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Etter Andrea vagyok, vegán szakács. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy megoszthatom veletek 
a történetemet, illetve a receptjeimet. Elsőként 
szeretnélek titeket beavatni a saját veganizmu-
som történetébe, majd az eddigi kedvenc, saját 
receptemmel ajándékoználak meg benneteket.

A vegán életmód felé való törekvésem egészen 
a gyermekkoromra nyúlik vissza, bár addig, hogy 
kimondhattam, nem fogyasztok állati eredetű élel-
miszereket, rögös és hosszú út vezetett.

Valójában sosem rajongtam a húsokért, sem 
a tojásért. Egészen éles emlékeim vannak gyerme-
koromból, hogy mennyire rosszul esett megenni 
egy felvágottas szendvicset, vagy egy tojásrántot-
tát, ellenben milyen jól esett a krumpli – bármilyen 
formában –, a tészták, és a gyümölcsök. Akkoriban 
nem volt ennyire sem elterjedt a vegetáriánus, illetve 

a vegán életmód. Az édesanyám és a nagymamám – 
a legjobb szándékkal – mindig kértek, hogy egyem 
meg a pörköltet is a főzeléken, vagy a sülteket, ne 
csak a köretet. Rántott csirkemellet és halrudakat 
voltam hajlandó enni, utólag már tudom, hogy ennek 
oka az volt, hogy a hús/hal íze ebben a formában 
volt a legkevésbé érezhető.

Később, már felnőttként fitneszezni kezdtem, és 
úgy gondolom, hogy az ahhoz köthető életmód 
hozta meg az áttörést. Rendkívül egyoldalúan táplál-
koztam, és rengeteg húst fogyasztottam. Az átlagos 
ebédem és vacsorám, a csirke-rizs-saláta kombináció 
volt. Ahhoz, amit az akkori énem el szeretett volna 
érni (sportos forma), ez a táplálkozás tökéletes volt, 
az egészséghez viszont egyáltalán nem. Eljött egy 
pont, amikor rosszul lettem, besokallt a szerveze-
tem. Elhagytam a húsokat 2 hétre, mert rá sem tud-
tam nézni. Azt tapasztaltam, hogy hirtelen nagyon 

Veganizmusom 
története
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megugrott az energiaszintem. Visszatértem, és az 
energiám is újra kevesebb lett. Akkor már láttam, 
hogy mi lesz az út, de még nem álltam készen, hogy 
belevágjak a változásba. Néhány hétre rá viszont 
egy általam főzött paprikás krumpli (milyen érde-
kes, épp ma is azt főztem, csak a vegán változatot) 
jó sok virslivel és kolbásszal feltette az i-re a pontot. 
A tejtermékeket már évekkel azelőtt elhagytam into-
lerancia miatt, a tojásról pedig nem esett nehezemre 
lemondani.

2019-ben, a 31. születésnapom előtt egy nappal 
döntöttem úgy, hogy a növényi alapú táplálkozást 
választom a továbbiakban. Nem túlzás azt állítanom, 
hogy teljesen megváltoztatta az életem. Fizikai és 
szellemi szintű változásokat egyaránt megéltem. 
Csak, hogy néhányat említsek:

A megnövekedett energiaszintről már írtam. 
Ennek nagyon örültem, hiszen akkor már 2 kisfiú 
édesanyja voltam (jelenleg háromé), jól jött az 
energiatöbblet. 

Az emésztésemmel gyerekkorom óta voltak prob-
lémák. 2019 óta nincsenek, amit a kezdetekben alig 
hittem el.

Migrénes fejfájással küzdöttem az első gyerme-
kem születésétől kezdve (2014). Egyre sűrűbben, 
a végén már havonta jelentkezett. Nálam ez olyan 
mértékű volt, hogy nem tudtam megmozdulni, mert 
amint elfordítottam a fejem, hányingerem lett, ami 
a legtöbb esetben nem is állt meg az inger szintjén. 
Egész nap feküdtem a sötét szobában, és vártam, 
hogy elmúljon a bénító fájdalom. A veganizmus ezt 
(is) megoldotta. Az elmúlt 3 évben talán egyszer 
volt erősebb fejfájásom, de akkor is fel tudtam kelni.

Úgy vélem, hogy az életmódomnak köszönhető, 
hogy visszatértem a jógához és a spiritualitáshoz. 
Jógapszichológia és védikus életmód mentor 
képzésen vettem részt, jelenleg pedig 
jógaoktatónak tanulok. Bár a fitnesz 

továbbra is az életem része, már nem abban a for-
mában, és nem is kizárólagosan végzem.

Kiszélesedett a látóköröm, és ez magával vonta, 
hogy új emberekkel ismerkedhettem meg, akik 
rendkívül inspirálóak voltak számomra mind a jóga, 
a gasztronómia, az életmód és az életvezetés terü-
letein. Valójában a múlt idő nem is helyes, mert ez 
egy jelenleg is tartó folyamat.

Szintén a veganizmusnak köszönhetem, hogy 
felfedeztem a főzésben rejlő örömöt, ami engem 
teljesen elrepít a flow állapotba. Vegán szakács let-
tem, amit 20 évesen a Budapesti Gazdasági Főiskola 
padjait koptatva, álmaimban sem gondoltam volna; 
blogot vezetek; és most itt nektek írhatok, ami nem 
valósulhatott volna meg, ha 2019-ben nem hozom 
meg ezt a döntést.

Ha néhány szóval kellene meg-
fogalmaznom, hogy mit jelent 
számomra a veganizmus, ezeket 
mondanám: hála, kiteljesedés, 
egészség, inspiráció.

Köszönöm, hogy 
elolvastátok.

Szeretettel: 
Etter Andi
www.etterandrea.hu
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Vijaya Gauranga Das-szal beszélgetünk, az OM 
és a Mantra zenekar gitárosával, dalszerzőjével 
a most megjelenő albumuk kapcsán.

Gondolom már sokan feltették azt a kérdést a zené-
teket hallgatva, hogy hogyan jön össze a lágy keleti 
gondolkodás és a rockzene?
Igen, bő 20 éve majdnem minden interjú része, de 
megértem. A jóga szó a közhiedelemmel ellentétben, 
nem egy patakcsobogásra távolba-révedést jelent, 
lehetőleg nyakatekert pózban, hanem összekapcso-
lódást a Legfelsőbbel. Én, és társaim úgy gondoljuk, 
hogy ez a kapcsolat, ahogy az élet is, lehet dinamikus. 
Minden ember hétköznapjai aktívan telnek, párkap-
csolat, család, munka, barátok, sport stb. Örömök, 
bánatok, sikerek, kudarcok, ez mindenki életében 
jelen vannak, és ezt mi ebben a műfajban éreztük, 
hogy ki tudjuk fejezni.

De azért a tradicionális jóga 
is ott van az életedben?
Igen, természetesen. 30 éve 
vegetáriánus vagyok a bhak-
ti-jóga hatására, jóga oktató- 
és gyakorló is, és szeretek én is 
elcsendesülni, de érző, szerető 
lélek vagyok, aki ilyen dinami-
kusan fejezi ki magát.

Az OM zenekar hogyan jött létre, mióta létezik?
2010-ben alakult, amikor az akkor már országos 
ismertségű Mantra zenekar frontembere kivált, így 
Raja Hamsa Das dobossal a folytatás mellett dön-
töttünk Kanyó Péter ének, basszusgitáros csatla-
kozásával. 2011-ben jelent meg az első lemezünk 
„Érted” címmel.

Honnan jött a zenekar neve?
Az OM a Védák szerint az első hang a teremtésben, 

a lélek 
dinamikája
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a Mantra egyik legsikeresebb lemezének a címe 
is ez volt, és hát ennél rövidebb, könnyebben 
megjegyezhető nevet nem is találhattunk 
volna. És a lógón se kellett sokat gondolkodni…

Úgy tudom, hogy az első lemez után nem 
volt folyamatos a működés. Mi történt?
Az album megjelenése után volt pár koncer-
tünk hagyományos és akusztikus is, de aztán 
elfogyott az erő a család és a munka mellett 
a zenekar aktív működtetésére. A kapcsolat 
természetesen megmaradt, így amikor 2019-
ben elkezdtem megint számokat írni, felvenni, 
akkor természetes volt a folytatás. 2021 elején 
jött ki a H-Music gondozásában a második 
nagylemez „Örökkévégtelen” címmel. Ezen sok 
vendégénekes- és zenész szerepel, így nagyon 
változatos lett az anyag. Persze a zenei alap is 
az volt, mindig ahhoz kerestem a megfelelő 
karakterű hangot.

A most megjelenő lemezen is lesznek vendégek?
Igen, de most egy kicsit kisebb számban. A felvételek 
során nagyon jó kapcsolat alakult ki egy régi zenész 
baráttal, Lőrincz Zolival, akit először csak egy dalra kér-
tem meg, de a végén hétben szerepel. Nagyon aktívan 
részt vett az egész folyamatban is, így mára ő is az OM 
tagja lett.  De megemlíthetem Abhilását is, aki gyönyörű 
női vokálokkal enyhítette a dalok keménységét.

