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Januárt régies nevén a fergeteg havának is nevezik. 
Ez egyrészről azt jelenti, hogy régen nagyon nagy 
hidegek, hófúvások voltak. Másrészről a mai ember 
számára ezt azt jelenti, hogy a nagy ünnepségek után 
jönnek a „szürke” hétköznapok, nem találja a helyét, 
a ritmusát, a jelenét. Így könnyebben elkaphatunk 
betegségeket is. Illetve talán ezt a hónapot érezzük 
a leghosszabbnak.  

Úgy gondolom, hogy sokan problémája onnan 
fogad, hogy nem tudjuk értékelni azt, amink van! Túl 
sokat várunk el önmagunktól és a környezetünktől.

Zárjuk le az évet!
Lehet, hogy a naptárban lapuztunk egyet, s januárt 
látunk, de lelkünkben, még a tavalyi évben élünk. 
Ajánlom figyelmükbe az évrendező füzetet, amelyet 
az internetről ingyenesen le lehet tölteni, és kitölteni! 
Segít, hogy tudjuk nem is volt olyan rossz az évünk, 
és nem is olyan rossz a jövőnk, mint azt ahogyan 
most látjuk!

Kezdjünk valami újba!
Téli időszak kiváló lehetőség arra, hogy valamit újat is 
megtanuljunk. Ajánlom az alkotást, ahol még jobban 
meg tudjuk magunkat ismerni. Fessünk, rajzoljunk, 
kössünk, horgoljunk, főzzünk! 

Járjunk közösségekbe!
Az ember társas lény, s olykor jól esik más energiákkal 
is találkozni. Ilyenkor az ember tapasztalatokat cserél, 
láthatja, hogy mások is hasonló cipőben járnak, vagy 
vannak olyanok, akik egy lépéssel előrébb tartanak. 
Nem tudhatjuk soha, hogy milyen szó, mondtat, illat 
visz tovább minket!

Januári 
lélekmelengető
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Tartsuk melegen a derekunkat!
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a vesénk fontos 
szerepet tölt be egészségünk, kedvünk megtartásá-
ban! Másrészről üljünk egyenes háttal, hogy hagyjunk 
helyet a szereink optimális működésének, illetve 
legyen tartásunk az élet minden területén!

Esti meleg lábfürdő!
Ha hideg helyen dolgunk, akkor a munka végeztével 
rakjuk meleg vízbe a lábunkat, amelybe rakhatunk 
egy evőkanál szódabikarbónát. Ez segít feltölteni 
a szervezetet friss energiával, valamint a szódabi-
karbóna támogatja a szervezet méregtelenítését.

Gyógynövényes fürdő!
Ha van kádunk, akkor a jól ismert fürdőszeánszokat 
tarthatunk magunknak. Jó ha ilyenkor a gyerekek az 
apjuk játszanak, s van magunkra egy 20 perc az ella-
zuláshoz és a feltöltődéshez. Egy kis vászonzacskóba 
tegyünk egyenlő arányban levendulát, mentát, roz-
maringot, bazsalikomot, ezerjófüvet. A fürdőzés előtt 
öt percre tegyük bele a növényeket, majd vegyük 
ki. A feltöltő fürdő ne tartson 20 percnél tovább! 
Közben kortyolhatunk teát is, amely még jobban 
megtámogatja a szeánszunkat: 1 teáskanál orbáncfű, 
fél teáskanál levendula, fél teáskanál borsmenta. Az 
elkészítése a szokásos módon! Gyújtsunk gyertyákat.

Hallgassunk komoly zenét!
A komolyzene hallgatását főleg babák számára 
szokták ajánlani, mert kifinomúltabbá teszik őket, 
jobban fejlődik az agyuk. Viszont a komoly zene 
nemcsak nekik tesz jót, hanem mindenkinek! Mivel 
a megkomponálása több rétegű, így több szinten 
hat a tudatalattinkba is! Így mi magunk is jobban ki 
tudjuk használni saját tudásunkat.

Végezetül a havi gyógyital receptje 
(megfázás elleni tea):

 z 1 evőkanál csipkebogyó, összetörve
 z Fél evőkanál hibiszkusz
 z 1 evőkanál borsmenta
 z 1 evőkanál citromfű (allergiások hagyják ki)
 z 1 evőkanál mezei zsúrló
 z Fél evőkanál gyermekláncfű levél és gyökér

Elkészítése 2 dl forrázott vízhez, 1-2 teáskanálnyi 
keverék, 10-15 percig állni hagyjuk langyosan önma-
gában vagy mézzel fogyasszuk.

Jó egészséget mindenkinek!
Nagyné Szalai Melinda

Fitoterapeuta, jóga oktató, dúla
melinda-angel.blogspot.hu
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Egyetlen nap van már csak ebből az évből, amikor 
ezeket a sorokat írom, és én ezen az egy napon is, 
mármint egy részében csupán, de dolgozni fogok. 
Aztán pedig, ahogy már el is terveztem egy ideje, 
hazajövök, megnézek egy filmet, amit ma választok 
majd ki, ledőlök, és örülök, hogy pihenhetek, hogy 
létezik egy csöppnyi meleg hely, az otthonom, ahol 
megpihenhetek, ahol magam lehetek, ahol átgon-
dolhatom a dolgaimat zavartalanul. 

Tulajdonképpen elmondható, hogy igazán jó 
nekem. Összességében megtörtént ebben az évben 
is minden,amit elterveztem, megvalósítottam, amit 
szerettem volna, és azt hiszem, hogy nyugodt szívvel 
várhatom az elkövetkezőket.

Ha ma kéne távozni a „színpadról”, tényleg nem 
mondhatnék egyebet, mint hogy “köszönöm”, és 
még egyszer: köszönöm.

Ennél izgalmasabban kell azonban alakulnia a jövő 
év első napjának. Mert azt is teljes szívemből hiszem, 
és tapasztalatból is tudom, hogy tervek nélkül, az 
elgondolásaink nélkül csakis olyan dolgokba sod-
ródunk bele, amik a tudattalanunkból törnek elő, s 
valósulnak meg, úgy, hogy meglepődve kérdezzük 
magunktól: de miért történik ez meg ez velünk? 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy még 
akkor is, ha előre tervez az ember, érhetik váratlan 
meglepetések, mivel egy-egy régebbi karma nem 
mindig jelzi előre a jöttét. Ám célok nélkül, elkép-
zelések nélkül az évek csak céltalan sodródásban 
telhetnek, s ha szívünkre tesszük a kezünket, egyikünk 
sem kívánhatja magának, hogy életének irányítása 
teljesen kicsússzon a kezéből. Még akkor sem, ha 
van istenhite. Isten is csak besegít, ha tudjuk, mely 
kikötőbe szeretnénk a hajónkat kormányozni.

“Ha csalán lesz
, 

azt se
 bánom… 

igaz les
z m

ajd 

a virá
gom

” 

ÉvvégeÉvvége
Kertész leszek, fát nevelek,

kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,

csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,

ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,

nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton -

ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.”

(József Attila)
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Tehát az első napom kezdete az elcsendesedésé 
és a tervezésé lesz. Majd a kérdéseké és a csendben 
érkező válaszoké.

Aztán a gyermekeimé, akikkel szeretnék néhány 
bensőséges órát eltölteni, mert ki tudja, hogy meddig 
tehetem meg.

A nap utolsó percei pedig a hálaadáséi lesznek. 
Nincs annál fontosabb. Innen indul ki minden terem-
tés. Ha hálatelt szívvel gondolunk arra, amit eddig 
kaptunk és tapasztaltunk, és nem siratjuk magunkat 

túl sokáig a számunkra kellemetlen helyzetek miatt, 
sokkal érettebb és nemesebb szívvel leszünk képesek 
az eljövendő eseményekkel megbirkózni. Hiszem 
és tudom.

Boldog új esztendőt, tehát. Tudatosat és célok-
kal telit. Szeretetben és egészségben gazdag 
évet kívánok. Mindannyiunknak. 

Mátyássy Lilla

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,

nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,

ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,

nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton -

ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.”

(József Attila)



A színek erejének a szervezetre 
gyakorolt hatását igen korán, már 
az ókorban (Egyiptom, Görögor-
szág, Kína) felismerték. 

Indiában az ayurvedikus orvos-
lásban tartották fontosnak a színek 
csakrákra és energiaközpontokra 
gyakorolt pozitív hatását. A terápia 
során használtak ásványokat és drá-
gaköveket, amelyeket a hét kozmi-
kus sugár koncentrációjának tartot-
tak. Az ayurvedikus gyógyászatban 
még ma is alkalmaznak drágaköve-
ket, úgy mint: az ónix az ultraviola 
fény megfelelője, a macskaszem 
az infravörösé, a rubint a vörösé, 
az igazgyöngy a narancssárgáé, 
a korall a sárgáé, a smaragd a zöldé, 
a topáz a kéké, a gyémánt az indi-
gókéké, a zafír pedig a lila fényé. 

