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A Szent Bazsalikom hatékony
segítség légzőszervi megbetegedések, továbbá bronchitis és
asztma kezelésében, antibakteriális, anti-virális, antioxidáns
és vértisztító hatású.
60 db

KEDVEZMÉNY:

420 Ft

4.219 Ft

3.799 Ft

CHARMIL GYÓGYNÖVÉNYES

SEBGYÓGYÍTÓ, HÁMOSÍTÓ
SZÓRÓPERMET HÁZIÁLLATOK RÉSZÉRE

CUKORBETEGSÉG MEGELŐZÉSÉRE,
KEZELÉSÉRE
Válogatott, vegyszermentes
gyógynövénykeverék, elsősorban
2-es típusú cukorbetegség esetén
javítja az életminőséget, csökkenti
a szövődmények kialakulását.
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300 Ft

200 Ft

Válogatott gyógynövények keveréke,
a kámfor és kurkuma intenzív
hatásával, mely felmelegítve
regenerálja az izmokat, táplálja a bőrt.

A tradicionális szantálfa
szappan megszépíti
és ragyogóvá teszi
a bőrt, késlelteti a bőr
öregedését.
125 g
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60 Ft

100 ml

1.849 Ft

SZAPPAN

859 Ft

799 Ft

2.799 Ft

KURKUMÁVAL

2.049 Ft

VATIKA DERMOVIVA SZANTÁLFA

100 g

IZOMLAZÍTÓ MASSZÁZSOLAJ

Széles hatásspektrumú sebgyógyító
a legkülönfélébb eredetű (szúrt, vágott,
horzsolt, harapott, égetett, műtéti) sebek
gyors és tiszta gyógyulásához.
100 ml

KEDVEZMÉNY:

3.099 Ft

KEDVEZMÉNY:

330 Ft

2.929 Ft

2.599 Ft
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Gyermeknevelés
lépésben

Egyre több cikk jelenik meg,
amiben szakértők emelik fel
a hangjukat napjaink nevelési
elvei ellen, vagy legalábbis
próbálnak tanácsokat adni.
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Heti szinten találkozom szétesett családokban vergődő kiskamasz gyermekekkel, akiket nem kezelnek
megfelelően a szüleik. Tudom, ezek kemény szavak,
de egyrészt azért jönnek hozzám, mert érdekli őket
a véleményem, másrészt a tapasztalatom az, hogy
ahol tudnak változtatni a szülők, ott a gyermek is
kezelhetővé, kiegyensúlyozottá válik.
Szerintem a gyermekek neveléséhez két dolog kell:
feltétlen szeretet és következetesség. A gyerekemet
nem akkor szeretem, ha... Csak szeretem. Elolvadok,
ha rám mosolyog. Ugyanakkor nekem kell őt vezetnem, és nem fordítva!
Ha kiejtek valamit a számon, annak úgy is kell
maradnia, különben értelmezhetetlenné válunk.
Azt értjük meg nehezen, hogy ha nem állítunk fel
számukra határokat, amiket be kell tartaniuk, akkor
nem fogják biztonságban érezni magukat! Ők csak
feszegetik a határaikat, pont azért, hogy bemérjék
meddig mehetnek el. De ha az a csengő sosem
szólal meg, ami azt jelzi eddig és ne tovább, csak
zavarodott fiatalokat gyártunk!
Megmondom őszintén, már a kilencvenes években sem értettem, amikor a „non frustration” avagy
a szabadelvű nevelés kezdett teret nyerni kis hazánkban is. Kedves szülők! Rossz hírem van! Ezek a gyermekek mára felnőttek és gyermekpszichológusok
cikkeiben olvashatjuk, hogy sokukból neurotikus
fiatal felnőttek lettek.
Van a védikus szemléletnek egy nagyon egyszerűen követhető képlete a gyermeknevelésre.
Jómagam igyekeztem ezek szerint tudatosodni szülői feladataimról. Nekem bevált, így ajánlom szíves
figyelmetekbe.

amit akarunk, azt fogja a gyerek követni, amit példaként lát. Ha te szépen, szeretetteljesen beszélsz
a pároddal ,ő is így fog, ha türelmet gyakorolsz, ő is
nyugodt marad, ha kiviszed magad után a tányért,
vagy azonnal felmosod, amit kiöntöttél, ő is így tesz
majd. Csak példamutatással lehet nevelni! Mindamellett a kishercegnőként, vagy épp királyfiként
nevelés ebben az időszakban segíti az ősbizalom
és az önbizalom kifejlődését! Azt láttam Indiában,
hogy ennek a szemléletnek köszönhetően a legtöbb
felnőtt – függetlenül a társadalmi helyzetétől – boldog és kiegyensúlyozott tud lenni, hiszen mindenki
volt kis királyfi, királylány, abban a korban, mikor erre
volt szükségük. Ez megalapozta az önbizalmukat.