Mikor jelenik meg az album, lesz e folytatás?
2022. november 04-én jelenik meg „Töredék” címmel 
a H-Music kiadónál, elérhető a webshopjukban, illetve 
itt a 108.hu oldalon is. Természetesen lesz folytatás, már 
most is vannak ötletek, vázlatok, de most az új lemez 
promóciójára koncentrálunk, folyamatosan jönnek 
ki dalok klip formájában és kerülnek fel a Youtube-ra.

Természetesen elérhetőek a dalaink a streaming 
oldalakon is.

https://om.hmusic.hu/
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Á l t a l á n o s s á g b a n 
elmondhatjuk, hogy 
a légzésszabályozás-
nak, vagyis a práná-
jámának rengeteg 
jótékony hatása van 
a szervezetünkre. Min-
den pránájámának 
megvan a sajátos műkö-
dése, a pozitív hatásai 
és ellenjavallatai is. De 
a légzésszabályozásnak 
típustól függetlenül is 
vannak úgynevezett 
általános pozitív foga-
natjai a rendszeres gya-
korlás esetén.

A légzés maga egy 
önkéntelen folyamat, 
melynek szabályozására 
nem igazán szánunk 
időt. Előfordul, hogy 
lenyugtatásképpen 
veszünk egy mély leve-
gőt, vagy koncentrálás 
esetén kiürítjük teljesen 
a tüdőnket, hogy mélyít-
sük a fókuszálásunkat, 
de ezek csupán pillanat-
nyi események, melyek 

A pránajáma
jótékony hatása

sokszor reflexszerűen tör-
ténnek meg. De a légzés 
különlegessége, annak 
ellenére, hogy automati-
kus folyamat, tudatosan is 
irányítható, ami azt jelenti, 
hogy befolyással lehetünk 
rá. Ez az akaratlagos koor-
dinálás a pránájáma, mely 
a jógatudomány elenged-
hetetlen és fontos része.

A pránájáma gyakor-
lásnak, ahogy a jóga min-
den aspektusának, úgy 
van igazán kifizetődő 
eredménye, ha beiktatjuk 
a mindennapjainkba, éle-
tünk részévé tesszük azt. 
A pránájáma alapvetően 
három részre osztható, 
nevezetesen a puraka 
(belégzés), a kumbhaka 
(megtartás) és a rechaka 
(kilégzés). Ezek kihasz-
nálása aktuális tapaszta-
latunktól és szintünktől, 
valamint a pránájáma faj-
tájától függ, amely befo-
lyásolja a szervezetünkre 
gyakorolt befolyását is. De 
mik is azok a hatások?
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 Javítja a szív- és érrendszer egészségét 
Mivel a pránájáma növeli a vérkeringést és a vér oxi-
génkapacitását, rendszeres gyakorlása segít a szervezet 
szív- és érrendszer működésének javításában.

 Csökkenti a hipertónia kockázatát 
A magas vérnyomás napjainkban népbetegség, melyre 
nagyon gyakran a tüneti kezelés az egyetlen, amellyel 
találkozunk, és amely minden esetben gyógyszeres 
kezelést jelent. A pránájáma lehetővé teszi a test szá-
mára, hogy ellazuljon, ezáltal megszabaduljon a stresz-
sztől és a feszültségektől, amelynek eredményeképpen 
segít a magas vérnyomás csökkentésében.

 Méregtelenít 
A pránájáma egy kiváló módszer arra, hogy eltávolítsd az 
összes felhalmozódott méreganyagot a szervezetedből. 
A jóga és az indiai gyógyászat a testünk méregteleníté-
sére számos módszert kínál, melyek közül a pránájáma 
az egyik legnépszerűbb metódus.

 Csökkenti a stresszt és a depressziót 
Bár a stressz az élet természetes velejárója, a hosszan tartó 
jelenléte életünkben súlyos károkat okozhat a mentális és 
testi egészségünkben. Maga a stressz folyamatos jelenléte 
életünkben megnövekedett vérnyomáshoz, emésztési 
zavarokhoz vagy szorongáshoz vezethet. Ezeket meg-
előzendő a pránájáma rövid ciklikus légzései a gyógyulás 
útjára vezethetnek bennünket.

 Elősegíti a nyugodt alvást 
A pránájáma természetes úton kezeli az alvászavarokat, 
bárminemű gyógyszer vagy narkotikum használata 
nélkül. A problémát akár a nehéz elalvás, akár az éjsza-
kai ébredések okozzák, az egyszerű légzéstechnikák 
segíthetnek az alvászavarok leküzdésében. Az elalvás 
előtti szabályozott be- és kilégzés mély ellazulást ered-
ményez, javul a vérkeringés és csökken a szorongás, az 
esti rutinba való beépítése pedig az alvás minőségét 
javíthatja.

 Javítja a légzőszervek működését 
A légzésszabályozás tisztítja az orrjáratokat és 
segít az orrdugulás megszüntetésében, csökkenti 
a kialakulását is.  Javítja a tüdő működését, és 
növeli a tüdőkapacitást is. A légzési problémákkal 
élőknek és asztmásoknak is megoldást nyújthat 
a megfelelő pránájáma alkalmazása.

 Javítja a koncentrációt 
Az akaraterő, a koncentráció és a memória fejlesz-
tésére is alkalmas. Az agyba jutó fokozott oxigén 
javítja az agy kognitív tulajdonságait, serkenti a rövid 
és hosszú távú memória felidézését, valamint javítja 
lelkiállapotát és összpontosítási képességét.

A felsorolt előnyökön túl, további közvetett és 
közvetlen hatásai is ismertek, mint például a bőr 
egészségének támogatása, az emésztési problé-
mák javítása vagy az immunrendszer erősítése.

Pinke Roland
Forrás: jogapont.hu
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Nagy valószínűséggel a füge volt a legelső 
termesztett növényféle, legalábbis ezt igazol-
ják a régészek által nemrégiben feltárt 11ezer 
éves fügemaradványok.

A Bibliában az egyik legtöbbet említett gyü-
mölcs. A pusztákban legtöbbször magányosan 
nő, a nomád pásztorok kedvenc csemegéje.

Termését nyersen, illetve szárított (aszalt) 
formában fogyasztották. A belőle készített 
fügés kalácsról szintén említést tesz a Biblia.

Az Ókorban használt természetes édesí-
tőszerek közé tartozott: a méz, az édes gyöke-
rek és édes gyümölcsök, ez utóbbiak sorában 
megtaláljuk a fügét is. Szirupot készítve belőle 
alkalmazták.

Az ókori görögök gyakran használták süte-
mények töltelékeihez természetes édes íze és 
puha állaga miatt.

Gyógyhatásai
Leginkább emésztésre gyakorolt előnyös tulajdonságai 
ismertek. Magas rosttartalma és magvai révén ugyanis 
serkenti a gyomor működését, fokozza a bélműködést. 
2-3 szem elrágása már telítettség érzést ad, és fokozza 
a bél perisztaltikáját.

Ásványi anyagainak köszönhetően az előbbieken 
kívül más szervekre is jótékony hatást gyakorol.

Káliumtartalma jóvoltából előnyösen befolyásolja 
a szívműködést és csökkenti a vérnyomást.

Megfázás esetén csillapítja a légzőszervek gyulla-
dásos problémáit.

A benne lévő magnézium nyugtatólag hat az ide-
gekre, támogatja az idegrendszer megfelelő működését.

Cinktartalma a prosztata bántalmak megelőzésében 
nyújt segítséget.

Jó kalcium- és vasforrásként tartják számon.

A füge
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Szépészeti hatása
Levele és gyümölcse kelések, bőrproblémák keze-
lésére használható.

Kleopátra állítólag szépsége megőrzése érdeké-
ben előszeretettel fogyasztott fügét, külsőleg pedig 
arcpakolásra alkalmazta.

A füge faanyagából az egyiptomiak múmiako-
porsót készítettek.

Konyhai felhasználása
Leginkább nyersen és minél frissebben fogyasszuk. 
Gyorsan romlik, leszedés után néhány napnál tovább 
hűtve sem tartható el.

Sütemények készítéséhez töltelékként, vagy 
kelt tészták, püspökkenyerek alkotórészeként 
használhatjuk.

A szárítással tartósított gyümölccsel – apró dara-
bokra vágva vagy összeturmixolva – édesíthetünk, 
de vegyük figyelembe koncentrált cukortartalmát 
és apró magvait.

Füge a kertben
Hazánkban is egyre több helyen megél, talán a fel-
melegedésnek köszönhetően.

Aki kertjében fügebokorral rendelkezik, fordítson 
gondot arra, hogy a mediterrán klímához szokott 
növény az erősebb télre érzékenyen reagál, ezért 
célszerű letakarással védeni a nagy hidegtől.

