉSE:
• A kölest mossuk át, és tegyük fel a megsózott, 

cukrozott tejben főni. Amikor felforrt, tegyük 
a legkisebb takarékra, és hagyjuk párolódni 
20 percet, amíg sűrű krémet nem kapunk.

• Ekkor vegyük le a tűzről. és keverjük el benne 
a margarint és a citromlevet.

• A meghámozott almát reszeljük le, és ezt is 
keverjük a köleshez.

• A sütőtálat béleljük ki sütőpapírral, és simo-
gassuk bele a krémet. A tetejét szórjuk meg 
gyümölccsel.

• 190 fokon süssük 50 percet, és hagyjuk 
kihűlni szeletelés előtt.

Extra tipp: másnap még finomabb!

Szaluter Edit / kertkonyha.hu
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HOZZÁVALÓK: 

• 25 dkg kukoricadara
• 0.5 l víz
• 5 dkg vaj
• 50 dkg spenót (fagyasztott)
• 1 kk só
• 2 gerezd fokhagyma
• őrölt fekete bors
• 4 db réteslap
• olaj
• zsemlemorzsa

ELKÉSZÍTÉSE:

A töltelékhez a vizet a vajjal és a sóval felforraljuk, beleszórjuk 
a kukoricadarát, simára keverjük. Hozzáadjuk a felengedett 
spenótot, az őrölt borsot, a zúzott fokhagymát, és néhány 
percig főzzük, majd a tűzről levéve fedő alatt hagyjuk dagadni, 
langyosra hűlni, és ha szükséges még utánaízesítünk.

Egy réteslapot kiterítünk konyharuhára, megkenjük olajjal, 
ráhelyezünk egy másikat, újból kevés olaj következik rá és 
megszórjuk enyhén zsemlemorzsával. Egyik végére halmozzuk 
a töltelék felét, oldalt két szélét felhajtjuk és lazán feltekerjük. 
A következő rétessel hasonlóan járunk el. Réteseinket kiolajozott 
sütőlemezre helyezzük, tetejüket megkenjük kevés olajjal és 200 
fokra előmelegített sütőben kb. 15 percig sütjük. Felszeletelés 
előtt úgy 5 percig pihentetjük. Frissen melegen a legfinomabb.

Szala Endre

Spenótos-puliszkás rétes
(2 RÚD RÉ TES JÖN KI  BELŐLE)
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Az év legszebb része ez! Leg-
alábbis ami a táplálkozá-
sunkat illeti. Most tobzód-
hatunk a friss gyümölcsök 
és zöldségek tengerében! És 
tobzódnunk is kell! Nagyvá-
rosi emberként persze én is 
a mirelit zöldborsók világában 
élek az év jelentős részében, 
ezért is tartom annyira fon-
tosnak, hogy amikor van friss, 
akkor azt válasszuk! 

Étkezz 
szezonálisan
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Ezek a csodálatos ajándékai a természetnek tudják 
egészségben tartani a testünk, feltöltenek minket 
nem csak vitaminokkal ásványi anyagokkal, de olyan 
fitovegyületekkel, amelyek segítenek bennünket 
a betegségekkel szemben. Nekünk mindig az lesz 
a legkedvezőbb üzemanyag, ami akkor és ott terem, 
ahol mi élünk!

A természet tudja jól mire van szükségünk! Ilyen-
kor a nyár végén még az utolsó forró hónapban 
terem talán a legtöbb nedvdús hűtő hatású zöldség 
és gyümölcs, legyen az cukkini, nyáritök, vagy szőlő. 
Ilyenkor a termő hónapokban csak annyi a dolgunk, 
hogy azt együk, ami terem! A friss alapanyagoknál 
kedvezőbb dolog nincs is a szervezetünkre, az egész-
ségünkre nézve! 

A szőlőben olyan hatóanyagokat mutattak ki, 
amelyek csökkentik a szív és érrendszeri betegsé-
gek, a rák, a stroke kockázatát (resverstrol, antoci-
aninok, flavonoidok). A paraddicsomban lévő fito-
vegyületek védenek az érelmeszesedéstől, egyes 

bőrbetegségektől, sőt a rák ellenes hatással is ren-
delkezik. A paprikában jelentős a luetin és zeaxantin 
tartalom, segítséget nyújt nekünk rákos megbetege-
dések, szív és érrendszeri betegségek, sárgafolt-el-
fajulás, szürke hályog ellen. A piros húsú paprikák 
inkább luterinben gazdagok, míg a sárgahúsúak 
zeaxantinforrásnak kiválók.