0-6 éves kor között „neveld úgy
mint egy királyfit, hercegnőt”
Ez nem azt jelenti, hogy azt csinál amit akar, hanem
azt, hogy ebben az időszakban mondhatunk mi
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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6-13 éves korig
„neveld úgy, mint egy szolgát”
Na, ez sem azt jelenti, hogy le kell kezelni a kiskamaszt, meg erőt kell fitogtatni. Arra utalnak ezzel,
hogy ebben az időben nagyon fogékonyak, és folyamatosan le kell kötni a figyelmüket feladatokkal, mert
ez segíti a fejlődésüket. A sok gyakorlati tevékenység. Persze, itt válnak nevelhetővé, itt kezdhetünk
nekik okos dolgokat tanítani. Hozzáteszem, lehet
ezt játékosan!
Tudom, hogy egy zöldborsó főzeléket összedobni egyedül 10 perc, a gyerekkel együtt lehet ez
fél óra. De ha az összecsapott vacsora és a szeretettel és nevetéssel, tanítással fűszerezett együtt töltött
idő közt kell választanunk? Arról nem beszélve,
hogy elképesztő, hány fiatal felnőtt nem tud főzni.
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Az ájurvédikus gyógyászat szerint egészségünk
legelső tartóoszlopa az egészséges étkezés, ami
nehezen elképzelhető úgy, hogy az ember nem
látott még fakanalat.
Ebben a korban kell megtanulniuk azt is, hogy
bizonyos célokat akkor érhetnek el, ha megdolgoznak érte. A tehermentesen elért vágyaik, pillanatokig elégítik csak ki őket és lassan elértéktelenedik
számukra minden. Rossz értékrendek épülnek ki.
Ha ügyes és okos és bizonyít, akkor megkaphatja,
amire vágyik (persze a realitások közt maradva).
Ilyenkor azonban nem csak ígérgetünk, hanem mi
is betartjuk, amit kimondtunk. Ebből következik,
hogy érdemes betartható dolgokban megegyezni.
Ha azt kérte, vidd el a rája-simogatóba és te belementél, akkor senkit nem érdekel, hogy van-e rá
időd! Legyen!

13-tól „csak légy a legjobb barátja!”
Na, itt szokott beindulni az „amíg az én házamban laksz...” és az
„amíg az én kenyeremet eszed” szindróma. Azt hisszük, minél
önállóbb a gyermekünk, nekünk annál nagyobb tekintélyt
kell kierőltetni tőlük. Pedig az nem megy erőszakkal, főként
nem ennél a korosztálynál.
Csak beszélgess vele! Arról és addig, amiről és ameddig
ő szeretne. Hallgasd meg, mi van a lelkében, min forog az
elméje, különben nem fogod tudni.

A 90-es években a bolygók járásába,
a 2000-es években star wars legóba,
2010-es ben a gördeszkák és longboardok világába tanultam bele, mert neki
akkor épp az volt fontos. Megtanulta,
hogy ami őt foglalkoztatja, az nekem
fontos! A kamaszkor amúgy sem egy
leányálom manapság. A hormonok,
a megbékélés a folyamatosan változó
testemmel, a közösségi és egyéb elvárások, igenis nyomást jelentenek számukra!
Ha előzőleg nem terhelték őket semmivel sem, akkor ebbe beleroppannak! Mi,
szülők meg csak nézünk, hogy mi baja
a gyereknek! Miért nem mondja el, hogy
mi bántja!? Mert nincs ilyen tapasztalata!
Nem hallgatták meg, nem szántak rá időt,
nem barátkoztak vele, akkor miért lenne
velünk mélységesen őszinte? Hiszen azt
csak barátokkal engedi meg magának
az ember!
Végezetül, ne keverjük össze ezeket a korszakokat! Ne akkor haverkodjunk vagy
játszunk velük királylányost, amikor feladatokat kell állítanunk eléjük. Ne akkor
akarjuk átadni nekik a tudásunkat, amikor
csak hagynunk kellene őket boldognak
lenni! Ne akkor kezdjük el őket nevelni,
amikor már csak a barátjára hallgat!

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
bankiviko.blogspot.hu

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

7

Kutyát
menhelyről
–

M E G F O N T O L T A N

Nem árulok el nagy titkot ha azt mondom, sajnálatos módon az országban túl
sok menhelynek van létjogosultsága. És
ezen szervezetek többsége folyamatos
telítettséggel küzd. A helyzet egyik megoldása az, hogy akik új kutya tartására
adják a fejüket, menhelyről hozzák ki az
új jövevényt. De vajon való-e mentett
kutya mindenkinek?
Jó dolgot tenni jó dolog. És egy menhelyen élő
kutyát kijuttatni onnan, otthont adni neki egyértelműen az. Viszont ha félretesszük az érzelmi oldalát
a dolognak, egy csomó minden más is van még,
amikkel számolnunk kell.
8
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Első körben nem igazán tudjuk azt, hogy egy
kutya miért is került az utcára, onnan pedig a menhelyre. (Jobbik eset az, hogy egyből bevitték egy
menhelyre.)
Lehet, hogy csak megunták. Lehet, hogy a vártnál
nagyobbra nőtt. Lehet, hogy túl sokat ugatott. Lehet,
hogy valamilyen betegségtől szenved és nem volt
erre fordítandó keret. Lehet, hogy agresszív volt.
Lehet, hogy viselkedésproblémás.
Egy menhelyi kutya előéletét az esetek többségében nem ismerjük. És ezzel számolnunk kell.
Jelentéktelennek tűnhet, de azt is célszerű megfontoltunk, hogy melyik menhelyről hozunk ki kutyát,
egy adott menhely szakmailag mennyire felkészült.
Egy menhelyre bekerülő kóbor kutya a meglévő
sérülései mellé egy csomó más viselkedéstorzulást is