Kálmán Renáta
www.lettudatos.com
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A gyermeknevelésről vitatkozni 
nagyjából ugyanúgy lehet, mint 
politizálni: ezer érv és ellenpélda 
van egy adott állításról. Szülőként 
helytállni és a lehető legjobbat 
adni gyermekünknek, nem köny-
nyű feladat. Miért is? Mert annyira 
kint élünk és nem bent, hogy külső 
tanácsra szorulunk. Ritka az a csa-
lád, ahol a felnövő lány lát egy cse-
csemőt szemtől szembe, esetleg 
meg is érintheti, kézbe veheti. És 
ma már nem szokás barátnőink, 
testvéreink szülésén jelen lenni. 
Semmi infónk nincs tehát, főleg 
nem személyes kapcsolatunk, 
tapasztalatunk arról, ami ránk vár, 
ha gyereket szeretnénk. 

Ez a kiszolgáltatott helyzet 
könnyen lehet a visszaélés és 
manipuláció tárgya. Ahogy meg-
tudják, hogy várandós vagy, jön-
nek a „jótanácsok” kéretlenül. Mire 
figyelj, mire ne, mit csinálj és mit 
ne, hogyan csináld és hogyan 
ne. Még nem is látszik, hogy 

kisgyereknek mutatja az anyu-
kája a kórház előtt sétálva, hogy 
itt született. Mire a gyerek kérdezi: 
„miért, beteg voltam?” Mennyire 
bölcsek a gyerekek és mennyire 
megfélemlíthetők a felnőttek. 
A várandósságot – ami ugye 
egyértelműen terhesség – ugyan-
úgy kezelik, mintha elkaptunk volna 
valami makacs kórt, amiből kb. 
9 hónap alatt lehet kigyógyulni. 
Folyamatosan járni kell ezért a kór-
házba, szakrendelésre, külön védő-
nőhöz, mindenféle kontroll elle-
nőrzésre, vérvételre, ultrahangra, 
majd a tortúra végén a kórházban, 
természetesen orvosi felügyelet és 
folyamatos gépi ellenőrzés mellett 
végre megszülni.

Ha ismernénk a testünket, tud-
nánk a működésünkről, tisztában 
lennénk a női test bölcsességével 
és képességeivel, akkor nem tud-
nának ennyire megvezetni. De elvi-
selni, eltűrni, sőt mindezt a terhes 

a méhedben egy új élet növeke-
dik, de máris rettegsz: csak éld 
túl az első trimesztert, hogy túl 
legyél a „rizikós” időszakon. Vizsgá-
latról vizsgálatra jársz, még akkor 
is, ha ez nem indokolt, mert hát 
menjünk a biztosra. És könnyen 
vannak elveink a fogamzás vagy 
szülés előtt, ahogy ráébredünk az 
anyai felelősségünkre, már nem 
tudsz „felelőtlenül” dönteni, inkább 
a biztosra mész. Így végig aggód-
hatod a 40 hetet, majd retteghetsz 
a szüléstől és ekkor még nem is 
gondolsz a gyermekágyra, meg 
arra, mi vár rád a következő cirka 
20 évben, ami után végre „átad-
hatod” a felelősséget a felnőtté 
cseperedő gyermekedre. Haha-
haha… ez az, ami soha nem jön 
el! Az életed teljesen megváltozik, 
ahogy (legalább) két szív dobog 
a testedben.

Egy online csoportban olvas-
tam egy bejegyzést, hogy egy 

Szülni 
   vagy 
 tűrni?
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gondozást természetesnek venni, 
még mindig kényelmesebb, mint 
megismerni önmagunkat, ráéb-
redni a csodára, ami bennünk 
lakozik és bízni magunkban, hogy 
bizony képesek vagyunk minden-
féle beavatkozás nélkül szülni. 
(Normál, átlagos és egészséges 
esetről beszélek!)

De annyi félelem és tévinformá-
ció van körülöttünk, és így magától 
értetődik, hogy bennünk is, hogy 
meg se fordul a fejünkben egy 
csomó minden. Nem merülnek fel 
olyan kérdések, hogy erre mi szük-
ség van, ezt miért kell, és a ked-
vencem: választhatom azt is, hogy 
nem? Sőt nem is gondolkodunk, 
hanem hagyjuk, hogy mások irányít-
sák a cselekedeteinket. Mert bízunk 
az orvosunkban, hiszen ő a szakem-
ber. Palya Bea tette fel a kérdést 
a Szülésdalban: „Maga fog szülni, 
vagy én fogok szülni? A doktor úr 
honnan tudja, hogy kell szülni?”

A szülésfelkészítő a vágyaim sze-
rint tényleg felkészít a szülésre, arra, 
hogy milyen testi és lelki folyama-
tokkal jár. Mi megy végbe a testem-
ben, hogyan történik meg a tágulás, 
milyen szakaszai vannak a vajú-
dásnak, mi segíthet át az egyre 
erősödő méhösszehúzódásokon, 
miben tud segíteni a kísérőm, mi 
lassíthatja vagy akár állíthatja meg 
a vajúdás folyamatát, mire figyeljek, 

számára egy vérző nő, akinek nincs 
baja, mégis vérzik, ráadásul ezt 
hónapról hónapra teszi. A vér erő, 
hatalom. Gondoljunk csak a vér-
szerződésre, vagy a testvér sza-
vunkra és a vérszerinti utódlásra. 
A vér kötelez.

A foganás és a szülés pedig egy 
Isten által vezérelt folyamat. Egyik-
ről se mi döntünk. Megtörténik. És 
amilyen fantasztikus lehet a foga-
nás, olyan csodálatos lehet a szü-
lés is. Ha csak úgy, mint a foganás: 
háborítatlan. Ha van időd, ha befelé 
figyelsz, ha átéled, ha benne vagy, 
ha ösztönösen teszed, amit ten-
ned kell, amit a tested súg, ami jó 
neked. Amikor nem parancsszóra 
lélegzel és nyomsz, hanem úgy és 
akkor, amikor az inger jön. 

A beavatásokat tisztelet övezi 
és ünnepé magasodnak. Amikor 
egy lányból nő lesz, az egy nagy 
dolog, és egy nagy adag felelősség. 
És innentől fogva a felelőssége 
csak nő és nő. Hát nem az a leg-
nagyobb isteni csoda, amikor egy 
új élet születik, amikor a nőből anya 
lesz, a férfiből apa és hármukból 
egy család? Ideje lenne így tekin-
teni a női testre és a nőre, hogy ő 
az élet hordozója, mozgatórugója. 

Ölvedi Réka, 
Anaya női- és kismama 

jógaoktató

koncentráljak, stb. És akkor még 
jó lenne tudni, hogy mik a jogaim. 
Mi az adott kórház és orvos proto-
kollja, mit enged és mit nem. Ha 
mindezekkel tisztába kerülök, akkor 
tudok úgy szülni, ahogy szeretnék és 
nem úgy, ahogy engednek. Hiszen az 
információk birtokában lehet válasz-
tásom, és nem csak úgy megtörté-
nik velem valami.

Háborítatlanul szülni egy női 
beavatás. A nők még mindig olyan 
szerencsések, hogy élő, jelenlévő 
beavatásaink, szertartásaink van-
nak és maradtak fenn, míg a férfi-
aké már eltűntek (bár szerencsére 
már vannak újra kezdeményezé-
sek ezek visszahozatalára). A világ 
szerencséjére pedig még vannak 
nők, akik menstruálnak – bár sok 
nőgyógyász szerint ez is felesle-
ges, kényelmetlen és inkább olyan 
fogamzásgátlót adnak, hogy végre 
megszabaduljunk ettől a havi baj-
tól, pedig ez az első beavatás egy 
ifjú nő számára! Aztán jön az első 
szexuális együttlét, többnyire ezt 
is megvérezzük. Majd ezt követi 
a szülés, mint a beavatások király-
nője és végül a menopauza az 
utolsó beavatás egy nő számára, 
amikor a vérzés már elmarad.  
Mindegyik a vérhez kötődik. A vér 
pedig komoly dolog. Félelmetes. 
Rejtélyes. Képzeljük el, hogy régen 
milyen rémisztő lehetett a férfiak 
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A Schüssler sókkal történő terápia 
gyors és mellékhatásoktól men-
tes módszer, amit könnyű alkal-
mazni, sőt, része kellene legyen 
a házipatikánknak. 

A módszer tulajdonképpen 
Jacob Moeschott (1822-1893) 
holland orvos kutató, fiziológus 
és filozófus felfedezéséhez kötő-
dik, aki egyértelműsítette, hogy 

akkor vagyunk egészségesek, ha 
sejtjeinknek mindig megfelelő 
mennyiségben állnak rendelke-
zésre a számukra nélkülözhetetlen 
ásványi anyagok.