A levélzöldségek, mint a mángold, a leveleskel, 
a céklalevél tele vannak vitaminokkal, ásványi anya-
kokkal, élelmi rostokkal és számos fitovegyülettel, 
kalciummal, folsavval, B-vitaminnal, K-vitaminnal. 
A csemege kukorica gazdag élelmi rostokban, zsír-
szegény de energiadús étel. A benne található prote-
ázenzim-gátlók úgy védenek minket a rákos megbe-
tegedésekkel szemben, hogy gátolják azon fehérjék 
működését, amelyek elindítják a sejtek mértéktelen 
szaporodását. A gyökérzöldségek meglepően sok 
C-vitamint tartalmaznak. A cseresznyét mindig is 
remek gyulladásgátlónak tartotta a népi gyógyá-
szatunk és mára igazolták cinidin tartalmát amely 
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egyértelműen gyulladáscsökkentő. És ezt a sort még 
sorolhatnám! Mi a superfoodok országa vagyunk! 
Hiszen még a rengeteg bogyós gyümölcsről nem 
is beszéltem! És a burgonya! Amit ki akarunk irtani 
a táplálkozásunkból, mert pár éve kitalálták, hogy 
rendkívül káros. Nos, szerintem nem véletlenül terjedt 
el az egész világon! Tápláló és gyógyító vegyületek 
garmadáát találjuk benne! Persze, ha csak az olajban 
sült krumplit ismerjük, az nem az! Lehetőleg egy-
ben süssük, héjában! Akkor rengeteg rostal látja el 
a szervezetünket.

Egy szó mint száz, nekünk nem táplálékkiegészí-
tőket kellene szednünk elsősorban, hanem sokkal 
több  szezonális friss alapanyagból kellene főznünk!

Persze tökéletesíthetjük ezt még tovább, ha odafi-
gyelünk a saját adottságainkra. Ezeket viszont a kony-
hatechnikákkal szépen lehet finomítani. Például, 
hogy a tüzes alkatok ne most süssenek mindent 
olajban, nem kifizetődő. A szelesek meg ilyenkor is 
ehetik a sok főttet nekik az mindig jó! A földesebb 
alkatoknak a zöldségek az alap élelmiszereik leg-
fontosabb része, így ők most fürödhetnek a friss és 
könnyű ételekben. Nekik jót tesz a grill szezon, hiszen 
a száraz és könnyű ételek nekik kedveznek, főleg, ha 
cukkinit meg padlizsánt grillezünk.

 A váták (levegős alkat) figyeljenek nagyon 
a folyadékbevitelre, hiszen hamar kiszáradnak, pláne 

ebben a nyári időszakban! Több nyers ételt enged-
hetnek meg maguknak, például most még tölthetik 
ásványianyag és vitamin készleteiket a friss gyümöl-
csökből, mint a barackok, szőlő, szilva. De azért nekik 
ilyenkor sem kell gyümölcsnapot tartaniuk (az már 
túl sok éter elem) az már vátásít! Viszont jöhetnek 
a levesek, az is segít a folyadékot pótolni! 

A pitták (tüzes alkat) ilyenkor el vannak egy salá-
tán. Jó is nekik ilyenkor a nyers, hiszen hűt a meleg 
időben és a tüzes alkat meg is tudja emészteni, ez 
sem utolsó szempont. Persze ehetik a főtt ételeket is 
csak ne legyen sok olajos, olajban sült, mert az csak 
olaj a tűzre. De a hideg gyümölcslevest, a gyümölcs 
szószokat, a shakeket nekik találták ki. A kapha (föl-
des alkat) a főtt ételeket könnyebben emészti főleg, 
ha fűszeres, de ilyenkor ők is salátázhatnak, ehetnek 
több nyerset, mert könnyű.

Szóval élvezzük ki még a maradék napsütötte 
termő hónapot! Élvezzük ezt az ízletes időszakot 
és ne feledkezzünk meg a télről sem! Ilyenkor kell 
üvegbe zárni a napon nőtt zöldéget-gyümölcsöt! Ha 
van rá mód, tegyünk el mindent, amit csak tudunk! 
Legyen az a jól megszokott nagyi féle natúr lecsó, 
a sajátfejlesztésű provancei mártás, a színes savanyú-
ságok vagy az anyu féle barack dzsem, vissza kéne 
térni azon jó szokásunkhoz, hogy mi magunk főzzük 
be a téli ételeink. Legalább egy részét! Különben, 
hogy lesz házi baracklekvár a karácsonyi zserbóban?