szerezhet, ha nem jól tartják, nem foglalkoznak vele
megfelelően. A kutyák rehabilitációja adott esetben
komoly szakértelmet igényel.
Egy jó menhely képes lesz felvilágosítást adni
a kutyáról, annak habitusáról. A menhelyen dolgozók
vagy ott önkéntes szolgálatot teljesítők, vagy akár
az ideiglenes befogadókkal érdemes elbeszélgetni.
Felmérni azt, hogy a külsőre nekünk tetsző kutya
egyáltalán megfelel-e saját életvitelünknek.
Figyelembe kell venni azt is, hogy amikor egy
korábban menhelyen élt kutyát hazaviszünk, az
a kutyának egy újabb környezetváltozás, egy újabb szituáció, amit először
meg kell szoknia.
Él bennünk egy nagyon szentimentálisan túltolt hollywoodi elképzelés
arról, hogy egy menhelyről kimenekített kutya mennyire hálás. Mennyire
boldog. Viszont ennek a valósághoz
túl sok köze sok esetben nincs.
A kutyának ez környezetváltozás.
Akármennyire is minőségjavulás
következik be az életében, az új életközeget, az új szabályokat, elvárásokat,
személyeket meg kell szoknia. Nem
is beszélve arról, ha otthon más állatokkal együtt is újból össze kell szoknia a menhely
után. Ráadásul ekkor még az otthoni állománynak
is be kell fogadnia az új jövevényt. Ami sok esetben
abszolút nem zökkenőmentes folyamat.
Egy új kutya beilleszkedéséhez, ennek segítéséhez
idő kell. Főleg, ha egy olyan kutyáról van szó, akinek
múltjáról nem sokat tudunk és akár hónapokkal
később is képes lesz meglepetéseket, akár kellemetlenségeket okozni.
Az akármilyen múltú, sok nehézséget megélt
kutyához türelem kell. Nagyon sok esetben hosszú
hetek, hónapok munkája kell ahhoz, hogy a viselkedésproblémák számát csökkentsük.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezen
kutyák nagy része akármilyen rejtett egészségügyi
problémával rendelkezhet, főleg a szaporítóktól
származó egyedek esetében.
Ha valaki azért hoz ki menhelyről kutyát, mert
az ingyé’ van, elég komoly csalódás érheti ekkor.
(És nem csak a menhelyi kutyák esetében. Kutyát
tartani költségekkel jár.)
Csak azért ne fogadjunk be kutyát, mert attól jó
embernek érezzük magunkat, mert a dolog a nagyon
könnyen a visszájára fordulhat.

Egyre több beszámoló kering a menhelyek részéről a visszavitt kutyákról. Édes, cuki, mentsük meg.
Hazavisszük, aztán rádöbbenünk, hogy nem csak
ennyiről szól az egész. Foglalkozni is kell vele.
Visszavisszük oda, ahonnan jött. És szerencsétlen
ismét nekiállhat megszokni az ismét megváltozott
környezetet és szabályrendszert.
Sok menhelyet ért már kritika azért, hogy miért
olyan válogatósak az örökbefogadókkal szemben,
hiszen ha annyira zsúfolásig megteltek, minek szöszölnek annyit. Hát ezért.
Egyre komolyabban próbálják szűrni a jelentkezőket, megakadályozva azt, hogy egy kutya rossz
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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helyre kerüljön. Olyan helyre, ahol esetlegesen nem
képesek a kutya igényeinek megfelelő közeget biztosítani. Mert ha ez megtörténik, a dolgok általában
úgyis csak negatív végkifejlettel záródnak.
• Ne azért akarjunk menhelyről kutyát kihozni,
mert jó embernek akarjuk érezni magunkat.
• Ne azért akarjunk menhelyről kutyát kihozni,
mert az ingyen van.
• Ne azért akarjunk menhelyről kutyát kihozni,
mert hamar odaadják.
• Azért akarjunk menhelyről kutyát kihozni,
mert a kutya életét szeretnénk jobbá tenni.
Kutyát örökbe fogadni menő. De kutyát örökbe fogadni
nem annyiból áll, mint amikor leveszek a polcról egy
könyvet és átteszem egy másik helyre. Nem leszünk
10
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attól szentté avatva, hogy egy menhelyről kihozunk
egy kutyát, amelyet pár nap vagy hét elteltével viszaviszünk, mert közben kiderül, hogy a jó cselekedet nem
csak az elhozatal mozzanatát jelenti. Elkötelezettséggel is jár. Hosszú távú elkötelezettséggel.
Egy menhelyről kihozott kutya nem csak addig
kell, hogy az életünk része legyen, amíg teleszórjuk a Facebookot és az Istagrammot nagyon édes
képekkel. Arra kell készülni, hogy kutyánk jó esetben
sok-sok évig kiegyensúlyozottan mellettünk fog élni.
De ezért nekünk is tennünk kell!
Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
Az örökbefogadással kapcsolatban további hasznos és fontos tudnivalók találhatók itt

Az alma és az ájurvéda
Az alma nagyon sokféle színben és fajtában
létezik. Az ájurvédikus gyógyításhoz az édes,
érett és savanyú tulajdonsága lényeges. Az
édes almák enyhén fanyarok, hűsítőek, és az
emésztés utáni hatásuk édes. A savanyú almák
leginkább fanyar ízűek és szintén hűsítőek. Az

alma jó a pittáknak és kaphaknak, de túl szárítóak a vataknak, hacsak nincsen jól megfőzve
és megfűszerezve.
Az alma héját nehéz megemészteni és gázosodást okozhat. Az alma magját ne fogyaszd
el, mert fanyar, keserű hatású és a vata egyensúlytalanságát okozhatja.

ÁJURVÉDIKUS ALKALMAZÁSI MÓDOK:
• Bár stimulálja a vatát, a nyers alma megszünteti a székrekedést, az ínyvérzést és a túl
sok nyálat a szájban. Hagyományosan szájnyálkahártya gyulladás esetén használják.
Étkezés után 1 órával hámozz meg 1 almát és
utána rágcsáld el alaposan. Ez segít a belek
munkáját szabályozni és tisztítja a nyelvet és
a fogakat.
• Az almalé nagyon jó a pitta jellegű égő érzésekre (mint a vastagbél gyulladás, gyomorhurut, húgyhólyag fertőzések).
• Hányinger és vérhas ellen néhány almát
hámozz meg és főzd puhára. Adj hozzá egy
Jó egészséget kívánok!

csipet szerecsendiót, sáfrányt és egy teáskanál
ghít és lassan edd meg.
• Egy kiváló desszert recept: Hámozz meg 5
almát és távolítsd el a csutkákat. Készíts az
almákból pépet, ízlés szerint adj hozzá mézet
és jól keverd el. Tegyél hozzá 1/8 teáskanál
őrölt kardamomot, egy csipet sáfrányt, egy
csipet szerecsendiót és 10 csepp rózsavizet.
Ebből a pépből egyél fél csészével (125 ml)
étkezés után legalább 1 órával. A rossz kominbináció elkerülése miatt, előtte vagy utána 4
órával ne egyél tejet, joghurtot.
Ez a desszert jó energetizáló étel a szívizmoknak, relaxálja a vérereket.
Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Galagonya,
a szív gyógynövénye
Íroszágban a tündérek fájának nevezik és virágos ágvégeivel az újszülött
gyermekeket és a házasulandó szerelmeseket ünneplik. A néphiedelem szerint
a galagonya távol tartja a villámlást,
a rontást és a balszerencsét. A 17. század óta viszont a magas vérnyomásra
és szívpanaszokra használják a népi
gyógyászatban.