(Itt jegyzem meg, hogy a zafír fel-
szikrázó fényt jelent.) 

A színek 
gyógyító ereje
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Az egyiptomiak, a rómaiak, görögök egyaránt 
használták a helioterápiát, azaz a fényterápiát. 
A görög város, Heliopolisz gyógyító templomairól 
vált híressé, amelyeket úgy építtettek, hogy a nap-
fényt a spektrum színeire törje meg az atlantiszi és 
egyiptomi templomokhoz hasonlóan. 

A FÉNY a Naptól származik, amelynek melege 
és fénye minden létező egyed fennmaradásához 
elengedhetetlen. 

Egyiptomban nagy tisztelet övezte Ré, Hórusz 
és Ozirisz istenalakjait. Az ősi görögöknél Apolló-
hoz kapcsolódik a Nap kultusza. A kereszténység 
innen vette át a Nap, a Fény iránti tiszteletet, mely-
lyel Jézust ruházták fel, aki a szeretetet és a fényt 
sugározza. 

A Fény egyúttal megteremti az árnyékot és a sötét-
séget is, ezáltal létrehozva a dualitás világát.

Nem állhatom meg, hogy ne idézzem ide Gyö-
kössy Endre református pasztorál lelkész nagyszerű 
gondolatát, miszerint: 

„Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött 
még nagyobb; Amire nézek, az vagyok.”

A fény és sötétség ellentétpár összetartozik, együt-
tesen megalkotva a színek világát. 

A színek hatással vannak az érzelmeinkre, a fény 
„mennyei orvosság”.

A fény és a szín energiák, és így az elektromág-
neses rezgések körébe tartoznak. Úgy is mondhat-
juk, hogy a színek voltaképpen a fény különböző 
megjelenési formái. 

A hullámokat hullámhosszal és frekvenciával mér-
jük. A szín is olyan hullám, mely színjelenségét éppen 
hullámhossza alapján nyeri el. Az ibolyaszínnek kicsi 
(380-420 nm), a vörösnek (650-750 nm) ellenben 
nagy a hullámhossza. 

Ebből az következik, hogy a fény és a szín energiák, 
és így az elektromágneses rezgések körébe tartoznak. 
Úgy is mondhatjuk, hogy a színek voltaképpen a fény 
különböző megjelenési formái. 

Csakra Helye Mirigy Szín Kő Aroma Mantra

1. végbél, nemi 
szervek

mellékvese vörös Achát, Jáspis,  
Gránát, Rubin

Lótusz, 
Cédrus, Szegfű

LAM

2. keresztc-
sont- 
symphisis

petefészkek, 
herék

narancs Karneol, Holdkő, 
Gyöngy

Neroli, Szantál VAM

3. köldök hasnyálmi-
rigy

sárga Citrin, Borostyán, 
Nemestopáz

Citromolaj, 
Rozmaring, 
Bergamott

RAM

4. a szegycsont 
közepe

csecsemőmi-
rigy (timusz)

zöld, 
rózsaszín

Smaragd, Jáde, 
Rózsakvarc, 
Rózsaszín turmalin

Rózsaolaj YAM

5. gégefő pajzsmirigy kék Akvamarin, Türkiz, 
Kalcedon

Levendula, 
Zsálya, Eu-
kaliptusz

HAM

6. a homlok 
közepe

agyalapi- 
mirigy 
(hipofízis)

indigó Lapislazuli, Zafír, 
Hegyikristály

Levendula, 
Jázmin

KSHAM

7. a fej teteje tobozmirigy ibolya, 
fehér, arany

Ametiszt,  
Hegyikristály

Lótosz OM
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A színhatások és az érzések között szoros össze-
függés tapasztalható. 

A színek befolyásolják az emberek közérzetét, első-
sorban a vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatá-
sukkal. Törvényszerűen mindenkiben bekövetkezik. 

Adott színspektrumban pl. a vörös megemeli az 
adrenalin szintjét, míg a sárga a szerotonin-terme-
lődést serkenti az agyban. 

Befolyásolhatják az oxigénellátást és az 
emésztő nedvek elválasztását. A vérsejtek képzé-
sét is szabályozzák, erősítik az immunrendszert. 
Szellemi-agyi szinten a színek élénkítenek vagy 
nyugtatnak, fokozzák meditációs vagy spirituális 
teljesítményünket - igény és színválasztás szerint.

Mivel a színek valójában elektromágneses rezgé-
sek, melyek sajátos frekvenciával rendelkeznek, így 
nem csupán a szemen, hanem a bőrön át is kifejtik 
hatásukat a beteg sejtekre, és korrigálhatják annak 
beteges vagy elváltozott rezgéseit. 

A színek hatását látványosan nyomon követhetjük 
a pulzus, a hőmérséklet, a vérnyomás vagy a bőr 
vérellátásának megváltozásán. 

Minden élőlény egy élő, thermodinamikailag 
indukált rendszer, mely erőtereket és finomtesteket 
hoz létre maga körül. 

Az étertest, mely körülveszi a fizikai testet, 
nem más, mint biofoton kisugárzás. Amikor egy 

elektron elmozdul a térben, sejtenként 90 mV ener-
gia keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a rezgés révén 
anyagot, információt, energiát ad le, illetve vesz fel 
a környezetből. 

Ahogy fentebb is említettem, a fény és a színek 
energiát képviselnek, tehát vak embert is kezelhe-
tünk velük. 

A fény kettős természettel bír: 
 y fotonként részecske-természettel,
 y hullámként viselkedik. 

A csakrák közötti energiaáramlás egyfajta 
kommunikáció. A csakrák finom energiáinak egyen-
súlya hatással van mindarra, amit gondolunk, mon-
dunk vagy teszünk, ami pedig befolyásolja az auránk 
állapotát. 

A csakrák finomítják a személyiséget, határozottan 
befolyásolják a fizikai megjelenést és a jellemből 
adódó hajlamokat, valamint életerőt biztosítanak 
a fizikai testnek. 

A csakrák kiegyensúlyozásával elérhető a teljes 
testi és lelki egyensúly és egészség. Ha kellemetlen 
dolgok történnek velünk, melyek befolyással hat-
nak ránk és hangulatunkra, az az auránk színén is 
meglátszik.

A keletkezett energiablokkokat több fajta módon 
oldhatjuk fel és hozhatjuk egyensúlyba a test ener-
giaáramlását. Egy energetikai probléma megoldása 
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mindenképpen a csakrák tisztításával, a csakrákban 
folyó energiaáramlás helyreállításával kezdődik. 

Minden csakra rezonál bizonyos lelki problémákra, 
amelyek hatást gyakorolnak nemcsak érzelmi éle-
tünkre, de kihathatnak a fizikai testünkre is.

Ahhoz, hogy képesek legyünk mind fizikai, mind 
lelki és szellemi jólétben élni, minden csakrának 
kiegyensúlyozott módon kell működnie.

A hét főcsakra a szivárvány hét színével közel 
megegyező rezgéstartományban működik. Lelki 
összhang hiányában rezgésszámuk megváltozik: 
a csakrák vagy túlpörögnek, vagy lelassulnak, amit 
a szellemi látó színváltozásként észlel.  

Ezek a változások hatással vannak az étertestre, 
illetve azon keresztül a fizikai testre is, így idővel 

szervi panaszokat, betegségeket is előidézhetnek. 
A lelki zavarok megszűnésével a csakrák működése, 
a szervezet energiaellátása helyreáll, s életbe 
léphetnek az öngyógyító mechanizmusok.

A színeknek a testre, lélekre és szellemre gyakorolt 
hatásával nem csupán kezelni és gyógyítani lehet, 
hanem segítségükkel felismerhetünk kóros lelkiál-
lapotot, problémákat és diagnózist is készíthetünk. 

Ezt a felismerést Max Lüschner svájci pszicholó-
gusnak köszönhetjük, aki a Lüschner-tesztnek neve-
zett eljárással megalkotta a színelmélet gyakorlati 
alkalmazását. 

Kollár Zsuzsanna Friderika
természetes gyógymódok szakértő

https://www.harmoniafeszek.hu
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Kurkuma,

Jellegzetes napsárga színe gyönyörűen mutat 
a tányéron (a ruhákon már kevésbé :-)), azonban 
színező tulajdonsága szinte eltörpül az egész-
ségre gyakorolt jótékony hatásai mellett.