Ez a gondolat vezette az 
oldenburgi orvost, Wilhelm 
Heinrich Schüsslert (1821-1898), 
hogy kifejlessze terápiáját. Mun-
kája mögött komoly kutatás állt, 

Schüssler sókkal  
a szervezet öngyógyító folyamataiért
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vizsgált betegeket, vérvizsgálatokat végzett, kutatta, 
hogy melyik tünet melyik ásványhiányhoz köthető. 
Elhunytak hamvait vizsgálta évekig, míg meggyőző-
désévé vált, hogy az a 12 ásványi anyag, ami mindig 
kimutatható utánunk, az esszenciális, vagyis létszük-
séglet a szervezet számára. Hiányuk betegségekhez 
vezet, így pótolnunk kell őket!

Nem is bonyolította túl, erre a 12 ásványi sóra 
építette terápiáját. Ugyanakkor Schüssler rajongott 
Hannemann, a homeopátia megalkotójának mun-
kásságáért, hatottak rá egyes tézisei. Bár a két mód-
szernek nincs sok köze egymáshoz, de a potenciálás 
nagyon megragadta, így maga is a hígítás mód-
szerével fejlesztette szöveti sóit. Úgy vélte „minden 
sót annyira kell hígítani, hogy az egészséges sejt 
működését ne zavarja meg, viszont pótolni tudja 
az esetleges hiányokat”.  

A sókat nagyon egyszerű alkalmazni, a száj nyálka-
hártyáján át felszívódnak, így kis tabletta formájában 
csak nyelv alá kell helyezni és hagyni elolvadni, felszí-
vódni. Az adagolás, ha csak megelőzünk, rásegítünk 
a gyógyulásra napi 3x1 tabletta. Arra ugyanakkor 
érdemes figyelni, hogy a szánknak tisztának kell 
lennie, hogy tiszta legyen a nyálkahártya, így az 
használatát jobb egy fél órával elválasztani étkezéstől 
és a vízen kívül egyéb italoktól.

A másik érdekesség, hogy Schüssler az évek alatt 
kidolgozta saját arcdiagnosztikáját. Az arc bőrén 
megjelenő ráncok, pigmentációk, redők és fénylések 
alapján a tapasztalt szem meg tudja állapítani, milyen 
szöveti sóhiány áll fenn az adott személy szerveze-
tében. Mindemellett, mivel bőrön át is felszívódnak, 
a kozmetikumok közt is találhatunk több gyártócéget, 
akik termékeikben Schüssler sókat alkalmaznak.  Nem 
véletlen, hogy kozmetikusok a mennybe mennek, 
ha megismerik és alkalmazzák a Schüssler rendszert. 
Nem beszélve rólunk, természetes módszer tanács-
adókról, akik a gyakorlatban látjuk, hogy néha évek 
óta fennálló problémák enyhülnek egy-két hónap 

alatt. Ahogy töltődik fel a szervezet, a sejtek, a szöve-
tek, mintha bekapcsolna az öngyógyító funkció. Volt 
olyan kedves ismerősöm, aki hosszú hónapok óta 
nem tudott talpra állni, ízületi gyulladással küzdött, 
majd egy nap könnyek közt hívott, hogy már egy 
órája sétál, és nem akar haza menni, mert azt hitte, 
ő már nem fog sétálni sosem. 

Ami még nagyon vonzóvá teszi ezt a terápiát, 
hogy minden életkorban alkalmazható! Egy éves kor 
felett egy tabletta már adható, csak érdemes oldatot 
készíteni belőle egy kevés vízzel és azt kanalazni 
a babusok nyelve alá. Két évesnek kettő, három éves-
nek már napi három szem adható. A gyermekeknél, 
ami nagy élmény volt az elmúlt évek alatt, ahogy 
az ekcémás tüneteket segített már több esetben 
felszámolni.

De nézzük, melyik sókat kellene otthon tartanunk?
A 12 só közül talán a legtöbbször ajánlható a 3-as 
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Schüssler só, a ferrum phosphoricum, ami tulajdon-
képpen az immunrendszer sója. Használhatjuk, ha 
feszített a tempó, ha sportolunk, de kötelező, ha 
valaki dohányzik, folyton fáradt, betegség utáni lába-
dozáskor, gyulladásnál, láznál, fájdalomnál. Elsősegély 
szer is egyben! Az előttünk álló zordabb évszakok, 
a hideg, szeles, télibetegséges időszak pedig sok-
kal könnyebben átvészelhető, ha legalább egy 6-8 
hetes kúrát csinálunk ilyenkor, hogy támogassuk az 
immunrendszerünket!

A másik amire mindig számíthatunk az az 5-ös 
Schüssler só, a kalium phosphoricum. Jómagam 
a tanulmányaim alatt találkoztam először a Schüss-
ler sókkal. Egy hosszú iskolai nap délutánján majd 
leesett a fejem, miközben nagyon kellett volna kon-
centrálnom az előadóra épp élettan óra volt és egy 
osztálytársam adott egy szem 5-ös sót, hogy szo-
pogassam el a nyelvem alatt. Nem sokkal később 
teljesen magamhoz tértem, olyan volt mintha ittam 
volna egy jó kávét, csak kísérő tünetek nélkül. Nem 
pörgött be a szívem, nem lettem tőle ideges, csak 
éber voltam és tudtam figyelni. Na ez kíváncsivá 
tett. A kalium phosporicum a kimerültség sója. Ami 
szép benne, hogy mindegy, hogy testileg, vagy lel-
kileg vagyunk kimerültek, vagy esetleg mindkettő 
egyszerre, gyors segítség lehet. Úgy is hívják, hogy 
az psziché sója, vagy az idegek sója. Nem csupán 
kimerültség, nyűgösség, sírósság  ellen vethető be, 

de kiegészítő terápiája lehet depressziónak, szívrit-
muszavarnak, izomgyengeségnek többek közt.

A harmadik a 7-es Schüssler só, a magnezium 
phosphoricum, a görcsös állapotok sója. Mindegy, 
hogy menstruációs görcs, fejgörcs, migrén vagy ideg-
fájdalom gyötri az embert érdemes a 7-es sót kipró-
bálni. Ha hiány alakul ki ebből a sóból, vizsgadruk-
kosak leszünk, feszülünk és kialakulhat „csokiéhség”. 

Külön ajánlása a magnesium phosphoricumnak, 
az úgynevezett „forró 7-es” amikor egy bögre forró 
vízbe beledobunk 10 tablettát és azt kortyolgatjuk, 
amikor már ihatóra hűlt. Érdemes kis kortyokban 
iszogatni, kicsit zubogtatni vele, hogy minél nagyobb 
nyálkahártya felületen szívódjon az oldatunk.

Könnyű használatunk ellenére van pár jótanács, 
amit érdemes megfogadni. Ne használjunk fémkana-
lat, fém poharat, ha oldatot készítünk, valamint, hogy 
tv, számítógép, laptoptól, tartsuk a sókat távolabb, 
legalább másfél méterre! 

Ha szeretnénk kipróbálni a Schüssler-féle szöveti 
sókat, azok a legtöbb gyógyszertárban beszerezhe-
tőek. Ha valaki érzéken a tejfehérjére, akkor a tab-
letta helyett választhatja a folyékony cseppenként 
adagolható kiszerelést, ezt azonban be kell rendelni, 
mert nálunk ez a fajta nincs készleten.

Károlyi Bánki Viktória
Ájurvéda terapeuta / facebook
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Ha szeretnéd, hogy kezed és lábad puha, ápolt 
legyen, készíts otthon természetes alapanyagok-
ból álló krémet!

A méhviaszos krém az egyik legegyszerűbb ter-
mészetes kozmetikum. Száraz bőrre, például kézre, 
sarokra, vagy bármilyen más kifejezetten száraz, 
erősen igénybe vett testfelületre kiváló.

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

HOZZÁVALÓK:
– 400 g növényi olaj (pl. extra szűz olíva olaj)
– 75 g méhviasz (kapható például méhészeti bol-
tokban. Bármilyen formában alkalmas a célra, hiszen 
a készítés során felolvasztjuk. A méhviasz gyertyák 
tisztábbak, mint a méhsejtes “műlép”. Bio minősí-
tésű méhészetből származó méhviasz nehezebben 

szerezhető be, de természetesen ez tekinthető a leg-
inkább vegyszermentesnek).
– 5-40 ml illóolaj (csírátlanító hatása miatt ajánl-
juk a teafa és levendula illóolajokat, de illat szem-
pontjából tetszőlegesen választható, milyen fajtát 
használsz.)
– 1 evőkanál búzacsíra olaj (vagy E-vitamin. 
Elhagyható, az illóolajoknak köszönhetően hóna-
pokig eláll búzacsíra/E-vitamin nélkül is).

ELKÉSZÍTÉS: Nagyon egyszerű. A növényi olajba 
tedd bele a méhviaszt, és lassan melegítsd (kímé-
letesebb vízfürdőn, gőz felett). Miután a méhviasz 
elolvadt, keverd össze alaposan a folyadékot, tedd 
hozzá az illóolajokat, (és búzacsíra olajat, E-vitamint). 
Öntsd tégelybe, és tedd félre egy napra. Ahogy hűl, 
fokozatosan megszilárdul.