Botanikai ismeretek
A cseregalagonya latin neve: Crataegus laevigata. A
rózsafélék családjába tartozik. Legelők és erdők szélén, valamint cserjésekben, nagyobb állományokban
is előfordul. Egész Európában elterjedt cserje. Tavaszi
virágai fehérek és illatosak. Majd ősszel piros áltermések jelennek meg ágain. Az egybibés galagonya
virágos ágvégei és termései ugyanolyan értékesek,
ezért azokat is bátran lehet gyűjteni.

Gyűjtése
A lomblevelekkel együtt gyűjtött, kinyílt virágok és
az érett termések tartalmazzák a hatóanyagokat.
Az előbbieket május-júniusban gyűjteni, míg az
utóbbiakat szeptember-októberben. A begyűjtött
12
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növényi részeket közvetlen napfénytől védett, meleg,
jól szellőző helyen kiterítve szárítsuk meg. A virágokból és levelekből álló friss anyag beszáradási aránya
4:1, míg a termésé 2:1. A szárítást követően tároljuk
légmentesen zárható üvegekben.

Gyógyhatása
A galagonyát joggal hívják a szív gyógynövényének.
Rendkívül jó szíverősítő – és nyugtató. Jótékony
hatással van a keringési szervrendszerre. Rugalmasan
tartja az érfalakat, javítja a keringést, harmonizálja
a vérnyomást, serkenti a szívizom vérellátását. A
galagonya támogatja az öregedő, illetve a menedzserszívet. A fogyasztása kifejezetten javasolt a 40
éve feletti, vezető beosztásban dolgozó embereknek,
akik rendszeresen küzdenek stresszes, szorongó
érzéssel, szabálytalan szívdobogással. Rendszeres
fogyasztása segít megelőzni a magas vérnyomás,
valamint a szív- és koszorúér betegségek kialakulását.

Szívbarát tea
Azonos arányban keverjünk össze szárított virágot és
termést, majd a keverékből 1-2 teáskanállal készítsünk egy bögrényi herbateát. Miután a szárított növényekre forró vizet öntöttünk, hagyjuk állni lefedve
15 percig. Ezután szűrjük le és fogyasszuk. Megelőzés céljából legalább heti 1-2 alkalommal igyunk
galagonyateát, míg panasz esetén – az orvossal
egyeztetve – napi 2-3 bögrével fogyasszunk ebből
a gyógynövényes forrázatból.

Galagonyasajt
A galagonyabogyók egy másik felhasználási módja
a gyümölcssjat készítése. Ehhez a recepthez

bármilyen más, erdei bogyót és őszi gyümölcsöt
felhasználhatunk, így a végeredmény ízben és vitaminokban még gazdagabb lesz.
Hozzávalók: 400 gr friss galagonyabogyó, 250 gr
más friss gyümölcs (alma, áfonya, szeder, körte, bodzabogyó), 1 tk őrölt fahéj, 20-40 gr méz (opcionális).
Elkészítés: melegítsük elő a sütőt maximum 80
fokra. Tegyük a gyümölcsöket egy nagy edénybe,
adjunk hozzá 250 ml vizet, majd lassú tűzön forraljuk fel, végül fedő nélkül pároljuk 20-30 percen
keresztül. Vegyük le a tűzhelyről és pürésítsük, majd
finom szitán passzírozzuk át. A mézet – ha használunk – ezen a ponton keverjük bele. Sütőpapírral
kibélelt tepsibe öntsük a masszát és simítsuk el 3
mm vastagra. Tegyük a tepsit a sütőbe és résnyire
nyitva hagyott ajtó mellett szárítsuk a masszát 4-8
órán keresztül. Amikor a massza már nem nedves és
nem ragad, de még rugalmas, akkor a galagonyasajt
készen van. Amikor teljesen kihűlt, a papírral együtt
vágjuk 4-5 centis csíkokra, göngyöljük össze és jól
záródó üvegben tároljuk a hűtőben. Napi egy gyümölcssajt csík elfogyasztása igazi vitaminbomba és
keringésfokozó finomság.
Kovács Kata, fitoterapeuta
www.facebook.com/UnalynnSecretGarden
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Van az inkontinenciára
megoldás?
A válaszom: igen!
Inkontinenciáról egy egészséges felnőtt esetében
akkor beszélünk, ha a vizeletvesztés vagy -csepegés
akaratunktól függetlenül történik. Az inkontinencia
annyi embert érint hazánkban, mint a diabétesz.
A diabétesz is veszélyes. Ez tény. Az ebben szenvedők mégis jobb helyzetben vannak, mert a társadalom már eljutott odáig, hogy merjünk beszélni róla.
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Tisztában vagyunk vele, mivel előzhetjük meg, vagy
ha már kialakult, akkor hogyan tudjuk karbantartani.
Na, ezzel szemben az inkontinenciával élő emberek sokkal rosszabb helyzetben vannak. Miért?
Mert hiába érint 10 nőből 3-at, napjainkban
még mindig tabutémának számít.
Az érintettek csupán 30%-a megy orvoshoz – de
csak azután, hogy évekig titkolta az állapotát és
vette sorra a tisztasági betéteket… Még csak nem

is inkontinenciabetétet vettek, ezzel is jelezve, hogy
a kor előrehaladtával vagy szülés után természetes
a vizeletcsepegés. Pedig egyáltalán nem az!