Azoknak, akik életmód váltás előtt, alatt vannak, 
azt hiszem az első jó tanács mindenképpen az, hogy 
bízz a természet erejében! Egyél sok friss zöldséget és 
gyümölcsöt, csak figyelj oda a saját alkatodra, hogy 
mindezt nyersen, főve, natúran, vagy fűszeresen lesz 
kedvezőbb számodra!

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
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Voltam
kicsi és gyenge:
lettem nagyobb.

Elestem
százszor és ezerszer:
nem elégszer

Sírtam
keveset és többet:
épp eleget.

Nevettem
sokat és nagyokat:
mert kellett.

Felálltam
földről és porból:
így neveltek.

Leszek
nappal és éjjel:
mert élek.

Megszületek
újra és újra:
samsara!

– Simon Barbara

Születésnapomra
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Bár legutóbb még arról volt szó, mennyire fontos, 
hogy kihasználjuk a nyári vakációs hangulatot 
egy kis pihenésre, feltöltődésre, be kell vallanunk, 
hogy nem mindenki bírja huzamosan a 30 fok feletti 
hőmérsékleteket és még a vakáció alatt is némi 
felfrissülésre vágyunk.

Az elmúlt napok rekkenő hősége megint csak 
eszembe juttatta, hogy nem csak a beáramló organi-
kus energiák és a több pénz reménye miatt kell meg-
nyitni a házak északi oldalát. Azt vettem észre, 
hogy míg a déli ablakainkon még este is ömlött be 
a forróság, addig az északi oldalról kellemes hűs 
szellő jött be – ha picit mozgott a levegő, akkor 
még napközben is.

Ilyenkor nyáron igazi áldás, ha vannak normális 
méretű ablakaink – illetve ha egyáltalán vannak 
ablakaink – a ház északi oldalán. Amikor a meleg 
nyári estéken érzem az északi irányból áramló hűvö-
sebb levegőt, bizony tényleg áldom azt a pillanatot, 
amikor 13 évvel ezelőtt kitaláltam, hogy márpedig 
én Vaszatit fogok tanulni, mert sajnos az építőipari 
főiskolán nem ezt tanultuk…

Bár most még kicsit távolinak tűnik a tél – nekem 
is csak a beraktározott tűzifa juttatja az eszembe -, 
mégis csak meg kell említenünk, hogy  télen egé-
szen másra vágyunk, a hideg szél helyett inkább 
Napsütésre. Ha nagy ritkán kisüt télen a Nap, az 
leginkább déli irányból éri a házat.

Még a legfanatikusabb Vaszati tanácsadó is azt 
fogja Neked mondani, hogy télen szinte olyan szá-
munkra a Napsütés, mint egy falat kenyér. Ha sokáig 
nem látjuk a Napot – különösen télen – könnyen 
depresszióba eshetünk, ha erre egyébként is haj-
lamosak vagyunk.

Mi tehát a megoldás?
Természetesen az egyensúly. Az észak felől 

érkező organikus életenergiákra és a dél felől érkező 
Napsütésre – különösen télen – egyaránt nagy szük-
ségünk van.

Sehol egy felhő, csak a vakítóan kék ég. Ez az igazi nyár.

Észak és Dél 
a vaszatiban
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Éppen ezért a Vaszati házak tervezése során arra 
törekszünk, hogy ez a két égtáj egyensúlyban legyen, 
ami azt jelenti, hogy az északi oldalon levő ablakok 
összfelülete legalább akkora – vagy ha lehet 
nagyobb – legyen, mint a déli oldal ablakainak 
az összfelülete.

Ha ez megvalósul, akkor elegendő pozitív energia 
érkezik észak felől, ami minden évszakban áldásos, 
ugyanakkor késő ősszel és télen van esélyünk arra, 
hogy besüssön a Nap az otthonunkba a déli irányból.

Ne felejtsd, télen jóval alacsonyabban jár a Nap, 
mint most, tehát télen sokkal inkább be tud sütni 
a házadba:

Az, hogy az északi ablakok felülete nagyobb 
legyen több okból is fontos:

1. Az északról érkező pozitív energiák nagyobb 
felületen tudnak bejutni a házba – tehát 

több jut be belőlük, mint amennyi a kisebb déli 
nyílásokon kimegy. Az áramlás, – tehát, hogy ki is 
tudjon menni – nagyon fontos, de az is fontos, hogy 
a kisebb felületek egy kicsit megfogják az energiákat, 
ne rohanjanak azok keresztül a házon.