Ha szép kis tégelybe teszed, ajándékba is adhatod!

okovolgy.hu

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


VEGETÁRIÁNUS 

PIKNIKKOSÁR


VEGETÁRIÁNUS 
ÉTELEK 
ÜNNEPNAPOKRA

3.990.-4.490.- 3.990.-4.490.-

Megrendelhető:

 965 vegetáriánus recept

 9gyermekek által könnyen 
elkészíthető ételek

 9 reggelik, vacsorák és ebédek

www.108.hu/gyerekkonyha

Hémangi új vegetáriánus szakácsköny-
ve rendhagyó receptgyűjtemény kiad-
ványai közt. A társszerzővel – a 10 éves 
Vrindávanival – készült könyv gyere-
keknek szóló recepteket tartalmaz: 
olyan ételeket, melyeket a gyermekek 
nem csupán szívesen megesznek, de 
könnyedén elkészítenek. Segítségével 
a kis olvasók nemcsak konkrét recep-
teket, hanem a főzés készségét és sze-
retetét is elsajátítják. Számukra ez még 
nem munka, hanem szórakozás. Mint 
a babázás, a legózás vagy a társasjáté-
kozás – csak ezt jobban tudják majd ka-
matoztatni életük további részében. 

VEGETÁRIÁNUS 
GYEREKKONYHA

Ára:

5490 Ft
HÉMANGI DÉVI DÁSZI ÉS VRINDÁVANI

http://www.108.hu/piknik
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NEM A SOK 
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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
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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


Meggyőződésem, hogy a legjobb 
receptek intuitívan születnek. Így 
készült ez is, egy „véletlennek” 
köszönhető a története, azóta 
pedig a családunk kedvencévé vált.

Néhány hete a legidősebb fiam 
Esztergomban nyaralt a nagy-
szülőknél. Mielőtt elindultunk 
érte, nem ellenőriztem a hűtőt 
a vasárnapi ebédhez, mert biz-
tos voltam benne, hogy minden 
hozzávaló megvan hozzá. Szom-
bat este, visszatérve Budapestre, 
elmentünk bevásárolni, de még 
akkor is magabiztosan állítottam, 
hogy semmi mást nem kell venni 
másnapra, csak rizstejet. Vasár-
nap reggel, ébredés után gon-
doltam, nekilátok főzni. És ekkor 
jött a meglepetés. Amikben én 
olyan nagyon biztos voltam, hogy 
a hűtőben sorakoznak, sehol sem 
voltak... Nem volt más lehetőség, 
mint abból dolgozni, ami rendel-
kezésre állt. Túlzás nélkül állítom, 
hogy ez kimerült kb. 10 db fony-
nyadt újburgonyában, vöröshagy-
mában, és marinált tofuban. Nem 
is gondolkoztam, csak nekiláttam 
főzni, és amikor elkészült, nyugtáz-
tuk a férjemmel, hogy tulajdon-
képpen ez most egy brassói lett. 
Azóta már többször elkészítettem, 
és adtam hozzá fokhagymát is, 
így nektek már a kidolgozottabb 
receptet adom tovább. Próbáljátok 
ki, remélem, nektek is örömötökre 
és egészségetekre szolgál majd.

HOZZÁVALÓK:
• 1 blokk marinált tofu
• 3 fej vöröshagyma
• 5 gerezd fokhagyma
• 10-12 szem újburgonya 

(aprók voltak nekem)
• 1 ek. szójaszósz
• 2-3 ek. kókuszolaj
• Só, bors, füstölt 

paprika

ELKÉSZÍTÉSE:
A burgonyát megtisztítom, megmo-
som, felkockázom, majd sós vízben 
felteszem főni. Nem kell túl puhára, 
mert utána még pirítani is fogom, 
ha lehet, ne essen szét. Ez forrástól 
számítva kb. 5-8 perc főzési idő, de 
figyelni kell. Nagyon ritkán sütök bő 
olajban, így ez a módszer eltér az 
eredeti Brassói elkészítési módjától.

Amíg a burgonya fő, a vörös-
hagymákat megtisztítom, majd 
negyedelem. Olívaolajat hevítek, 
és rádobom a hagymát. Rétegeire 
fog esni. Néhány perc múlva hoz-
záadom a zúzott fokhagyma gerez-
deket is. Folyamatosan ügyelek rá, 

Vegán 
brassói

hogy a fokhagyma ne égjen meg.
Eközben felkockázom a tofut, 

és egy másik serpenyőben, kevés 
olajjal, szójaszósszal kisütöm. 

A burgonya közben elkészült. 
Leszűröm, majd rádobom a hagy-
mákra. Borsozom, és együtt pirítom 
őket. Amikor a tofu is kész, azt is 
hozzáadom, megszórom füstölt 
paprikával, és együtt forgatom őket 
alacsony lángon. A paprika miatt is 
nagyon kell vigyázni, nehogy leég-
jen, mert akkor az étel keserű lesz. 
Ha szükséges, sózom.

TIPP: Sózás előtt érdemes kós-
tolni, mert a burgonya és a tofu is 
eleve sós (sós víz és szójaszósz), 
így elképzelhető, hogy nem is kíván 
többet az étel.

Tálaláshoz javaslok valamilyen 
savanyúságot. Nekünk sajnos nem 
volt itthon, de ha lett volna, ková-
szos uborkával ettük volna.

Etter Andrea 
www.etterandrea.hu
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HOZZÁVALÓK:
• 50 dkg sütőtök
• 8 evőkanál chia mag
• 6 dl mandula tej
• 2 evőkanál akácméz
• 1 csipetnyi fahéj
• 1 csipetnyi szegfűszeg
• 1 csipetnyi szerecsendió

ELKÉSZÍTÉSE:
• A chia magot a növényi tejben pár órát, akár egy éjszakát 

lefedve állni hagyjuk.
• A sütőtököt megsütjük, majd a sült tököt összeaprítjuk, 

pépesítjük.
• Egy pohárban összekeverünk egy adag pépesített sütőtököt 

a fűszerekkel, a mézzel és végül a chia pudinggal. 

Grim Anita / https://www.grimanita.com

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 23
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HOZZÁVALÓK:
• 50 dkg finomliszt
• 1,5 tk. só
• 2 dl víz
• 1 dl tej
• 5 dkg olvasztott vaj
• 2 dkg friss élesztő
• Töltelék:
• 40 dkg vega darálthús
• 15 dkg kukorica
• 1 közepes fej hagyma
• só, bors
• kakukkfű
• 2 ek. vaj
• 2 ek. tejföl

ELKÉSZÍTÉSE:
A tésztához valókat összekevertem és gépi dagasztóval 
dagasztottam. Majd 40 percig kelesztettem.

Az aprított hagymát megpároltam hozzáadtam a vega 
húst, fűszereztem és összesütöttem. A végén belekevertem 
a tejfölt és a kukoricát.

A tésztát 3 mm vastagságúra nyújtottam majd 10*10 
cm-es négyzetekre vágtam. A négyzetek közepére tölte-
léket halmoztam. A tészta két szélét ráborítottam a végeit 
összenyomtam.

Kb. két ujjnyi olajat forróssítottam és aranybárnára 
sütöttem.

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

Pirog
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Rava 
upma
Az upma egy jellegzetes dél-in-
diai reggeli, csupa melegítő hoz-
závalóból, így nagyszerű válasz-
tás lehet a hideg beköszöntével 
ősszel-télen. Sokszor beszélünk 
arról, hogy az ájurvéda az ételt is 
gyógyszerként használja, ez egy 
remek példája ennek. Az upmával 
indított reggeli belülről melegít, 
ezáltal csökkenti az esélyét, hogy 
elkapjunk valami téli nyavalyát. 

Ha különösen hideg van, 
a gyömbérből vagy chiliből tehet 
bele többet is, aki bírja. 

HOZZÁVALÓK:
• 1 pohár búzadara
• 3 ek ghí vagy olaj
• 2 kk fekete mustármag
• 2 kk római kömény
• 2 kk urad dhal elhagyható
• 1 ek földimogyoró 

(elhagyható)
• fél ek reszelt friss gyömbér
• fél ek apróra vágott zöld 

chili (vagy egy kevés szárí-
tott, ízlés szerint)

• 5-6 curry levél
• 3/4 kk asafoetida
• fél kk kurkuma
• 30-40 dkg vegyes zöld-

ség apróra vágva (répa, 

zöldborsó, zöldbab, brokkoli 
tetszés szerint)

• 3 pohár víz
• 2,5 kk só
• 1 ek apróra vágott korian-

derzöld (elhagyható)

Először a búzadarát szárazon 
serpenyőbe rakjuk, megpirít-
juk és félretesszük. Utána egy 
lábosban felmelegítjük az olajat, 
illatosra pirítjuk benne a fekete 
mustármagot. Ha megvan, 
jöhet a római kömény, majd az 
urad dal, a mogyoró, a gyömbér, 
a chili és a curry levél. Ha eze-
ket is megpirítottuk, beleszórjuk 

a porfűszereket: az asafoetidát és 
a kurkumát, elkeverjük és rárak-
juk a zöldségeket. Egy-két perc 
kevergetés után felöntjük vízzel, 
sózzuk és addig főzzük, amíg 
majdnem megpuhulnak a zöld-
ségek. Ekkor kevergetés közben 
– hogy ne legyen csomós – hoz-
záadjuk a megpirított búzadarát 
és a korianderzöldet. Pár percig 
kevergetve főzzük, és ha besűrűsö-
dött, lefedjük az edényt és elzárjuk 
alatta a lángot. Kicsit állni hagyjuk, 
utána melegen tálaljuk. 