Az inkontinencia típusai
A stresszinkontinencia a vizeletcsepegések leggyakoribb formája. Az esetek körülbelül 50%-át teszi ki,
amikor a megnövekedett hasűri nyomás hatására
(nevetés, tüsszentés, köhögés, ugrálás, nehéz tárgy
emelése vagy más fizikai aktivitás) a záróizmok nem
tudnak a hólyagnyomásnak ellenállni és néhány
csepp becsepeg.
A második leggyakoribb az urge vagy késztetéses
inkontinencia. Ebben az esetben hirtelen fellépő
erős vizelési inger hatására cseppen el a vizelet.
A harmadik a kevert inkontinencia, amely az előző
kettő tüneteit ötvözi.
És a negyedik a túlfolyásos inkontinencia, amikor
a húgycső például nagyfokú szervi süllyedés miatt
megtörik, és ezért a hólyag nem ürül rendesen ki,
túltöltődik és kicsordul.

Hogyan lehet mindezt
megakadályozni?
Itt jön képbe a gátizomzat feladata! Mert ez a körülbelül női tenyérnyi nagyságú, három rétegből álló
izomcsoport felelős azért, hogy megakadályozzuk
a vizelet akaratlan ürülését. Egészséges állapotban
a hasűri szervek ezen nyugszanak, a kötőszövetek
csak stabilizálják a méh és hólyag pozícióját.
Vagyis: a kismedencei izmok meggyengülése,
nagyon sok kellemetlen tünetet tud produkálni.
Először csak kisebb vizeletcsepegések jelentkeznek. De! Például hüvelyi szülés után, amennyiben
nem támogatjuk meg izmaink gyors felépülését,

regenerálódását, méh- és hüvelysüllyedés és/vagy
végbélsérv is kialakulhat. Ezek gyakori tünetei az
idegentest-érzés, a romló szexuális élet, a derékfájás
és még sorolhatnám.
Ám ezek megakadályozása, illetve kezelése
egyszerűbb, mint hinnénk. Csupán napi 20 perc
a Kegel8- és Tenscare-izomstimulátorokkal, és már
néhány hét múlva érezhetjük a változást.

Tévedés, hogy ezeket a készülékeket a lusta
nőknek találták ki! Nagyon sokszor olyan mértékű
a sérülés, hogy nincs izomválasz, azok akaratlagos
mozgatása egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen menne.
Napjainkban azért is fontos az ilyen készülékek
használata, mert kitolódott a szülő nők életkora. És
egy bizonyos kor fölött a regenerálódás is lassabban
megy. Továbbá a születéskori várható élettartam egy
nő esetében 75 év körül mozog. Tehát hosszabb ideig
leszünk aktívak, és ebbe egy inkontinencia-pelenka
viselése nem fér bele!
Dombai Krisztina
intimegeszseg.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Ára:

Indiai vegán
konyha

4490 Ft

Az indiai konyha változatossága,
összetett ízvilága sokakat lenyűgöz.
Bárki megtalálhatja a számítását, akár
vegetáriánus vagy vegán, akár gluténvagy laktózérzékeny az illető. Olyan
sok recept létezik, hogy nincs szükség
helyettesítésre, pótlásra. Számos eredendően vegán receptet találhatunk,
ami természetesebb, mintha mindent
helyettesítenünk kellene.

9965 hagyományos vegán recept
99a szerző tanácsai
9992 színes oldalon

Megrendelhető:
www.108.hu/indiaivegan
H É M A N G I

M E G V Á S Á R O L H A T Ó
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AZ ÁJURVÉDÁBA
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3.490.-
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CSÚCSÉLMÉNY
A SZERELEMBEN:
A TÜKÖRSZERELEM!
VILLÁMCSAPÁS,
AVAGY LÉTEZIK
SZERELEM
ELSŐ LÁTÁSRA?
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ÁJURVÉDA
ÉS A NYÁR
A TÚLSÚLY
NEM A SOK
EVÉSTŐL LESZ
A BOLDOGSÁGOT
VÁLASZTOM
KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

GYÓGYULJUNK
A HOLD ENERGIÁJÁVAL
VESZÉLYBEN A FÖLD TÜDEJE

Ingyenes

ÚJÉVI FOGADALMAK

JELMEZEK KAVALKÁDJA

KOMPROMISSZUM
VAGY PÁRHARC?