A kurkuma a gyömbérfélék családjába 
tartozik. Indiában évezredek óta alkalmazzák 
fűszerként és gyógynövényként egyaránt. Az 
Ayurveda szerint mindhárom dósát (Vata, Pitta, 
Kapha) kiegyensúlyozza.

Egészségre gyakorolt kedvező hatásait első-
sorban a benne rejlő kurkuminnak köszönheti. 
Tudományosan bizonyított, hogy a kurkumin 
rendkívül erős gyulladáscsökkentő hatással bír, 
illetve az egyik leghatékonyabb antioxidáns. 
Emésztésserkentő és májvédő szerepe sem 
elhanyagolható.

A teljesség igénye nélkül, a következő beteg-
ségek megelőzésében és kezelésében sikerrel 
alkalmazták:

Megelőzés:
 z Daganatos megbetegedések
 z Szívinfarktus (vérrögképződést gátló hatásának 

köszönhetően)
 z Alzheimer kór (az oxidatív stressz okozta káro-

sodás és a gyulladás hozzájárulnak az Alzheimer 
kór kialakulásához, a kurkumin pedig, ahogy 
a cikk elején is említettem, erős antioxidáns és 
gyulladáscsökkentő)

 z Ízületi gyulladások

Kezelés:
 z Depresszió
 z Ödéma (gátolja a vízvisszatartást)
 z Gombás bőrbetegségek

Bőrápolás során sem érdemes megfeledkezni a kurku-
máról, ugyanis amellett, hogy ragyogó bőrt eredményez 

az indiai csoda(fű)szer

A kurkumát csupán néhány 
éve vezettem be a táplálkozá-
somba, azóta viszont a min-
dennapjaim része. Használom 
csicseri lepényhez, caurryk-
hez, sabjikhoz, levesekhez, és 
az egyik legkedveltebb mel-
engető italomhoz, a kurkuma 
lattéhoz.
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(az indiai emberek hosszú ideje alkalmazzák a kozmetikában is), 
a sebkezelésben és a hegek kialakulásának megelőzésében is 
alkalmazható. Antibakteriális hatásának köszönhetően, a vágott 
és karcolt sebek is kezelhetők vele, megakadályozván a bakteriális 
fertőzések kialakulását. Az 1001 otthoni gyógyír című könyv napé-
gést követően a következő alapanyagok egyenlő arányú keverékét 
javasolja az irritált bőrfelületre kenni: árpa, kurkuma és joghurt.

Figyelmeztetések

A kurkuma bőrön történő használata előtt bőrpróbát javasolt 
végezni, ugyanis érzékenység esetén irritációt okozhat.

Michael Castleman a Gyógynövény Enciklopédiában leírja, 
hogy a kurkuma csökkenti a fogamzóképességet. Ezt 
az elméletet egy állatkísérlet eredmé-
nyére alapozza 1994-
ben. A mai forrá-
sok nem tesznek 
említést a kurkuma 
fogamzásgátló vagy 
-csökkentő hatásáról.

Óva inti továbbá 
azokat az egyéne-
ket a kurkuma fo   -
gyasz tásától, akiknek 

véralvadási problémáik vannak – 
a kurkumin erőteljes vérrög kép-
ződést gátló hatása miatt.

A fűszeren kívül számos gyógy-
hatású készítmény közül válogat-
hatunk a piacon. Mielőtt azonban 
bármilyen egészségügyi problé-
mára elkezdenénk alkalmazni, 
javasolt orvossal, ayurvédikus 
orvossal konzultálni.

Etter Andrea
http://etterandrea.hu
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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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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
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pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
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természetes
alakbarát
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Előfordult már veled, hogy reggel fáradtabban 
ébredtél, mint ahogyan este lefeküdtél? Emékszel 
álmatlanul töltött éjszakákra, amikor hiába zuhan-
tál fáradtan az ágyba, valahogy nem akart jönni az 
álom a szemedre? Vagy ha el is tudtál aludni, éjszaka 
minduntalan megébredtél? 

Az éjszakai alvásnak nem csak az a célja, hogy 
kipihenjük magunkat és reggel frissen, energiku-
san indítsuk a napot. Létfontosságú szerveink, mint 
például a máj éjszaka regenerálódik, ha tehát nem 
pihenjük ki magunkat éjjel, akkor másnap nem csak 
fáradtak és nyűgösek leszünk, de hosszútávon még 
az egészségünket is kockára tesszük. Éppen ezért 

nagyon fontos, hogy az alvóhelyünkre és az alvási 
szokásainkra kiemelt figyelmet fordítsunk. 

Nézzük, mi minden szükséges ahhoz, hogy éjsza-
kánként jól aludjunk és reggel kipihenten ébredjünk!

Ideális esetben már arra is oda tudunk figyelni, 
hogy hol legyen a hálószobánk. Felnőttek (szülők) 
részére a hálószoba ideális helye délnyugaton van. Itt 
lehet a legjobban aludni. Jó lehet még aludni a ház 
déli és nyugati részén is. Ha egyikre sincs lehetőség, 
akkor az észak és a kelet is rendben van. Mindenkép-
pen kerülni kell a délkeletet, ami a tűz területe (itt 
egyenesen tilos aludni!) és az északkeletet is, ahol 
pedig túlságosan frissek az energiák.

A pihentető alvás
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A hálószoba helyének kiválasztását némiképp 
árnyalja egyéni kedvező égtájunk ismerete. Az 
egyéni égtájat az alapján számítjuk, hogy születé-
sünk pillanatában milyen helyzetben volt a Hold 
és azt mutatja meg, hogy melyek azok az égtájak, 
amelyek energiái – az általános Vaszati elvektől füg-
getlenül – jó hatással vannak ránk, és melyek azok, 
amelyek kedvezőtlenül hatnak ránk. A kedvező 
égtájakon jó minél többet tartózkodni, ezért azt 
szoktuk javasolni, hogy a hálószobánk (ahol garat-
náltan sokat vagyunk) lehetőleg olyan égtájon 
legyen, ami számunkra kedvező.

Előfordul, hogy a kedvező égtájaink között van 
például a délkelet, ahol viszont tilos aludni. Ilyenkor 
természetesen fontos, hogy odafigyeljünk az álta-
lános Vaszati elvekre és délkeleten inkább valami 
mással töltsük az időt, ne alvással. Ha tehát ismerjük 
az egyéni égtájunkat, akkor válasszunk annak függ-
vényében hálószobát, de fontos tudnunk, hogy az 
egyénileg kedvező égtáj az általános közérzetünkre 
és jól-létünkre van hatással, nem feltétlenül az alvá-
sunk minőségére. Az alvás minőségét inkább az 
befolyásolja, hogy a hálószoba égtája támogatja-e 
a nyugodt alvást vagy sem.

Miután kiválasztottuk a hálószobát, vessünk egy 
pillantást annak a berendezésére is!

Az első és legfontosabb az ágy. Azt javaslom, 
hogy fából készült ágyat válassz: kerüld a bútor-
lapból készültet és a fém keretest is. A legjobb, ha 
a fa valamilyen természetes (bio) festékkel vagy 
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olajjal van kezelve. A matrac keménységével kap-
csolatos általános szabály, hogy minél soványabb 
(könnyebb) valaki, annál puhább matracon érzi jól 
magát, a testesebb embereknek pedig a kemény 
matrac a kényelmesebb. Matracot mindenképpen 
szakboltban vásárolj és kérd az eladó szakmai segít-
ségét! Ezen nagyon sok múlik!

Ahogyan ajánlott kerülni a vasvázas ágyakat, 
ugyanúgy kerüldd a fémrugós matracokat is. Ez főleg 
akkor fontos, ha nem tudod megoldani, hogy sem-
milyen elektromos eszköz ne legyen alvás közben 
a közeledben. A fém ágy és rugó ugyanis felerősítheti 
az elektroszmog káros hatását.

Ha megvan az ágyunk, nem mindegy, hogy 
hogyan helyezzük el a szobában. Arra törekedj, hogy 
úgy fordítsd az ágyat, hogy annak a fejrésze NE legyen 
északon. Azaz amikor alszol, a fejed búbja ne nézzen 
észak, illetvve annak mellékégtájai felé!

Ezt a szabályt nagyon jegyezd meg! Ha tegyük fel 
délnyugaton van a hálószobád, ami nagyon jó, de az 
ágyon fekve északra fordul a fejed, akkor hiába támo-
gatná a délnyugat a mély alvást, az ágy helyzete miatt 
jó eséllyel mégsem fogsz jól alduni. Ehhez hasonlóan, 
lehetséges, hogy a hálószobád északnyugaton van 
(ami nem tiltott égtáj ugyan, de nem is a legjobb), 
de ha jó irányba (keletre, délre vagy nyugatra) néz 
a fejed, akkor mégics csak jól fogsz tudni aludni. 
(Legalábbis rövidtávon.)