Hémangi
Vegavarazs.hu
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Palócleves 
Hémangi 
módra
Amelynek nincs is köze a palócokhoz. Azt 
mondják, Gundel János készítette elő-
ször, és Mikszáth Kálmánról, “a legnagyobb 
palócról” nevezte el, egy másik történet 
szerint pedig az író születésnapján tálalta 
fel, amikor Mikszáth olyan levest kért, amely 
a magyar konyha minden zamatát magában 
foglalja.
Természetesen az én palóclevesem hús nélkül készül, 
ám a helyben termelt zöldségektől és a fűszerektől 
így is teljesíti feladatát: magában foglalja a magyar 
konyha minden zamatát. Ez az isteni, savanykás ízű 
leves jó választás a hideg napok beköszöntével.  

HOZZÁVALÓK:
• 3 ek olaj
• 2 nagyobb krumpli felkockázva
• 30 dkg zöldbab
• 1-2 sárgarépa felkarikázva
• fél karalábé felkockázva
• 2,3 kk pirospaprika
• ¾ kk aszafoetida (vagy 1 fej hagyma)
• 1 kk őrölt fűszerkömény
• egy csipet őrölt feketebors
• fél dl paradicsomlé
• 2 babérlevél
• 2 dl tejföl
• 2 ek liszt
• 2-3 kk só
• egy kis csokor kapor felaprítva

ELKÉSZÍTÉS:
Tetszőlegesen: egy darab gabonakolbász 
vagy egy pár vegán virsli (elhagyható)Egy 
fazékban felmelegítjük az olajat, beletesszük 
a megmosott, felaprított zöldségeket, és 3-4 
percig dinszteljük. Megszórjuk pirospaprikával, 
aszafoetidával, fűszerköménnyel és borssal, 
ráöntjük a paradicsomlevet és felöntjük annyi 
vízzel, amennyi a leveshez kell. Megsózzuk 
és puhára főzzük a zöldségeket. A tejfölt és 
a lisztet habverővel simára keverjük, majd 
a leves levéből is keverünk hozzá egy merő-
kanálnyit. Végezetül hozzáadjuk a leveshez és 
behabarjuk. Beletesszük a kaprot, és ha a hús 
helyett szeretnénk vegán helyettesítőt bele-
tenni (gabonakolbászt, vegán virslit), akkor azt 
is hozzáadjuk. Újraforrás után 2 percig főzzük. 

Hémangi / vegavarazs.hu
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Sütőtökös chutney
HOZZÁVALÓK:
• 1 kg megtisztított sütőtök
• 70 dkg alma
• egy diónyi friss gyömbér
• 1 db csilipaprika
• 1 evőkanál sárga mustármag
• 1 evőkanál fekete mustármag (ha 

nem jutsz hozzá, hagyd el, nincs 
különösebb jelentősége, inkább csak 
dizájnelem)

• 3 db vöröshagyma 
• 2 dl almaecet
• 20 dkg 3:1-ben befőzőcukor
• 2 teáskanál só
• 3 dl narancslé

ELKÉSZÍTÉS:
Amíg a tököt és az almát tisztítottam és kb 
1X1X1 cm-es kockákra vágtam, az uram kifa-
csarta a narancslevet. Mindezeket beletettem 
egy fazékba, hozzákerült a felkockázott hagyma, 
a csíkozott gyömbér, az összavagdalt csili, meg 
az összes többi hozzávaló.

Felforraltam és azután 15 percig főztem.
Üvegekbe raktuk, fejreállítottuk 10 percre és 
plédek közé csomagoltuk.

Nagy Márti
hogymegtudjuknezni.blogspot.hu
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A jóga egyre elterjedtebb a világon. Naponta gya-
korlók ezrei lépnek jógamatracra vagy ülnek le 
meditálni, és mostanra szinte mindenki tudja, 
hogy a jóga több, mint sport vagy valamiféle 
testmozgás. 

A jóga 5000 éves múltra tekint vissza és nem csak 
a fizikai testedre hat, nem csak átmozgat és erősöd-
hetsz vele. Segít a testi-lelki harmónia elérésében, 
fejleszti a tudatosságod, ami az élet több területén 
is kamatoztatható. A jóga eredeti célja az önmeg-
valósítás volt – a test-elme-lélek teljes egysége az 
eredeti forrásunkkal, a legfelsőbbel. A jóga a „yudzs” 
szanszkrit szógyökből ered, ami egyesülést jelent. 

Ahhoz, hogy valaki elérje az önmegvalósítás álla-
potát, elengedhetetlen, hogy az elméje nyugodt, 
kiegyensúlyozott legyen és a fizikai teste egész-
séges. Ma a jóga eredeti célja keveseket  érdekel, 
a testgyakorlatok a legelterjedtebbek. Manapság 
az emberek leginkább arra használják a jógát, hogy 
ebben a rohanó világban az elméjük kicsit nyugod-
tabb legyen, és a gyakorlás javítsa egészségügyi 
állapotukat.

A test és elme egységet képeznek, és minden, ami 
az elmét kibillenti az egyensúlyból, az a fizikai testben 
is egyensúlytalanságot hoz létre. Azt egyre többször 
hallani, hogy a testi betegségek mögött lelki okok 
vannak. Amikor az elmében feszültség keletkezik 

Miért éppen 
a jógát 
válaszd?
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(stressz, túl sok vágy, túl sok feladat, emberi konflik-
tusok, megoldatlan élethelyzetek), akkor az a testre 
is kihat. A testben is feszültség keletkezik, legyengül 
az immunrendszer, méreganyagok halmozódnak 
fel a szervezetben, és könnyen megbetegedhe-
tünk. Amikor a tudat magasabb minőségű lesz, segít 
az egészséges, hosszú, minőségi élet elérésében. 

Ilyenformán a tudat az, ami elsődleges, ezért nagyon 
javasolt a meditáció.

Bárki jógázhat, nincsen korhoz, nemhez, egész-
ségügyi állapothoz kötve és semmilyen speciá-
lis felszerelés nem szükséges hozzá. A jóga segít 
a testi betegségeket megszüntetni és az elmét 
elcsendesíteni.

A mozgás önmagában azt mondják 
egészséges, miért éppen a jógát válaszd? 

Testi-lelki harmónia
A jóga előtérbe helyezi, hogy önmagunkkal és a ter-
mészettel összhangban legyünk. Amikor ez az össz-
hang létrejön, akkor egy kiegyensúlyozott állapotot 
tapasztalhatsz, minden nagyon könnyedén megy 
és felszabadultság, boldogság hatja át mindened. A 
jógagyakorlatok, a napi rutin kialakítása, a táplálkozási 
ajánlások, meditáció, relaxáció mind elősegítik ennek 
a harmonikus állapotnak a létrejöttét.

Rugalmasabbá, hajlékonyabbá tesz
A rendszeres jógagyakorlással hétről-hétre formáló-
dik a tested, úgy, ahogy sosem gondoltad volna. Már 
néhány hét után jelentős változást tapasztalhatsz, 
a tested sokkal könnyedebbé válik a hétköz-
napi mozgások során is és a jógagyakorlatok 
is egyre jobban mennek majd.

Energiával tölt fel, felfrissíti a testet
A jógagyakorlatok energetizálják az egész testet, 
nem csak az izmokat frissítik fel, de a belső szervekre 
is komoly hatást fejtenek ki és beindítják a test-
ben a prána (energia) áramlását. A jógaórák végén 
a relaxáció segít, hogy a jógapózokkal megtermelt 
energia szétáradjon a testedben és minden egyes 
sejtedet feltöltse.  

Erősíti az izomzatot, csontozatot,  
javítja a testtartást
Bár sokan azt gondolják, a jógások csak helyben 

ülnek, de a jógagyakorlatok igen intenzíven 
igénybe tudják venni az izomzatot. Az ászá-

nak kitartása nagyon jó és biztonságos 
testmozgás, általuk erősödik az izomzat, 

javul az állóképesség és csontsűrűség, 
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A megfelelően kivitelezett jógagyakorlás segít elsa-
játítani a helyes testtartást és a tartásban szerepet 
játszó izmokat megerősítheted vele. 