Ennek a gyakorlati haszna például a pénzügyekre 
vetítve az, hogy amit a nyitott észak segítségével 
megkeresünk, nem fog olyan nagyon gyorsan 
távozni délen. A pénzenergiák szempontjából 

Észak és Dél 
a vaszatiban

Az egyik kedvenc fotóm arról a pillanatról, amikor 
ablakot vágtunk a régi lakásunk északi részén.

Ezen a képen jól látszik, 
hogy míg nyáron szinte 
minden irányból körbesüti 
a Nap a házat, addig télen 
csak a délkelettől délnyuga-
tig tartó szakaszon
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Télen az alacsonyan járó Nap 
déli irányból nagyjából így süt be 
a szobába

is fontos a folyamatos áramlás (cash flow), de az 
a legjobb, ha több pénzt keresünk, mint amennyit 
elköltünk, tehát marad elegendő tartalékunk, meg-
takarításunk, befektethető pénzünk.

Ezt még részletesebben elmagyarázom a Vaszati 
pénzügyi mentőcsomagjában, amit ezúton ajánlok 
figyelmedbe.

2. Az én tapasztalatom szerint azért is előnyös, 
ha északra esnek a nagyobb ablakok, mert az 

az oldal – a Napsütés hiánya miatt – sötétebb. Az ott 
lévő helyiségek sötétebbek, tehát több természetes 
fényre van szükségük.

Gondolj egy olyan fürdőszobára, aminek északon 
van és 60×60-as ablaka. Hiába van ablaka, napközben 

Bár északon van a (vécé 
nélküli) fürdőszoba, 
teraszajtónak köszön-
hetően szép világos, és 
a pozitív energiák is be 
tudnak jönni.
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is fel kell kapcsolni a villanyt, szemben egy olyan 
helyiséggel – legyen az akár vécé nélküli fürdő-
szoba -, ahol nagy az ablak, tehát be tud áramlani 
a természetes fény.

A déli oldal pedig alapvetően világosabb, kisebb 
ablakfelület is elegendő természetes fényt tud 
biztosítani,ráadásul nyáron kisebb felületen ömlik 
be a meleg.

3. A nyitott északi oldal persze nem csak az 
eddig említett okok miatt fontos: a beá-

ramló pozitív életenergiák jó hatással vannak az 
egészségünkre, az általános jólétünkre (nem csak 
pénzügyi értelemben) és különösen fontosak annak 
érdekében, hogy a házban élő nők elégedettek 
és boldogok legyenek.

Ezt kellene figyelembe venniük a városterve-
zőknek és építési hatóságoknak is, amikor egy-egy 

lakóövezetre vonatkozó építési szabályokat megha-
tározzák. És még valamit: hiába tájolják déli irányba 
a házakat, ha azok túl sűrűn állnak, télen egyáltalán 
nem tud besütni a Nap a déli ablakon sem. De ez 
már egy másik téma…

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu

A ház déli oldalán is kell, hogy legyenek ablakok, de már 
kisebb ablakfelületen is elegendő fény jut be a házba.
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1941. aug. 1. megjelent a Nyugat című folyóirat utolsó száma

1942. aug. 3. Kolumbusz Kristóf kapitány parancsára a Santa Maria zászlóshajó 
vezette flotta az Odiel- és a Tinto-folyók összefolyásánál lévő Saltés-zátonynál 
felszedte a horgonyt és nekivágott azon útnak, amely az Újvilág felfedezéséhez 
vezetett.

1863. aug. 3-án született Gárdonyi Géza, író és költő

1904. aug. 3-án Nagyszebenben nyílt meg az első trolibuszüzem a történelmi 
Magyarország területén

1901. aug. 4-én született Louis Armstrong amerikai dzsessz-zenész

 1966. aug. 5-én az Egyesült Királyságban megjelent a The Beatles együt-
tes Revolver című albuma, sok kritikus szerint a korszak és minden idők egyik 
legjobb lemeze.

 1926. aug. 6-án New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a hanglemezes 
‘Vitaphone’-t, az egyik első jól működő vetítőrendszert, amelyen már többé-ke-
vésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel, s elindította az első Vitaphone 
filmet, a Don Juan-t.