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
OTTHON KEZDŐDIK

5 . É V F O LYA M 1 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

Ingyenes

5 . É V F O LYA M 2 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

Ingyenes

6 . É V F O LYA M 5 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

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

EGÉSZSÉG

ÍZEK

kultúra
könyvek
pszichológia
wellness
spiritualitás

jóga
baba-mama
ájurvéda
gyógyítás
megújulás

szezonális
vegetáriánus
ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes

2019
OKTÓBER

A TÁMOGATÓ ERŐK
MEGNYILVÁNULÁSA
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Október gyönyörű hónap és rengeteg ajándékot rejt magában! Az előző periódusban a Nap
a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó lábánál
járva támogatta helyzetek, félreértések tisztázását,
a régi, feleslegessé, sőt, hátráltatóvá vált szokások
és beidegződések, hiedelmek felismerését és elengedését. Most eljön az ideje az újjászületett belső
erők, tervek megszilárdításának és racionalizálásának,
hogy megérkezzünk testben, lélekben és szellemben
egyaránt a Szűz csillagkép jövőbe lépő lábához,
mely a magasabb szintű élet megvalósítását jelöli.
Olyan magasabb szintű élet megvalósítását, ahogy
a legtöbb öröm, harmónia és egészség tud megnyilvánulni életünkben. A Holló csillagkép rámutat
az örök értékekre, tehát a hosszú távon megoldást
és boldogságot jelentő minőségeket tartjuk meg
magunkban. Felhívja a figyelmünket, hogy terveink eléréséhez esetleg még szükséges-e csiszolni
valamin, hogy működőképessé váljon, beinduljon.
Így tudjuk az elvetett magokból nevelt növényeink
terméseit észrevenni és learatni, élvezni. A Nap október első felében és az akaraterőnket szimbolizáló
Mars október második felében támogatja ezeket
a folyamatokat.
Közben a Nyilas csillagképben járó Szaturnusszal
és Plútóval alkot teremtő fényszöget a Nap október
első felében és a Mars október második felében
egészen november közepéig: a megvalósító erők
ekkor hatványozottan jelennek meg életünkben,
teljességre törekedve körvonalazódnak előttünk
a járható utak, nekünk „csak” rá kell lépni. Tömören:
saját belső világunk, terveink manifesztációjához
szolgáltatnak erőt! A Nap és Mars révén ehhez megszereztük a bátorságot és elszántságot a Nap-Mars
együttállásakor az Oroszlán csillagképnél augusztus
végén, valamint az ötleteket a Merkúr-Vénusz révén
szeptemberben. Az októberi Plútó és Szaturnusz
teremtő fényszögei révén a Nyilas csillagképből most
hitünket, önbizalmunkat tudjuk egészséges módon
megszerezni, hiszen nagyon fontos kiindulópont,

hogy milyen képet alkotunk saját magunkról, ez
a szilárd alapunk, melyet sugárzunk mások felé és
amelyből merítünk. Másrészről végtelen támogató
erő áramlik felénk, akár rugdosva minket előre
a megoldások irányába. Hasonlóan, mikor mindent
megteszünk és elrendezünk, hogy felszálljunk egy
repülőgépre, ami mindezek után felrepít minket az
égbe, vagy amikor megtanuljuk: hogyan üljünk fel és
maradjunk meg egy ló hátán, mely elvisz úticélunkig. Ráadásul a Nap október 18-a körül eléri a Spica
csillagot, az Angyal csillagát, tehát égi segítséget
több felől kapunk egyszerre! Október második felében jelekre, belső hangra, gondolatokra, illetve más
emberek segítőkészségére fokozottan számíthatunk
– földön, vízen, levegőben.
Ezt a folyamatot készíti elő október első felében az Uránusz kiegészítő fényszöge a Merkúrral és
a Vénusszal az Angyal csillagképben. Természetesen
sugallatok, hirtelen bevillanó ötletek megrohamozhatnak minket. Az érzelmi kommunikációnkat is finomíthatjuk és tökélyre emelhetjük! Képesek vagyunk
könnyebben megfogalmazni érzéseinket szeretetteljesen úgy, hogy a másik fél számára befogadható
legyen. Nehéz érzelmi súlyoktól szabadulunk meg
ezáltal. Az előre vivő, lélekből fakadó kommunikáció
ideje, legfőképp október 11-e, mikor a Hold a Neptunusznál jár és emelő fényszöggel kapcsolódik
a Merkúrhoz! Október 15-én pedig a Hold-Uránusz
együttállás tesz hangsúlyt a tiszta lelki megnyilvánulásokra. Ez azért is fontos, mert október 30-án
a Merkúr és a Vénusz újra együttáll a Mérleg jövő
serpenyőjénél, a kézben tartott erők környezetében!
A jövőteremtés és a jövőbeli tervek megalkotása
tiszta szívvel, az energiák kézben tartásával történik
meg. Ezután a Merkúr hátráló mozgásba kezd, hogy
november 11-én a Nappal együttálljon, a múlt és
a jövő egybelátásához.
Bodnár Erika
asztrozófus • ertektengely.hu
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Ízek, imák, India
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Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj
soroza
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Indiai alapozó

Indiai főételek, sabjik

Indiai street food

Indiai kenyérfélék

bevezetés a fűszerek használatának világába

jóga és meditáció az étkezésben

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
îî A 16 órás képzés teljeskörű, az indiai vegetáriánus
konyha minden területét felöleli.
îî Ha kedved van, elvégezheted az egész sorozatot,
ha akarod, csak egy-egy részt.
îî Nálunk 24 autentikus receptet tanulsz, nem „indiai
ihletésű” ételeket. Ha elvégzed az összes kurzust,
kezdőből profivá válhatsz!
îî A mesés indiai ízvilágot családod, barátaid számára
is elérhetővé teszed.

az ájurvéda és a főzés kapcsolata

tájegységek konyhái

îî Megtanulhatod a fűszerek használatának megfelelő módját, az indiai konyhakultúra alapjait,
ezáltal nem csupán a tanult receptek elkészítését
sajátíthatod el, hanem idegen receptekkel is jól
boldogulsz majd.
îî Járatos leszel az ételfajták, a menüsorok összeállításában az ájurvéda javaslata alapján.
îî Betekintést kapsz India kultúrájába, a főzési és étkezési szokásokba, a tájegységek jellegzetességeibe.

További
tanfolyamaink
2 napos ájurvéda főzőtanfolyam

Ismerd meg önmagad, tudd meg, milyen ételek illenek
testtípusodhoz, és válj önmagad gyógyítójává egy színes,
változatos konyhakultúra segítségével!

Indiai vegán főzőtanfolyam

Ha szeretnéd az étkezésed teljesen növényi konyhára
átállítani, ötleteket és inspirációkat meríthetsz ezen
a kurzuson.

A dél-indiai konyha ízei

A rendhagyó főzőtanfolyam a dél-india konyhát mutatja
be.

Indiai wokos ételek

A wokban főtt étel rendkívül gyorsan elkészül, megőrzi
az ízeket, ínycsiklandóan színes és látványos, a zöldségek
megtartják formájukat.