Szimmetrikusan terhel
Sajnos világunkat sok szempontból asszimmetria jel-
lemzi – féloldalt hordott táskák, keresztbe tett lábak, 
oldalra helyezett monitor, esetleg valaki választ még 
egy asszimmetrikusan terhelő sportot is pl. tenisz, 
fallabda. A testben létrejövő asszimetria kompenzálá-
sához mindképpen hasznos valamilyen szimmetrikus 
terhelés. A jógában mindig törekszünk a szimmetri-
kus terhelésre – ha megcsináljuk jobb oldalra, akkor 
balra is, ha előrehajolunk, hátra is.

Harmonizálja a légzést, keringést,  
hormonrendszert, emésztést
A jógagyakorlás alkalmával energetizáljuk a belső 
szerveket, a hormon- és mirigyrendszert. A jóga ásza-
nákkal a belső szerveket összepréseljük, kinyújtjuk, 
megcsavargatjuk és ezáltal mintha jól átmasszíroztuk 
volna, javul a szervek vérellátása, javulnak a funkciók 
is. A jógagyakorlatokkal és a légzéssel elősegítjük 
a szervezetből a méreganyagok távozását is.  

Nyugtatja az elmét és az idegrendszert, 
oldja a feszültségeket
A jógagyakorlatok, a légzés, a relaxáció és a medi-
táció is segítenek a testben és az elmében lévő 
feszültségeket kioldani. A gyakorlás közben az elme 
megnyugszik, normalizálódik a légzés, keringés és 
az idegrendszer állapota.

Javítja koncentrációt
A jógagyakorlatok kivitelezésénél szükséges, hogy ott 
legyünk a pillanatban. A gyakorlásnál fontos, hogy ne 
elsődlegesen a fizikai testerejéből dolgozz, hanem 
a tudatosságodból. A gyakorlatok kivitelezésénél 
folyamatosan fejlődik a koncentrációs képességed, 
ami a hátköznapokban is megmutatkozik.

Érzelmi stabilitást ad,  
növeli az önbizalmat
A jógagyakorlás egyfajta rendszerességet, kitartást 
követel meg. Még ha az elején nehéz is egy-egy 
pózt megtartani, rendszeres gyakorlással a póz egyre 
könnyedebbé válik és a látható eredmény segít növeli 
az önbizalmadat is. A jógapózokban elért stabilitás 
segít, hogy az élet minden területén magabiztosab-
ban állj helyt. 

A jóga nem ad mindenre megoldást, de minden 
állapot, betegség a megfelelő személyre szabott 
rendszeres jógagyakorlás segítségével javítható, 
változtatható. A rendszeres gyakorlás megváltoztatja 
a gondolkodásunkat, kihat a személyiségünkre és 
elérhető lesz, hogy egészségesen harmóniában 
éljünk önmagunkkal és környezetünkkel.

Építsd be a jógát az életedbe és tapasztald meg 
a hatásait!

Vitai Kati
jógaoktató

eljharmoniaban.blogspot.hu
eljharmoniaban.hu
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Amikor egy lakást vagy házat megvizsgálunk, akkor 
nem csak azt nézzük, hogy az egyes égtajaknak 
milyen a Vaszati szerinti jellemzőjük, hanem az adott 
égtájjal kapcsolatban megvizsgáljuk azt is, hogy 
a vele szemközt levő égtájnak mik a jellemzői.

Ha például kíváncsi vagy arra, hogy miért nincs 
annyi bevéveled, mint amennyire vágysz, akkor – 
ha már hallottál a Vaszatiról –, rögtön megnézed, 
hogy vajon milyen állapotban van az otthonod 
északi része. Mint tudjuk, otthonunk északi részé-
nek a minősége alapján tudunk következtetéseket 
levonni a bevételeinkkel kapcsolatban. Ha azonban 
még tisztábban akarunk látni, akkor nem csak azt 
nézzük, hogy mennyire nyitott vagy zárt, mennyire 
tiszta, rendes, vagy éppen zsúfolt az északi terület, 
hanem megnézzük azt is, hogy milyen állapotban van 

otthonunk déli része. A délnek a minősége ugyanis 
szintén hatással van az észak jellenzőire, jelen eset-
ben arra, hogy a beáramló pénzt mennyire tudjuk 
megtartani. Amikor tehát – bármilyen okból – meg-
vizsgálunk egy adott égtájat, nagyon fontos, hogy 
megnézzük azt is, hogy milyen a vele szemközti 
égtáj minősge. A korábbi példánknál maradva, ha az 
észak nyitott ugyan, de a dél még nyitottabb, akkor 
hiába keresünk sokat, könnyen lehet, hogy a pénz 
kifolyik a kezünk közül. Ha az észak nyitottabb, mint 
a dél, akkor viszont jó eséllyel tudunk félretenni is 
a megkeresett pénzünkből. Ha az észak zárt, ami 
kedvezőtlen, és a dél is zárt, akkor a dél zártsága 
kicsit enyhít az észak kedvezőtlen minőségén, ha 
viszont a dél nyitott, az még inkább fokozza az észak 
zártságából eredő problémákat.

Az égtájak jelentősége otthonunkban
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Amikor egy égtájtengely – például az 
észak-dél tengely – minőségét vizsgáljuk, 
mindig fontos megnézni, hogy az adott 
tengely kibillent-e az egyensúlyából, vagy 
sem. Ha kibillent, akkor nagyon fontos, 
hogy az égtájtengely mindkét égtájhoz 
tartozó részét korrigáljuk akkor is, ha csak 
az egyik égtájjal van gond. Egy égtájten-
gely csak akkor mondható egészségesnek, 
ha mindkét “vége” megfelel a Vaszati elve-
inek! Ha csak az egyik, akkor már kibillent 
az egészséges egyensúlyából!

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha 
az északot valamilyen okból korrigálni kell, 
rögtön megnézzük, hogy a déli terület 
minőségét hogyan lehetne javítani. Ha 
északra ki kell tenni egy yantrát (a Buddha 
yantrát), akkor ajánlott délre is kitenni az 
oda tartozó yantrát (Mars-Narasimha yant-
rát) még akkor is, ha úgy találjuk, hogy ott 
nincs probléma.

Marcus Schmieke mondta több évvel 
ezelőtt, hogy soha ne kezeljünk egy-egy 
égtájat különállóan, mindig vizsgáljuk 
meg a vele szemközti égtájat is.

NÉZZÜK MEG, HOGY AZ EGYES ÉGTÁJTENGELYEKNEK 
MILYENNEK KELLENE LENNIÜK:

1.) Észak-dél tengely (organikus tengely):
Észak: nyitott, ablakos, tágas, tiszta, könnyű, világos 

színek (zöld előnyben)
Dél: zártabb mint az észak, kevesebb ablak, nehéz. 

sötétebb színek (meleg földszínek előnyben)
2.) Kelet-nyugat tengely (szoláris tengely):

Kelet: nyitott, ablakos, tágas, tiszta, könnyű, világos 
színek, (sárga, narancs)

Nyugat: zártabb mint az észak, kevesebb ablak, nehéz, 
sötétebb színek (kék, földszínek, de akár egy kevés 
fehér is!)

3.) Északkelet-délnyugat tengely (statikus tengely:
Északkelet: nyitott, ablakos, tágas, tiszta, könnyű, vilá-

gos színek, (sárga, kék)
Délnyugat: zárt, kevés ablak, nehéz, sötétebb színek 

(elsősorban földszínek)
4.) Északnyugat-délkelet tengely (dinamikus tengely):

A két tengely nagyjából egyformán legyen nyitott. 
Inkább csak ablak legyen, erkély, terasz lehetőleg ne.
Északnyugat: levegős, világos színek, fehér, pasz-

tellszínek, hűvös
Délkelet: tüzes színek, piros, bordó, meleg

Ha északon van egy ekkora abla-
kunk, akkor az a kedvező, ha a vele 
szemben, délen, levő ablak ennél 
semmiképpen sem nagyobb.
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Egy lakás elemzésekor különös gondot fordítunk 
az északkelet-délnyugat tengely egyensúlyára. Ennek 
a tengelynek a minősége nagyon sokat elárul a lakók 
életéről. Az északkelet felel a jövőért, a növekedé-
sért, a fejlődésért, de arra is utal, hogy mennyire 
van harmónia a férj és feleség között. A délnyugat 
a múltat képviseli, a stabilitást, az erkölcsöt. Az észak-
kelet-délnyugat tengely minősége nagyon sokat 
elárul a lakók egészségi állapotáról is. Nagyon fontos, 
hogy ez a tengely ne billenjen ki az egyensúlyából 
és ha bármely ide tartozó égtájon probléma van, 
mindenképp korrigáljuk a másik égtájat is.