Gyakran a hálószobában van a ruhásszekrény. Az 
a legjobb, ha a szekrényt a szoba déli, délynugati vagy 
nyugati részére tudod tenni, mert ott van jó helyen 
a nagy, nehéz szekrény. Sajnos még mindig divat 
a hálószobai ruhásszekrény ajtajára tükröt tenni. Ez 
mindeképpen kerüld, mert a hálószobai tükör nem 
támogatja a nyugodt alvást, ráadásul ha a szekrény – 
a szoba déli vagy nyugati részén van, ott egyáltalán 
nincs jó helyen tükör.

A hálószoba színvilága legyen nyugodt. Minden-
képpen kerüld itt a pirosat és a harsány, kontrasztos 
színeket!

Ügyelj arra is, hogy a hálószobában minél keve-
sebb elektromos eszköz legyen. Ne legyen itt tévé 
sem, akármennyire is szeretsz az ágyból tévézni. Ha 
valamilyen okból nem tudod elkerülni az elektromos 
eszközöket (mert például csak ez az egy szoba van), 
akkor éjszakára áramtalanítsd ezeket az eszközöket.

Ha általánosságban nincs gond az alvásoddal, 
akkor ennek a néhány Vaszati elvnek a betartása 
mág elegendő lehet ahhoz, hogy jól tudj aludni. Ha 
azonban egy kicsit is érzékenyebb vagy, nehezebben 
alszol, vagy ha csak szeretnél még jobban alduni, 
akkor a további tanácsaimat is fogadd meg:

Vacsorázz időben! Ez azt jelenti, hogy minél koráb-
ban! Az ájurvéda szerint legkésőbb este 6 óráig 
meg kellene vacsorázni. Ez sajnos a mai rohanó 
világunkban nem mindig megoldható, mert sokan 
akkorra haza sem érnek… A vacsora legyen könnyű 
és kevés. (Ahogy a mondás is tartja, őgy kell vacso-
rázni, mint egy szegény ember: keveset.) Legjobb 
valamilyen könnyű levest enni. Már csupán azzal, 
hogy nem terheljük meg a gyomrunkat lefekvés 
előtt, nagyon sokat teszünk a pihentető alvásért és 
a friss ébredésért!

Feküdj le időben! Szintén az ájurveda tanácsolja 
azt, hogy legkésőbb este 10 órakor oltsd el a villanyt 
és aludj. Minél korábban fekszel le, annál korábban és 
kipihentebben tudsz reggel felébredni.  Minél később 
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fekszel le, az alvás annál kevésbé tud pihentető lenni. 
Saját magamon vettem észre, hogy ha nem sikerül 
10 órakor lefeküdnöm, hanem például egy órával 
később, akkor az a másnapi ébredésnél gyakran 
két óra pluszt jelent, azaz, a tervezettnél 2 órával 
kelek később… Ha esetleg éjfél után fekszem le (ez 
nálam nagyon rikta, általában még Szilveszterkor 
sem tudom megvárni az éjfélt), akkor másnap szó 
szerint „másnaposnak” érzem magam…

Lefekvés előtt igyál egy csésze citromfű teát! Ez 
a tea az egyik kedvencem. Azt tartják róla, hogy ha 
napközben isszuk, akkor frissít, ha este, akkor nyugtat.

Lefekvés előtt egy-két órával már ne nézz tévét, 
ne olvass híreket, ne dolgozz a számítógépeddel. Ha 
muszáj este még dolgoznod, vagy valamit megnéz-
ned a telefonodon vagy a számítógépeden, akkor 
használj a monitoromn kékfényszűrőt!

Ha szeretnél lefekvés előtt olvasgatni, akkor egy 
igazi könyvet vagy magazint olvass, ne a telefono-
don keresed az olvasnivalót. Sokan vannak, akiknek 
már az is elég, ha lefekvéskor – már az ágyban – 
a kezükbe vesznek egy könyvet és két perc múlva 
már alszanak is… Ez viszont azt jelenti, hogy ha 

valamit tényleg el szeretnél olvasni, azzal ne az 
ágyban próbálkozz!

A levendulának és a levendula olajnak nagyon 
jó nyugtató hatása van. A levendula virágot szokták 
tenni nyugtató hatású teakeverékekbe is. Párologtass 
lefekvés előtt pár csepp levendula olajat a hálószo-
bában – ez szintén támogatja a nyugodt alvást.

Ha nagyon stresszes a munkád, lefekvés előtt 
meditálj egy kicsit, vagy csak egyszerűen csendesedj 
el és pár percig figyeld a lélegzetetdet. Legjobb, ha 
a légzőgyakorlat közben nyitva van az ablak.

Lefekvés előtt szellőztess ki alaposan! Ha az időjá-
rás engedi, hagyd nytva az ablakot egész éjszakára! 
Mi például egészen az első fagyokig nyitott ablakkal 
alszunk. Télen ez leginkább amiatt nem valósítható 
meg, mert odakint füstös a levegő…

A friss levegőről jut eszembe: csodákat tud tenni, 
ha sokat vagy a természetben! Ha csak teheted, 
túrázz  rendszeresen a hozzád legközelebbi erdőben!

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu
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Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

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

Ízek, imák, India

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


HOZZÁVALÓK 12 SZELETHEZ: 
• 50 g zabpehelyliszt
• 175 g barnarizsliszt 
• 125 g teljes kiőrlésű búzaliszt 
• 25 g hántolt, szeletelt mandula 
• 80 - 100 g mikulás csoki 
• 75 ml víz (szükség szerint növel-

hető a mennyiség)

ELKÉSZÍTÉS: 
A sütőt előmelegítettem 200 fokra, légkeveréses programon. A 
Mikulás csokikat mozsárban összetörtem. A száraz hozzávalókat 
egy tálban összekevertem, majd kisebb kockákra vágtam a vegán 
vajat, és a vízzel együtt az egészet összegyúrtam. 

Én 2 sodrófát használtam, hogy a keksz teteje díszes legyen - egy 
sima felületűt és egy mintásat. Először a sima felületű sodrófával 
ujjnyi vastagra nyújtottam, majd a szívecskéssel még egyszer 
rányújtottam. Ekkor már csak a minta volt a lényeg, nem a lapí-
tás.  Ezután egy pohár segítségével kiszaggattam. A kapott kör 
alakú kekszeket sütőpapírral bélelt tepsire helyeztem, majd 8-10 
perc alatt készre sütöttem. 

Etter Andrea / etterandrea.hu 

Gondolom, sokunknak 
ismerős az érzés, amikor még 
Húsvét előtt is a megmaradt 
Mikulás csokikat esszük(aztán 
persze a Nyuszi sem fukar-
kodik). Néhány éve hagy-
ománnyá vált nálunk, hogy 
januárban felhasználunk min-
den megmaradt csokit. Nem 
tesszük el, nem áll a polcon, 
hanem belesül egy sütibe, 
illetve jelen esetben egy 
kekszbe. 

Mikuláscsoki
Mentő mandulás keksz
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Ez a recept úgy született, hogy az 
elmúlt pár hétben nem mindennap 
csomagoltam a Férjemnek ebédet, 
és Ő ezeken a napokon a munkahe-
lyéhez közeli török gyorsétterembe 
ment. Majdnem minden alkalommal 
moussakát evett. Épp akkor is, amikor 
ezen lapszám receptjein töprengtem. 
Megihletett, és elkészítettem a vegán 
változatot. Nálunk sikert aratott. 

HOZZÁVALÓK:
• 3 közepes méretű burgonya 
• A burgonyához: só, bors
• 1,5 padlizsán 
• A padlizsán pácához: 1 tk steak 

fűszersó, 3 ek olíva olaj 
• 1 vöröshagyma 
• 2 blokk füstölt tofu
• 1 konzerv darabolt paradicsom
• 2 babérlevél
• 1 tk fokhagymapor 
• 2 tk oregano 
• 1 tk só
• 1 ek szójaszósz (opcionális)
• 2 tk füstölt paprika
• 200 g vegán sajt (reszelt)

BESAMEL MÁRTÁSHOZ:
• 50 g zabpehelyliszt
• 50 g vegán vaj
• 500 ml rizstej
• 1 tk só
• 1 csipet bors
• 1 csipet szerecsendió

ELKÉSZÍTÉS:
A burgonyát meghámozom, 
megmosom, majd fél cm vastag 
karikákra vágom. Egy sütőpapírral 
letakart tepsire helyezem a sze-
leteket, sózom, borsozom, majd 
200 fokon megsütöm őket. Amíg 
sülnek a burgonyák, megmosom 
a padlizsánt, majd ujjnyi vastag 
szeletekre vágom. Lehet karikára, 
vagy hosszában is. Kikeverem 
a pácot, és szintén egy sütőpa-
pírral letakart tepsire helyezem 
a padlizsán szeleteket, beirdalom 
őket, és megkenem őket a páccal. 
Ekkor már megsültek a burgonyák, 
így helyet cserélhetnek a sütőben 
a padlizsánokkal. 