 1840. aug. 8-án a Pesti Magyar Színház új elnevezésével létrejött a Magyar 
Nemzeti Színház; a névváltoztatás alkalmából tartották Erkel Ferenc első operá-
jának, a Báthori Máriának ösbemutatóját, melyet a zeneszerző maga vezényelt.

 1173. aug. 9-én megkezdték a pisai harangtorony építését, amelynek mai ferde 
helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki, és 2001-ben hosszú távra 
stabilizálták.

 1543. aug. 10-én foglalta el I. Szulejmán szultán csapataival Esztergom várát.

 1981. aug. 12-én vitte piacra az IBM az első valódi személyi számítógépet, 
a mai PC-k ősét, az IBM 5150-est, melyet Philip Donald Estridge  vezetésével 
fejlesztett ki egy 12 tagú mérnökcsapat.

 1833. aug. 12-én 350 telepes a Chicago folyó partján megalapította Chicago települést.

1811. aug. 14-én  született Clark Ádám (Adam Clark) skót mérnök, a buda-
pesti Széchenyi lánchíd építésének vezetője és a budai Váralagút tervezője

 1830. aug. 15-én született Lebstück Mária magyar honvédtiszt, alakját 1942-
ben Huszka Jenő és Szilágyi László örökítette meg Mária főhadnagy című 
operettjében

 1995. aug. 24-én megindult a Microsoft Network (MSN) internetes szolgáltatás.

Helló augusztus!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• A híressé vált japán strand  
(tovább: origo.hu)

• Hűvös látnivalók
 (tovább: femina.hu)

• Jártál már Salzburgban? 
(tovább: femcafe.hu)

• Kiütések nyomában
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

Gyógyászati felhasználása: idegerősítő, ezért 
alkotórésze olyan nyugtató teakeverékeknek, 
melyek még nem erős idegnyugtatók, hanem 
csak segítenek áthangolni a pozitív működésre. 
Egyszerű vízgőzdesztillációval nyert illóolaja 
oldja a szélgörcsöket, fertőtleníti a beleket, aka-
dályozza a rothadási és erjedési folyamatokat.

Jó hatásfokkal alkalmazható légzőszervi 
panaszok esetén is. Csillapítja a torokfájást, 
a gége-és mandulagyulladást. Eloszlatja a mel-
léküregi gyulladások során felgyűlt váladéko-
kat, dugulásokat. Enyhíti az izomfájdalmakat és 
izomgörcsöket. Segíti a horzsolások, zúzódások, 
kisebb sebek gyógyulását, továbbá csökkenti 
a rovarcsípések okozta fájdalmat. Kiválóan alkal-
mas a migrén és az ideges fejfájások leküzdésére, 
jelentősen csökkenti a fáradtságot és élénkíti az 
immunrendszert. A levendulaolaj megnyugtatja 

A LEVENDULA
a gyulladásos bőrt, beleértve a pikkelysömört 
és az ekcémát is. Csillapítja a napozás okozta 
leégést, hűti a herpeszeket. 

Eloszlatja a depressziót, segít az álmatlanság, 
a túlérzékenység, a mélabú, a hirtelen hangulat-
változások, a kilengésre való hajlam, az idegesség 
és a feszültségek felszámolásában. A levendula 
olaja messzire űzi a félelmet, tisztítja a gondola-
tokat, csökkenti a harag mértékét, valamint az 
aggályoskodást. Visszaállítja a lelki egyensúlyt, 
lecsillapítja az elmét, ellazít és támogatja a tes-
ti-lelki jó közérzet fenntartását. Semlegesíti az 
érzékek túlműködését. Lelohasztja a harcias, 
versengő elme hevességét. Ösztönzi a sejtfej-
lődést, felvidítja a búskomorokat, megnyugtatja 
az idegeseket és fenntartja a lelki egészséget. 
A levendulaolaj csökkenti a vérnyomást.
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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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Miért fontos a mindennapi 
fényvédelem?

A víz hatása 
otthonunkra

Vadnövények a tányéron

Megfelelési kényszer 
a mai világban
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108.hu
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Négylábú barátaink 
és a gyerekek

„Magatoktól 
szenvedtek!”

Szarkalábakra fel!

Ingyen kutyát 
a menhelyről?
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vagy szabadok?
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Adventi kalendárium, 
kicsit másképp
A szaloncukor 
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Rózsa 
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Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Kaotikus 
lakásból 
harmonikus 
otthon

Hűtsd 
magad!
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

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

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

gyobb akadálya?

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

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

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

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

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

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

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

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

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

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

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

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

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

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

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

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

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

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

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

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

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.
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