A tengelyek korrigálásánál azon túl, hogy mindkét 
oldalt rendbetesszük, fontos, hogy az energetikai 
eszközök kiválasztásánál is gondoljunk az adott ten-
gelyhez tartozó mindkét égtájra. Ha tehát valamilyen 

A kelet-nyugat tengely-
hez tartozó Ramacandra 
yantra (sárga) és Kurma 
yantra (kék.)

okból úgy döntünk, hogy elhelyezünk egy Rama-
candra yantrát keleten (például azért, mert egyáltaán 
nincs ott ablak, vagy ott van a vécé, esetleg túlságo-
san zsúfolt), akkor legyen rá gondunk, hogy nyugaton 
is elhelyezzük az oda tartozó Kurma yantrát.

Javaslom, hogy amikor ezentúl otthonodban, 
annak minőségében keresed valaminek az okát, min-
dig vizsgáld meg a kérdéses égtájjal szemben levő 
égtájnak is a minőségét és nézd meg, hogy vajon az 
a bizonyos tengely nem billent-e ki az egyensúlyából!

Manhertz Edit
Vaszati tanácsadó

Vaszati.hu
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Őszi csemege, 
a birsalmasajt

Az elkészítése ezzel a módszerrel egyszerű és 
gyors volt. 

A birsalmasajt igazi retró édesség, rengeteg 
cukorral, szóval nem mindennapos fogyasztásra 
ajánlott. Azt olvastam, hogy már 1578-ban is meg-
említették valahol a létezését. Nagyon sok recept 
1 kg cukrot használ 1 kg tiszta birsalmához, ez 
nekem nagyon sok, és 1 kg/60 dekával is működik. 

HOZZÁVALÓK:
• 3 kg birsalma
• 1 citrom
• 60 dkg cukor/1 kg tisztított birsalmához
• Ízlés szerint őrölt fahéj, dió (de remekül illik 

hozzá a gyömbér, őrölt szegfűszeg is)

A birsalmát alaposan megmostam, kivágtam 
belőle a magházat, és a birsalmát nagyobb dara-
bokra vágtam. Vannak, akik megpucolják, és rajta 
hagytam a héját, mert nagy a pektintartalma, és 
a megfőtt pépben egyáltalán nem észrevehető. 

A birsalmát fazékba tettem, felöntöttem annyi 
vízzel, ami ellepi, belefacsartam a fél citrom felét, 
majd feltettem főni. Nagyjából fél óra alatt meg-
puhult. Ekkor leszűrtem, kicsit hűni hagytam. 

Botmixerrel krémesre turmixoltam, lemértem 
és kiszámoltam a cukor mennyiségét. Ahogy már 
írtam, 1 kg péphez 60 dkg cukrot számoltam. 
Adtam hozzá egy kevés őrölt fahéjat is (elhagy-
ható), majd belefacsartam a maradék citrom levét. 

Alaposan összekevertem és magasfalú tepsibe 
tettem. 

Úgy gondoltam, a gyümölcspép sűrítése már 
a szilvalekvárnál is bevált, itt is ezt alkalmazom, így 
nem kell a tűzhely mellett állni és folyamatosan 
kevergetni. 

140 fokosra melegítettem a sütőt, beletettem 
a tepsit, és 20-30 percenként megkevertem a bir-
salma pépet. Nagyjából 2-2 és fél óra alatt szépen 
besűrűsödött. Ekkor 2 kisebb tepsibe sütőpapírt 
tettem, beleöntöttem a pépet, raktam pár muff-
informába is. Ekkor meg lehet szórni egy marék 
durvára vágott dióval. 

Egy nap alatt szépen megszilárdult, kivettem 
a formákból, tálcára tettem és hűvös, jól szellőző 
helyen száradni hagyom legalább egy hétig. 
Naponta megfordítom, hogy mindkét oldala jól 
kiszáradjon. Így akár egy évig is eláll. 

Ui.: a lé sem ment kárba, amiben a birsalma főtt. 
Amikor kihűlt, tettem hozzá citromlevet, negyed-
annyi édesítőt, egy kevés vizet, és isteni birsalmás 
limonádé lett belőle. 

Hémangi
Vegavarazs.hu
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1908. okt. 1. Henry Ford bemutatja a Ford T-modellt

1883. okt. 4. Először indul el az Orient expressz

október 4. az Állatok Világnapja

1969. okt. 5. Először kerül adásba a Monty Python műsora a BBC-n

1849. okt. 6. Aradon kivégzik a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy 
ezredesét, az aradi vértanúkat

1184. okt. 7. Francia szerzetesek lerakják a szentgotthárdi apátság alapjait 
a mai Szentgotthárdon

1903. okt. 10. Megnyitják a (régi) Erzsébet hidat Budapesten

okt. 10. A lelki egészség világnapja

1887. okt. 11. A. Miles feltalálja a liftet

1875. okt. 12. Esztergomban megnyílik a Keresztény Múzeum

1911. okt. 14. Budapesten bejegyzik az első magyar filmvállalatot, a Hunnia 
Filmgyárat

1964. okt. 14. A tokiói olimpiára készülve Japánban üzembe helyezik a világ első 
nagysebességű vasútvonalát, a Tókaidó Sinkanszent

okt. 15. Baranyában Teréz napján kezdik meg a szüretelést, a darálást és per-
sze a préselést. Teréz napja Bácskában és Bánátban asszonyi dologtiltó nap. 
Ilyenkor nem szabad mosni, kenyeret sütni. Az idősebb generáció tagjai a mai 
napig betartják a tilalmat.

okt. 16. a Kenyér Világnapja

1979. okt. 17. Teréz anya Nobel-békedíjat kap

1949. okt. 20. Megjelenik a Nők Lapja első száma

1686. okt. 22. A törökök kivonulnak Pécsről, 143 évi megszállás után

okt. 23. Nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és 
a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója

1965. okt. 26. A londoni Buckigham-palotában II. Erzsébet brit királynő lovaggá üti 
a Beatles tagjait

Helló október!

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ford_T-modell
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orient_expressz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Monty_Python
https://hu.wikipedia.org/wiki/BBC
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_(Románia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848–49-es_forradalom_és_szabadságharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_vértanúk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgotthárdi_ciszterci_apátság
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgotthárd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erzsébet_híd_(Budapest)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztény_Múzeum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hunnia_Filmgyár&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hunnia_Filmgyár&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1964._évi_nyári_olimpiai_játékok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Japán
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tókaidó_Sinkanszen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bácska
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bánság
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalkuttai_Szent_Teréz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nobel-békedíj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nők_Lapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszmán_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pécs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_ünnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Köztársaság_(1989–)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buckingham-palota
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Erzsébet_brit_királynő
https://hu.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
http://108.hu/magazin


TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• A Túrórudi nyomában 
(tovább: divany.hu)

• Kapar a torkod?
 (tovább: divany.hu)

• Bokaficam esetére 
(tovább: hazipatika.com)

• A babahordozás titka
 (tovább: hazipatika.com)

A ZSÁLYA
A zsályatea nélkülözhetetlen a szem gyulladá-
sos betegségeinél, mint a kötőhártya gyulla-
dás, vagy a szájban keletkező betegségek egy 
részénél, mint az afta vagy a herpesz. Szemre 
borogatásként javasolt, inkább, mint a kamilla. 
Az is kiváló gyulladásgátló, de szárító hatása 
miatt a zsálya kíméletesebben hat. Ha nincs saját 
növénye otthon, a szem borogatására kiváló 
a filteres tea, hiszen kényelmes megoldás egye-
nesen a beáztatott filtert tenni a szemünkre.

A száj kezeléséhez egyszerű teát főzünk. 
Egy csészényi teához egy teáskanálnyi szárított 
növényt teszünk, fedő alatt annyira kihűtjük, 
hogy kényelmesen öblögetni lehessen vele.

Az erek gyulladására gyakorolt jótékony 
hatása miatt érdemes kipróbálni aranyér beteg-
ség esetén is, teából készített ülőfürdőként. 
Torokgyulladásnál kiváló öblögetőszer, vérző 
sebeknél lemosó formájában vérzéscsillapító.

Az ájurvéda szerint a zsálya különleges hatása, 
hogy az érzéseinkre hat, feloldja az elme érzelmi 
gátjait, ezzel nyugodtságot és tisztánlátást idéz 
elő. Elsősorban a kapha túlsúlyon segíthet, miu-
tán visszaszorítja a túlzott testnedvtermelődést. 
Szárító hatást fejt ki az orrban és a tüdőben 
felhalmozódott nyálkával szemben. Szárítja 
továbbá a sebeket is, akár a fekélyt is csillapítja, 
és elállítja a vérzést. Épp szárító hatása miatt 
a vátáknak vigyázniuk kell vele váta túlsúly ese-
tén, valamint szoptatós anyáknak nem ajánljuk. 
A pittát megemelheti, így nekik inkább hidegen 
fogyasztva ajánlott, összehúzó és vízhajtó hatása 
miatt. Remek izzadáscsökkentő, amitől a pitták 
szenvednek leginkább.

Túlevőknek és egyéb móhóságtól, szenvedé-
lyekkel küzdőknek viszont a segítségére lehet, 
mivel enyhíti ezeket a mohó vágyakat. 

Károlyi Bánki Viktória
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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
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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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