Amíg sülnek a padlizsánok, 
elkészítem a tofus ragut. Egy 
nagyobb vöröshagymát felaprí-
tok, és egy evőkanál olajon meg-
dinsztelem. A tofut összemorzso-
lom, majd rádobom a hagymára, 
és meglocsolom 1 evőkanál szó-
jaszósszal. Pár percig összesütöm, 
majd hozzáadom a fűszereket: 
sót, borsot, fokhagymaport, ore-
gánót, babérlevelet és a füstölt 
paprikát. Összekeverem, majd 

Vegán 
moussaka

ráöntöm a paradicsom konzer-
vet. Néhány perc alatt elkészül, 
nagyjából egyidőben a padlizsán-
nal. A babérleveleket kiveszem 
a raguból.

Egy kanál olívaolajat elkenek 
egy sütőtál aljában, majd rétege-
zem az eddig elkészült hozzávaló-
kat. Először a burgonyát, rá a tofu 
ragut, arra pedig a padlizsánt.

Most elkészítem a besamel 
mártást. A vajat egy labásban 
megolvasztom, majd hozzáadom 
a zabpehelylisztet, és csomómen-
tesre keverem. Fűszerezem, majd 
felöntöm a növényi tejjel. Eköz-
ben és ezután is folyamatosan kézi 
habverővel kevergetem, hogy ne 
csomósodjon. Néhány perc alatt 
besűrűsödik, ekkor ráöntöm 
a padlizsán tetejére, megszórom 
növényi sajttal, és beteszem 
a sütőbe. 200 fokon, legkeveréses 
programon 30 percig sütöm. (Ha 
nem növényi sajttal dolgoztok, 
akkor a sajtot elég az utolsó 10 
percben rászórni a moussakára.)

Etter Andrea
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HOZZÁVALÓK:
• 200g vöröslencse
• 200g sütőtök
• 100g édesburgonya
• 100g sárgarépa
• 1 doboz darabolt paradicsom 

(konzerv)
• 100ml kókusztej (konzerv)
• 1 db közepes hagyma
• 6 gerezd fokhagyma
• 1 db hegyes zöld paprika (erős)
• 1 ek reszelt gyömbér
• 1 liter zöldségleves alaplé
• fél citrom leve

Sütőtökös vöröslencse 
dhal édesburgonyával

a feldarabolt burgonyát, répát és 
a tököt. Párolom pár percig, majd 
mehet a paradicsom és a lencse. 
Felömtöm a zöldség alaplével, és 
beledobom a babéreleveleket. 
Addig főzöm amíg a zöldségek 
meg nem puhulnak. Majd beleön-
töm a kókusztejet (azt a konzerv 
sűrűt, nem az innialót) összefő-
zőm, majd mehet a garam masala. 
A bátrak szórhatnak bele kis chilit. 
Én bátor voltam! Összeforralom 
és kész is.

Simon Barbara
www.facebook.com/

sbarbskitchen

• 1 kk garam masala
• 1 kk őrölt római kömény
• 1 kk őrölt görögszéna
• 1 kk kurkuma
• 1 kk őrölt koriander
• 4 db babérlevél

ELKÉSZÍTÉS: 
A hagymákat és a paprikát felaprítom, 
majd a reszelt gyömbérrel együtt 
kevés olajon pirítom. Rászórom 
a fűszereket: kivéve a garam masa-
lát. Tovább pirítom, majd hozzádom 
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HOZZÁVALÓK:
• 700g kelbimbó
• 200g burgonya
• 1 fej vöröshagyma
• 10 gerezd fokhagyma
• 2 mk görögszéna mag
• 1 mk kurkuma
• 1 mk kömény
• 1 mk feketebors
• Só
• 5 dkg növényi vaj
• 3 dl zöldséges alaplé

ELKÉSZÍTÉS: 
A kelbimbokat feleztem, a fokhagy-
mát felszeltem és 180 fokon 25 perc 
alatt megsütöttem.

A hagymát szintén felszeltem és 
a vajon megpároltam. Közben a fel-
kockázott burgonyát megfőztem.

A kelbimbó 2/3-át a hagymához 
tettem. Ráöntöttem az alaplevet, 
összefőzten, majd a burgonyával 
együtt az egészet robotgéppel 
pürésítettem.

A megmaradt kelbimbóval tálal-
tam, így nem kellett sütni mellé 
feltétet.

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

sbarbskitchen

Kelbimbó 
főzelék
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Citromos linzer 
lekvárral töltve
HOZZÁVALÓK:
• 30 dkg liszt (30% finomliszt, 70% teljes kiőrlésű, én összekeverve tárolom egy nagy 

üvegedényben),
• 20 dkg tisztán növényi margarin 
• 10 dkg cukornak megfelelő mennyiségű édesítő, amit szeretsz használni (én 4 dkg eritrit 

és 1,5 dkg “negyedannyi” keverékét használtam)
• 1 nagyobb citrom leve és lereszelt héja (persze, kezeletlen héjú)

ELKÉSZÍTÉS: 
A lisztet, zsiradékot, cukrot és a citromhéjat összemorzsoltam, majd a citromlével jól nyújthatóra 
gyúrtam a tésztát (ha nem elég a citrom leve, egy pici vizet tegyél hozzá).

Vékonyra nyújtottam (3-4 mm), korongokat szaggattam belőle (a felét csillag alakú kiszúróval 
kilyuggattam és 175 fokon (hőlégkeverés) 7 perc alatt megsütöttem. Nem kell túlsütni, csak 
szép rózsaszínű legyen az alja.

Miután kihűltek, kettót-kettőt lekvárral összeragasztgattam, a lyukakat egy kicsit meg is 
“púpoztam”, porrá őrölt eritrittel szórtam meg.

Nagy Márta
https://hogymegtudjuknezni.blogspot.com
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Frankfurti saláta
HOZZÁVALÓK:
• 30 dkg kelkáposzta
• 4 közepes főtt krumpli
• 3 db csemege uborka
• 1 pár vegán virsli
• 3 dl tejföl
• 2 ek vegán majonéz
• fél kk mustár
• 2 kk só
• egy csipet őrölt feketebors

ELKÉSZÍTÉS: 
A kelkáposztát felcsíkozzuk, forrásban lévő sós vízbe tesszük 5 percre, majd leszűrjük. A 
megfőtt krumplit megpucoljuk, felkockázzuk. Kockára vágjuk az uborkát is, felkarikázzuk 
a virslit. Mindent salátástálba teszünk, rákanalazzuk a tejfölt, a majonézt és a mustárt, 
sózzuk, borsozzuk, végül jól összekeverjük. Hűtőben egy órát érleljük.

Hémangi / Vegavarazs.hu
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A 2023-as év sok szempontból egy feloldódása lesz 
az elmúlt évnek, ugyanakkor a 2022-ben kezdődő 
problémák egy része újra fel fog erősödni, egészen 
addig, amíg egy stabil biztos megoldást nem talá-
lunk rá. Már a kalendáriumi kezdő nap, január 1. is 
Hold-Ráhu-Uránusz együttállással indul, ami a Bika 
zodiákus (Kos csillagkép) témáit feszegeti a Bharaní-
ban. A biztonságot, a táplálkozást, a termőföld kér-
dést a fejlődés és gyarapodás lehetőségét. Mindaz, 
amit eddig hordoztunk magunkban az most ki akar 
kelni. Ha haragot, vesződséget, fájdalmat, akkor az. 
Ha pozitivitást, bizalmat, akkor az. Ha valamiért 
keményen megdolgoztunk az, ha valamit kemé-
nyen elhanyagoltunk, akkor biztos az a nagy űr és 
éhség fog kikelni. Ami pedig igazán terítékre kerül 
az az élelmiszerbiztonság kérdése.

Már kapásból január hónap igen izgalmasan indul. 
15. körül megfordul végre az addig retrogád Mars, 
ami mivel amúgy is szörnyen földközeli sok hábo-
rúságot és stresszt okozott az utóbbi hónapokban. 
Január 20. körül megfordul végre, fél év után, az 
Uránusz is, és elkezd távolodni a Ráhutól. Ez a kettő 
meg fogja oldani a fűtési hőkérdésekkel kapcsolatos 
és elektromos energia problémánkat. Ugyanakkor 
minden ilyen megoldás valami kirobbanó esemény 
hatására szokott feloldódni. Krízis – katarzis. 