Főzőtanfolyam az otthonodban

Jól megszokott környezetben, a saját konyhádban kön-

nyebben megy a főzés? Akkor nem kell mást tenned,
mint beszervezni néhány családtagot vagy barátot,
ismerőst s mi házhoz megyünk.

Csapatépítő főzőtanfolyam

Ha szeretnéd a munkatársakat még jobban összekovácsolni, akkor gyertek el együtt hozzánk, egy nagy, közös,
vegetáriánus főzésre, vagy ha úgy kényelmesebb, mi
megyünk az általatok megjelölt helyszínre. Személyre,
csoportra szabott, egyedi program összeállítására is
van lehetőség.

A tanfolyamokat a népszerű
www.vegavarazs.hu gasztroblog írója, immár 7 vegetáriánus
szakácskönyv szerzője, Hémangi
tartja.
A tanfolyamok helyszíne
a 108 Életmódközpont
(1137 Budapest, Szent István krt.
6., Tel.: 30/464-7760 )

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST

fozoiskola.108.hu
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Zabpelyhes pogácsa
ELKÉSZÍTÉSE:
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!
Tedd a hozzávalókat egy tálba és jól keverd össze. Majd
annyi vizet tegyél hozzá, hogy, egy lágy, könnyed tésztát
kapj. Kanál segítségével formázz egy sütőpapíros tepsire kis
pogácsákat. 180 fokra előmelegített sütőben süsd készre.
(kb. 15-20 perc)
Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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HOZZÁVALÓK:
• 50 dkg graham liszt
• 12 dkg zabpehely
• 1 csg sütőpor
• 1 csipet szódabikarbóna
• 1/2 csésze olaj (repceolaj vagy olívaolaj)
• 1 tk. szárított bazsalikom
• 1 tk. szárított oregánó
• 1 tk. szárított kakukkfű
• 1/2 tk. szárított rozmaring
• só
• fekete bors
• víz (kb egy csésze)

Tökös sabji
HOZZÁVALÓK:
• 2 ek. ghí
• 1/2 tk. római kömény
• 1/2 tk. fekete mustármag
• 1 csipet hing (asafoetida , ha nincs
otthon hagymával helyettesítheted)
• 4 curry levél (friss vagy szárított)
• 1 kis chili
• 1 sütőtök
• 1/4 tk. só
• 1/4 tk. kurkuma
• 1 csésze víz (2,4 dl)

ELKÉSZÍTÉSE:
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!
Mosd meg a tököt és hámozd meg, majd vágd 2,5 cm-es
kockákra. Felvágva kb 4 csésze tökre lesz szükséged.
Melegíts fel egy edényt közepes lángon, add hozzá a ghít
és utána köményt, a mustármagot és a hinget. Egy pillanat
alatt, ahogy a magok kipattognak add hozzá a curry levelet,
kurkumát, a chilit és keverd hozzá a felkockázott tököt. sózd
meg és add hozzá a vizet. Jól keverd össze és tegyél rá egy
fedőt - annyira, hogy maradjon egy kis rész ahol a gőz el tud
távozni. Majd tedd takarékra a lángot.
Főzd, amíg meg nem puhul (kb 25 perc).
Rizzsel vagy chapatival tálalhatod.
Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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édeskrumpli masala
ELKÉSZÍTÉSE:
A zsiradékot felmelegítjük, kipattogtatjuk benne a fekete mustármagot. Megpirítjuk a currylevelet, fahéjat és szegfűszeget, majd rászórjuk az aszafoetidát, kurkumát, koriandert és csilit. A porfűszereket
elkeverjük, beleöntjük az édeskrumplit, és egy-két percig dinszteljük.
Felöntjük vízzel, megsózzuk, és fedő alatt puhára főzzük. A végén
belekeverjük a korianderlevelet.
Hémangi / vegavarazs.hu
24
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HOZZÁVALÓK:
• 2 ek ghí vagy olaj
• 1,5 kk fekete mustármag
• 5-6 curry levél
• 2 db szegfűszeg
• egy kis darab egész fahéj
• 1/2 kk aszafoetida
• 1/2 kk kurkuma
• 1,5 kk őrölt koriander
• egy csipet őrölt csili
• 80 dkg megtisztított,
kockára vágott édeskrumpli
• 2 dl víz
• 2 kk só
• egy csokor korianderlevél
apróra vágva

Zöldséges zabfasírt
HOZZÁVALÓK:
• 50 dkg vegyes zöldség (káposzta, répa,
karalábé, zeller, karfiol)
• 25 dkg zabpehely
• 2,5 kk só
• fél kk őrölt feketebors
• 3/4 kk asafoetida
• 3 lapos kk pirospaprika
• 1/2 kk fűszerkömény

ELKÉSZÍTÉSE:
A zöldségeket megtisztítjuk, nagyobb darabokra vágjuk
és késes aprítóba tesszük. Ennek hiányában lereszeljük. Besózzuk és egy kicsit állni hagyjuk. Amikor levet
eresztett, hozzáadjuk a zabpelyhet, és egy kevés vizet,
hogy könnyen gyúrható masszát kapjunk. A többi
fűszert is belekeverjük, és negyed órán át pihentetjük
a masszát. Amikor letelt, fasírtokat formázunk, amiket
zsemlemorzsába forgatunk. Ujjnyi olajban a fasírtok
mindkét oldalát aranybarnára sütjük.
Hémangi / vegavarazs.hu

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

25

Gyros
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
• fejenként 2 szelet szejtán
• kókuszszír
• fejenként 2-3 szem burgonya
• fejenként 2 maroknyi
káposzta
• szója joghurt
• kapor, só, bors, kakukkfű, oregáno, bazsalikum, borsikafű,
mustár, fokhagyma