Aztán, csak hogy még terheltebb legyen a hónap 
a Szaturnusz is belép ismét a Vízöntőbe, de legalább 
a múlatrikóna pozíciójában van. Ez kőkemény és 
új rendet jelent a világban, szó szerint új világren-
det. Szigorral, kemény szabályokkal, de reménnyel 
is a megoldásra, ahol a humán, az ember igénye 

ÉVES ELŐREJELZÉS

2023 
Vigyázz mit locsolsz
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lehet végre az első. De kedvez ez a hatás a huma-
nitárius katasztrófáknak is sajnos, és nem könnyíti 
meg a hidegháborús érzéseket a különféle országok 
között. Január 22-én azután lesz egy kőkemény talál-
kozó, egy újhold, a Nap a Hold és Plútó fog együttállni 
és ez teszi be a januári csillagállásnak a nagykaput. 
Egy új kezdet, és persze mint minden januárban az 
utóbbi években az atomháborútól való félelem fogja 
kínozni az elménket. Idén ez a félelem nem alaptalan, 
a jegyet váltó bolygó sajnos igen labilissá válik, de 
nem is valós, viszont itt jön be a pozitív tudatosság 
szerepe, főként ahogy haladunk a Vízöntő energiák 
felé, a gyógyító, megtisztuló és az ember kreatív 
teremtő erejét használó energiák és világ felé. Mivel 
Plútó a tavasszal a nyugati zodiákus szintjén belekós-
tol a Vízöntőbe, ezért jó eséllyel terítékre kerül a szén 
és a kőolaj, a hiánya és a kiváltásának lehetőségei és 
végre a remény arra, hogy alternatív megújuló ener-
giákat használjunk nagy mennyiségben. Végtelen 
számú tudományos felfedezés és fejlődés lesz ami 
előreviszi az emberiséget.

A Szaturnusz ugyanakkor sajnos nem kedvez az 
emberek feletti kontrollal szemben, de az emberi 
jogok kérdése is terítékre kerül beleértve jópár 
emberi jogi pert az elmúlt évek eseményei kapcsán 
(háború, gyógyászat, stb.)

A Plútó 2023-ban még visszatáncol a Bakba, így 
a kőolaj ellátási gondok a jövő ősszel ki fognak újulni, 
de 2024-ben már teljesen megoldódhatnak.

Az új rendszerek Valentin nap körül állhatnak 
be, beleértve a háborús egyezményeket, politkai 
egyezségeket és más rendszereket. 

Az ukrán-orosz háborúk konfliktusban valószínű-
leg márciusban lesz egy feloldódás, noha a kiújulás 
is tapasztalható lesz szeptember-október magassá-
gában és 2024 elejéig lesz még egy újabb, kisebb 
kör. Addig a konfliktus legpusztítóbb hónapja lesz 
a január, amikor is olyan helyzetekkel szembesülünk 
majd, amely felveti az emberség kérdését, és végül az 
alapvető emberi morál szab gátat az eseményeknek.

Január éles napjai lesznek 2-3-4. majd 15., 
20-21- 22.

Az utolsó hónapot tölti a Jupiter és a Neptunusz 
együtt a Halakban a nyugati zodákus szerint. Védiku-
san még márciusig kapcsolódnak, egy csillagképben 
haladnak, majd másfél emberöltőre búcsút monda-
nak egymásnak ebben a zónában. Az Istenszeretet, 
odaadás, gondoskodás, szeretet, emberség és örök 
lelki értékek kérdése ismét takaréklángra kerül. Jupiter 
a nyugati számítás szerint a téli napfordulón hagyja 
el a Halak jelét 12 esztendőre. A Neptun társaságát 
a Halakban 147 évre. 2022 december 19-20-21 ezek 
igazi mágikus, varázslós napok lesznek, amelyben 
fő feladatunk meggyújtani a lélek és a szeretet örök 
lángját, beemelni ezt az örök fényt lelkünk lámpásába 
és őrözni azt minden próbtétellel szemben. A fény 
nem tud mindig kívülről áradni felénk, a valódi sötét-
ségben belülről kell megőrizni azt. 

Jupiter ezután elhagyja a Neptun társaságát 
továbbhalad egészen a Bika zodiákusig, ahol a fel-
szálló holdcsomóponttal fog kerengőzni. Ez az állás 
nem annyira vidám, a Guru-Candála Jógaként ismert 
fényszög sok mindennek nem tesz jót, először sajnos 

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 29

http://108.hu/magazin


tiszteletlenséget szül a lelki személyekkel szemben, 
vallások képviselőivel, szent emberekkel, coachokkal, 
gurukkal, akár magával a pénzzel és a bőség tuda-
tával szemben. Nem kíméli a vezetőket és itt a Bika 
jelében biztos hogy próbára fogja tenni az élelmi-
szerekhez való viszonyunkat. Aswiniben elsősorban 
nem a táplálék mennyiségét redukálja, vagyis lesz 
elegendő élelem a Földön, sokkal inkább azoknak 
az utaztatását, eljuttatását teszi próbára. Az elosz-
tással van a gond. Az is egy kérdés, hogy melyik 
étel orvosság és melyik étel után kell orvosságot 
szedni. A gazdaságban egészen biztosan kemény 
fordulatokat produkál, tőzsde, biztonság, befekteté-
sek, anyagiak terén. Nehézségeket a szarvasmarha 
állománnyal, a tejgazdálkodással és a bankrend-
szerrel. Tiszteletlenséget az orvosokkal szemben, 
problémákat hoz az egészségügyben, a táplálás 
és az élelem kérdése pedig minden módon bekö-
szön majd az életünkbe. De amennyire nehéz ez az 
állás annyira meg tudja rántani Ráhu a mellette lévő 
bolygókat, így az április-májusi nehézségek júniusra 
már komoly gazdasági fellendülésbe csapnak át és 
beindul a vásárlóerő. Lesznek akik szépen keresnek 
majd mások bukásán májusban. Most kell tényleg 
nagyon okosnak lenni. A befektetéseink elindulnak 
felfelé.

Ebben a csillagállásban egy izgalmas dolog van 
csak, hogy ebben a jelben utoljára 1929-ben találkoz-
tak Jupiter és Ráhu, és ahhoz nem kel túl pengének 
lenni a történelemből, hogy tudjuk ez a gazdasági 
lufi kipukkanásának éve volt. Ha azonban meghatá-
rozó piaci szereplők tőzsdei jelenléte borul, akkor sok 

minden borul a világban. A krízis mértéke vélhetőleg 
kisebb lesz mint ‘29-ben, de ehhez nagyon fontos 
lenne most a befektetők és a gazdasági szereplők 
okos lépéseit látni. Valamint az is fontos lenne, hogy 
a Bika miatt elkezdjük a mezőgazdaságot átszervezni 
megújítani, regeneratív és öko módszereket alkal-
mazni és a helyi termelést támogatni, ahol nincs 
túl sok szállítás. A Bika miatt azok az országok lesz-
nek tavasszal bajban, amelyek állattenyésztésből 
és mezőgazdaságból élnek, vagy amelyeknek Bika 
jellegük van, mint pl. az USA. 

Fontos azért tudnunk, hogy a gazdasági szereplők 
esetében sokszor csak átrendeződésről az erőviszo-
nyok billenésről van szó. Nagyon érdekes, hogy az 
ukrán-orosz konfliktus kirobbanásakor Ukrajna sade 
satiban van, volt, még most is ebben van sajnos 
bő évig. De még ennél is fontosabb piaci szereplő 
került sade satiba, és így regresszióba 2020-ban 
a covid alatt, ez pedig Kína. Ahol a Hold támadott-
sága miatt valószínűleg tömegek haltak meg amúgy 
és váltak földönfutóvá. Kína pedig kellően fontos 
gazdasági szereplő ahhoz, hogy kihasson az egész 
világra. A megoldás az lenne, hogyha a gazdasági 
mutatókat és tényezőket kevésbé érintené érzéke-
nyen az, hogy mondjuk lokálisan lehet kereskedni 
és nem lesz könnyű globálisan. 

Szóval az év elején tapasztalható fordulatos hóna-
pok után egy pozitív és sikeres időszak következik, 
és a január is globális elemekben bővelkedik, nem 
annyira az egyéni élettérre hat ki. Így igazából raj-
tunk áll, mennyire parázunk ezeken és mennyire 
csak elengedjük a helyzetet és várjuk a hullámok 
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csitulását. Magyarországon nem várható semmilyen 
extrém krízis. Persze ennek a békés rendeződésnek 
a feltétele, hogy a világ vezetői ne tegyenek semmi 
visszafordíthatatlan dolgot januárban. Erre jó esély 
van egyébként, mivel nagyon rövid időtávról van szó, 
és májusban már elindulhat a pénzügyi növekedés 
és stabilitás, új rendszerek kiépítésével. Vagyis min-
den, amit eddig a munkáról az életről és a pénzről 
tudtunk, az meg fog változni.

Szeptemberben Jupiter és az Urán egyébként 
együtt indulnak majd hátramenetbe, ez kicsit megint 
bizonytalanná teszi a repülést, főként az árát és az 
élelmiszerek kereskedelmét valamint tájfunokat és 
földrengéseket okozhat.

Nem fogunk meglepődni ezen, mert májusban 
pedig napszélre, napkitörésekre és emiatt földren-
gésekre lehet számítani. Itt sem egy káoszra kell 
gondolni, mindössze néhány hétig tartó erősebb 
vulkanikus- és naptevékenységre és mágneses 
eseményekre.

Az április és május hónap ennek ellenére tele lesz 
kedvező napokkal esküvőkre és más tevékenysé-
gekre, az év legjobb hétvégéje pedig április 22-23. 
lesz, aksaya tritiya ennek a két napnak a találkozási 
pontjára esik majd. De lesznek más kedvező idő-
szakok is. 

Októberben 15-25. között lesz még egy kiújuló 
politikai-kissé háborús helyzet határán lévő erős 
diplomáciai konfliktus, de szerencsére rövid ideig 
tart így ezen is felülkerekedhetünk. 

2023-ban tehetünk végre az emberért. A szociális 
szféra és a szociális gondoskodás rendszere egészen 
biztosan átalakuláson megy majd keresztül.

Ha okosan és jó időben fektetünk be április után, 
akkor nagyon jó pénzügyi előnyöket kovácsolha-
tunk, és lesznek új gazdasági szereplők és politikai 
vezetők is a világban, akiket soha korábban nem 
láttunk még. Ráhu ugyanis egy felhajtóerő, turbu-
lencia Jupiternek. Plútó által meg fog változni a kap-
csolatunk az atomenergiával. Egyes országok utálni 
fogják és teljesen leszerelik, mások zöld forrásként, 
de biztonságosan akarják majd használni. A kőszén, 
kőolaj és más bányatermékek, amelyek megváltoz-
tatták világunkat korábban, egészen egyszerűen 
sarokba lesznek szorítva. Meg kell tanulnunk egy 
olyan gazsasági rendszerben és világban élni, ahol 
nem ezekre a mélyből felhozott, környezetpusztító és 
túl-transzformatív elemekre támaszkodunk. Hanem 
a Plútó megújuló energiájára. 

A globális éhezés, amelytől annyian félnek, még 
nagyon messze a távoli jövőben vár ránk, és ha most 
okosan bánunk a földekkel, mezőgazdasággal, akkor 
megelőzhetjük azt, mert a Bika szépen bánik a föl-
dekkel és vigyáz az erdőkre. Ez most nagyon kellene. 
Viszont ha SOS nem lépünk ebben a kérdésben, akkor 
a népesség aránya, kontra csökkenő termőföldek 
és klímaváltozás együtt kritikussá válhat 2030-ban, 
amikor Szaturnusz belép a Rohiníbe.

Kell-e félni világháborútól? Most nem, később 
pedig csak akkor tegyük, ha feltétlenül meg szeret-
nénk teremteni azt a közös, fókuszált gondolatok 
erejével... Ha nem szeretnénk, akkor ne várjuk, csak 
végezzük felelős módon a dharmánkat és növeljük 
a pozitív tudatosságot.

A rettenetes 3. világháborút számos védikus 
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asztrológus 2029 és 31 közé datálja. Az előkészítő 
bizonytalanságok 2027-től várhatók. Ezen meditálni 
viszont olyasmi, mint tűzbe nyúlkálni azt remélve, 
hogy közben az nem éget meg bennünket. Saj-
nos az emberi butasággal a Kali korban ezek reális 
félelmek, de egyedül a pozitív elképzelések tudnak 
bennünket megvédeni ettől a jövőtől. A háborúnak 
leginkább úgy lehet gátat szabni, hogy egyszerűen 
nem veszünk részt benne, kiiktatjuk az erőszakot. 
Minden esetre van még 7 évünk addig, ami gyorsan 
lepereg, és ha már most megoldást találunk ezekre 
a gondokra, a termőföld a túlnépesedés és elvándor-
lás kérdésére, a szállításra, a kőolaj helyzetére, akkor 
nem lesz mitől tartanunk a közeljövőben, 2030-ban 
sem. Ezeket pedig nem a világ döntéshozóinak kell 

megoldani és kitalálni, mert minden ember felelős 
a végeredményért. Ezt is meg fogja tanítani nekünk 
a múlatrikóna Szaturnusz, a felelősség kérdését. 
Később majd részletesen is megnézzük mit lehetne 
tenni ezért. Mert közben olyan innovatív ötletekkel 
árasztanak majd el bennünket, hogy meglepődünk, 
10 év múlva még modernebb és tisztább, jobb 
világan ébredhetünk.

2023-ban biztosan szükségünk lesz a flexibilitá-
sunkra, a kreativitásunkra, a türelmünkre és arra, hogy 
képesek legyünk elfogadni új szisztémákat.

Fodor Kata
Védikus asztrológus

https://www.facebook.com/onlinehoroszkop
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Mancsápoló 
kutyáknak

A hidegben a kutyák tappancsa könnyedén 
kiszárad, berepedezhet, ilyenkor jól jön egy 
hidratáló mancsápoló a háznál. Rajongok 
a természetes alapanyagból készült ken-
cékért, gyakran tevékenykedem a boszor-
kánykonyhámban, így hát kézenfekvő volt, 
hogy mancsápolót sem a boltból fogok 
beszerezni. 

HOZZÁVALÓK:
	y 3	ek	olívaolaj
	y 3	ek	kókuszolaj
	y 1	ek	kakaóvaj	(elhagyható)
	y 1	tk	méhviasz
	y 1	tk	körömvirágolaj	(elhagyható)
	y fél	tk	E-vitamin	(elhagyható)

Óvatosan kell dolgoznunk a hozzávalókkal, 
nem szabad magas hőfokon olvasztani. 
Vagy vízfürdőben tesszük emiatt, vagy egé-
szen kislángon melegítjük. Én az utóbbit 
választottam. Egy kisebb edénybe tettem 
az olívaolajat, a kókuszolajat, a kakaóvajat 
és a méhviaszt. Nagyon pici lángon kezd-
tem melegíteni, és amikor láttam, hogy 
már olvad benne a szilárd állapotú zsira-
dék, akkor le is vettem a tűzről és addig 
kevergettem, amíg minden felolvadt. Ekkor 
adtam hozzá a körömvirágolajat és az E-vi-
tamint. Az egészet alaposan összekevertem, 
és kis üvegtégelybe öntöttem. 

Hemangi
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Van egy mondás: „Olyan sokoldalú, hogy az már 
gömb.” Hát erre alapozva én bizony elég gyakran 
gömbnek érzem magam – teszem hozzá, nem a kilók 
miatt. A sokoldalúság az ok, azaz annyi minden érde-
kel, hogy néha már én magam is alig győzöm követni 
a listát. 

És most végre élek is a hobbijaimnak! De higgyé-
tek el, nem volt ez mindig így. Elkapott a mókuskerék 
és a munkán kívül nem igen fordítottam időt sem-
mire. Ami nem jó... ugyebár. 

Ha a Wikipedia-ban rákeresünk a HOBBI szóra, ezt 
a leírást kapjuk: „A hobbi (eredeti angol írásmóddal 
hobby) a korábbi „passzió” vagy a szabadidőben 
végzett, pihenést, kikapcsolódást szolgáló tevé-
kenységek gyűjtőneve.” Kiemelném a szabadidőt 
és a pihenés szót! Itt gondolhatjátok, hogy hát igen, 
ez az amiből senkinek sem jut túl sok. Én viszont 

megcáfolnálak, kedves olvasó, mert mindenkinek 
arra futja a nap 24 és a hét 168 órájából (a teljes 
évről nem is beszélve!), amire igazán szeretné. Ha 
nem is minden nap, de igyekezzünk becsempészni 
életünkbe azokat a dolgokat, tevékenységeket, 
amelyket szívesen végzünk. Ez lehet bármi! Bármi, 
ami kizökkent a szürkés hétköznapokból, akármi, ami 
felszabadítja a boldogsághormonokat! Mert az élet 
nem csak munkából és hitelekből áll. 

Van, aki azért nem hódol szenvedélyének, mert-
hogy drága. Hát akkor találjunk egy költségkímélőbb 
megoldást, egy másik hobbit. Hogy kinek mi jelenti 
a kikapcsolódást, az természetesen egyéni szoc’ 
probléma”. A teljes magazint teleírhatnám „mi legyen 
a hobbim” tippekkel, akkor sem érnénk a lista végére, 
hiszen ahány ember, annyi ízlés, érdeklődés. És ahogy 
említettem, én magam is több dolognak hódolok 

Kell 
egy 

hobbi
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egyszerre. Persze nem egy és ugyanazon időben, 
hiszen lássuk be, nehéz lenne szappankészítés köz-
ben kirándulni. Eme két hobbim mellett még jelen 
van a rajzolás, olvasás, írás, sütés-főzés és a többi, 
és a többi.

Néhány kedvtelésből még hasznot is húzok, 
hiszen vegyük a szappangyártást! Mennek a kész 
darabok eladásra, szerencsére fogynak is szépen. Ha 
úgy vesszük, új szakmát tanulok általa, az eladás során 
érdekes emberekkel találkozom, jön egy kis extra 
a konyhára és kiélhetem a kreativitásomat. Soroljam 
még? Ja igen, a legfontosabb, hogy boldoggá tesz. 
Fantasztikus érzés azzal a szappannal lecsutakolni 
magam, melyet én magam készítettem – ergo, tutira 
tudom is milyen összetevők vannak benne.

Ha levertnek érzed magad és minden olyan 
monotonnak tűnik, ülj le egy pillanatra és vedd sorra 
a lehetőségeket:

 z Marad minden úgy, ahogy van. Szürkeség, 
bágyadság – életelvesztegetés.

 z Végiggondolod, mi is érdekel igazán, mi az 
a tevékenység, melynek már a gondolatától is 

halvány mosoly jelenik meg a szád sarkában.  
– Mégsem teszel semmit, maradsz a megmo-
solyogtató „hát igen, de jó lenne ezt, meg ezt 
csinálni” állapotban. 

 z Miután végiggondoltad a lehetséges hob-
bi-verziókat, nyeregbe pattansz (pláne, ha 
eme hobbi számodra a lovaglás) és beilleszted 
zsúfolt életedbe a kiválasztott aktivitást. 

Sok minden meg fog változni igen rövid időn 
belül. A mókuskerékből való kiszakadás, még 

ha csak igen ritkán jut is rá lehetőség, 
bizony csodákra képes. Ha alkotó tevé-

kenységet választottál, biztosan sok 
elismerést kapsz majd a környeze-

tedtől. Le fog esni az álluk az alko-
tásod láttán, már csak azért is, 
mert meg lesznek lepve, hogy TE, 
az eddig szürke kisegér amúgy 
mikre nem vagy képes!

Megér egy próbát, nem gon-
dolod? Az egészséged, a kap-
csolataid, önmagad érdekében 
kérlek itt és most: SZEREZZ EGY 
HOBBIT MAGADNAK! 

Bajsz Brigitta
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1780. január 1-én jelent meg Pozsonyban az első magyar nyelvű hírlap, a Magyar 
Hírmondó

1973. január 1-én vezette be a Magyar Posta az irányítószámok használatát

1929. január 1-én alakult meg a Hunnia Filmgyár Rt.

1999. január 1-én az Európai Unió tizenegy országában bevezették az eurót, 
mint elszámolási pénznemet

1843. január 2-án Drezdában bemutatták Wagner „A bolygó hollandi” című 
operáját

1892. január 3-án született J. R. R. Tolkien angol nyelvész, író

1992. január 3-án hajtotta végre az első szívátültetést a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján dr. Szabó Zoltán professzor.

1821. január 4-én Széchenyi István kinyilatkoztatta, és naplójában is leírta, hogy 
egy évi jövedelmét fordítja rá, ha híd épül Buda és Pest között

1855. január 5-én született King C. Gillette amerikai üzletember, a cserélhető 
borotvapenge feltalálója

1941. január 6-án Roosevelt amerikai elnök kongresszusi beszédében a világ-
háború utáni jövőről szólva annak alapját a négy alapvető emberi szabad-
ságjogban nevezte meg (a szólás szabadsága, a vallásgyakorlás szabadsága, 
a nélkülözéstől megszabadulás és a félelem nélküli világ)

1891. január 13-án született Steinschneider Lilly pilóta, Magyarország, egyben 
az Osztrák–Magyar Monarchia első női pilótája

1973. január 14-én Hawaii szigetéről, Honoluluból műholdon élőben sugározták 
az Aloha from Hawaii koncertet, amelynek főszereplője Elvis Presley volt, s mely 
adást főműsoridőben több mint 40 országban több mint 1 milliárd ember nézett

1759. január 15-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára a British 
Museum

1493. január 16-án Kolumbusz visszatért első útjáról abban a hiszemben, hogy 
felfedezte az Indiába vezető utat

1664. január 24-én a Zrínyi Miklós vezette csapatok a téli hadjárat keretében 
egynapi ostrom után bevették Babócsa várát

1926. január 26-án John Logie Baird bemutatta elektromechanikus 
televíziókészülékét

1969. január 30-án tartotta utolsó nyilvános koncertjét a Beatles az Apple 
székház tetején, Londonban

Helló január!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• 8 hely, ahová nők nem léphetnek be 
(tovább: divany.hu)

• Magyar szólások eredete
 (tovább: bien.hu)

• A Medve sajt története 
(tovább: divany.hu)

• Sissi, mint anya
 (tovább: femina.hu)

MÉREGTELENÍTÉS 
CSALÁNNAL
A csalán az egyik legerősebb tisztító hatással bíró 
növényünk. A  közelgő tavasz a megújulás, az 
újrakezdés évszaka, szabadítsuk meg hát testün-
ket is az elmúlt hónapokban felgyülemlett sala-
kanyagoktól. Ezáltal a lelkünk és a szellemünk is  
frissebbé válik majd. A csalánlevél hatóanyagai 
a hisztamin, vitaminok, szerves savak, flavonoid, 
kálcium, kálium, vas, cserzőanyagok, illóolaj, 
nyálka, szénhidrátok, ásványi anyagok. A gyökér 
fitoszterolban gazdag.

A csalán úton-útfélen megtalálható. Hazánk-
ban és Európában már régóta ismert a gyógyító 
hatása, mégis méltatlanul mellőzik ezt a remek 
gyógynövényt, amely már az ókorban is nagy 
megbecsülésnek örvendett. Amellett, hogy 
nekünk embereknek kiváló szolgálatot tehet 
a használata, a növényvédelemben is felhasz-
nálható permetszerként.

Minden része gyógyító hatással bír, a gyökeré-
től kezdve, a száron és a levélen,át a virágjáig. Az 
egyik legjobb vértisztító és vérképző, de számtalan 
más problémára is sikerrel alkalmazhatjuk. Ked-
vező hatással van a hasnyálmirigyre, így a vércu-
korszint normalizálása érdekében is fogyaszthatjuk 
a csalánteát. De jó hatással van a húgyútakra, 

megbetegedéseit, gyulladásait gyógyítja. Ha olyan 
állapotban vagyunk, hogy a szervezet vastartalma 
lecsökken, fáradékonyság lép fel. Ilyenkor is fogy-
asszuk a csalánteát kúraszerűen. A népi orvoslás-
ban ajánlják még máj és epebántalmak, hurutos 
megbetegedések, gyomorgörcsök esetén. Vízhajtó 
hatása is nagyon erős, és mivel a székletürítést is 
könnyíti, kiváló egy tavaszi tisztítókúrához. Amel-
lett, hogy kimossa a vérből a toxikus anyagokat, 
képes feloldani az érfalakra rakódott különböző 
lipideket, ezáltal csökkentheti főleg az időskori 
magas vérnyomást. 

A  csalán ellenállóbbá tesz bennünket, ha haj-
lamosak vagyunk a megfázásra, segítséget nyújt 
érszűkület esetén is. A hajas fejbőr problémáira 
tinktúra formájában alkalmazhatjuk. Megszünteti 
a korpásodást, és a hajhullást.

A teát maximum  6 hétig fogyasszuk napi 1 csé-
szével reggel, utána tartsunk szünetet, mert meg-
terheli a veséket. Mi is összegyűjthetjük magunk-
nak a friss csalán hajtásait, amit aztán megszárítva 
egész évben kúraszerűen fogyaszthatunk. 

Fontos, hogy áldott állapotban ne alkalmazzuk, 
mert idő előtt beindíthatja a szülést.

Muszka Evelin
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

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

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

gyobb akadálya?

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

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

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

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

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

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

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

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

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

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

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

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

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

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

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

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