ELKÉSZÍTÉSE:
Először is a szejtán szeleteket legalább előző nap be kell
pácolni, még jobb, ha néhány napig áll benne. De ha hirtelen
jön az ötlet, akkor egyből bedörzsöljük a páccal és sütjük. A
pác áll: mustárból, olívaolajból, kakukkfűből, borsikafűből,
oregánóból, 1-2 gerezd fokhagymából. Ezeket jól összekeverjük, majd beletesszük a szejtán szeleteket.
Ha letelt a pácolási idő, kivesszük és felkockázzuk, majd
egyből kisütjük, hogy kérget kapjon. Úgy 10 perc alatt elkészül.
A burgonyát hasábokra vágjuk, kókuszzsírral átdörzsöljük,
és sütőpapírral kibélelt tepsiben 200 fokon, légkeverésen
kisütjük.
A salátához az öntetet elkészítjük egy nagy tálban: szója
joghurt, kapor, só, méz vagy stívia, majd beleszeleteljük
a káposztát.
Ha minden készen van, tálaljuk!
Nagyné Szalai Melinda
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Fánk
Emlékszem, hogy gyerekkoromban
szinte mumus volt a fánk, mert
a jó fánk szalagos, finom puha.
Ezt az alapreceptek úgy tanítják, hogy sok-sok tojás sárgáját
adnak hozzá. Viszont ennek az
a nagy hátránya, hogy gyorsan
kiszárad tőle a fánk, így frissen,
gyorsan-melegen kell megenni,
különben nem az igazi. Nos ez mára
már megváltozott! Tojás-tej nélkül is
lehet finom, szalagos és még másnap
is finom!

HOZZÁVALÓK:
• 50 dkg tönköly liszt (én saját
malmomban őrölöm meg, így ez
másként viselkedik, mint a bolti. Azt
ajánlom annak, akinek nincs saját
malma, hogy vegyen teljes kiőrlésű
bio lisztet, vagy graham lisztet)
• 2 evőkanál kókuszzsír
• csipet kurkuma
• csipet só
• 3 evőkanál nádcukor
• fél bio citrom reszelt héja
• bio vanília
• kb. 3 dl langyos növényi tej
• 2 dkg élesztő
• olaj a sütéshez

ELKÉSZÍTÉSE:
Egy tálban a zsiradékon kívül mindent jól összedolgozunk. Amikor egynemű állapotot értünk el, akkor
adjuk hozzá a zsiradékot. Én nem szoktam külön az
élesztőt felfuttatni, hanem csak langyos tejet adok
hozzá. Lefedve kb. 30 percet pihentetjük. Kiszaggatjuk, és így is kb. 10 percet állni hagyjuk, majd meleg
olajban (de nem forróban) kisütjük.
Jó étvágyat!
Nagyné Szalai Melinda
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Vaszati

harmóniában a természettel

Amikor azt mondjuk, hogy a Vaszati szerinti építkezés
és térrendezés arról szól, hogy hamóniában vagyunk
a természettel, akkor két dologra gondolunk.
Az egyik, hogy amennyire csak tehetjük, betartjuk
a Vaszati szabályait: beengedjük otthonunkba
a pozitív energiákat, egyensúlyban tartjuk az
28
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öt alapelemet, úgy helyezzük el és úgy rendezzük be az egyes helyiségeket, hogy azok összhangaban legyenek az uralkodó bolygókkal és
egyéb hatásokkal. Ha ezt sikerül megvalósítanunk,
akkor azt mondjuk, hogy az otthonunk, harmóniában
van a természet törvényeivel, ugyanis figyelembe

vettük azokat az univerzális és örök érvényű hatásokat, amelyek az otthonunkat érik. Itt azonban még
nem dőlhetünk hátra!
Van egy másik nagyon fontos összetevő is, amiről
szintén tudatosnak kell lennünk. Szerves részei
vagyunk a természetnek. A mindennapi jól-létünk
elsősorban a természet energiáigól függ és nem
attól, hogy mennyi pénzünk van a bankban, milyen
magasan vagyunk a vállalati ranglétrán, mennyi
divatos ruha van a szekrényben, vagy mennyire
okos a telefonunk. A természet lát el bennünket
azokkal az éltető energiákkal (vízzel, napsütéssel, életenergiával, azaz pránával, oxigénnel és élelemmel),
amelyekre nem csak a túléléshez, de a jó közérzethez
is szükségünk van. (Naná, hogy szükség van pénzre
és szép ruhára is, de ha úgy igazán mélyen belegondolsz, mik azok a dolgok, amik mindig, minden
körülmények között elégedettséget adnak, azok
a természetben találhatók: napsütés, friss víz, szép
táj, egy illatos virág, egy finom, lédús gyümülcs…)
A probléma csak az, hogy a mai fogyasztói társadalom nem ezekre az értékekre épült, sokkal inkább
azokra a „javakra”, amelyeket – mondjuk ki bátran –
a természet kizsákmányolásával nyerünk. És amíg
ezt nem látjuk be, amíg nem tudunk örülni egy szép
virágnak, az esőnek, vagy pusztán a friss, oxigéndús
levegőnek, addig nem igazán fogunk harmóniában
lenni a természettel, nem fogjuk tisztelni és értékelni
azt annak összes lakójával együtt, hanem sokkal
inkább a kizsákmányolásához járulunk hozzá – közvetlenül vagy közvetve.
A múlt héten meglátogattuk az anyósomékat,
akik Budapest közelében, a Pilisben élnek és néhány
napot aktív pihenéssel töltöttünk. Első nap elmentünk a budai várba, megnéztük a mesterségek ünnepét, majd meglátogattuk a barátainkat, akik a magyar
ízek utcájában árultak vegetáriánus finomságokat.
Nagyon szép volt a rendezvény, és mivel nagyon
régen jártunk a várban, az ott töltött napnak minden

Mind a két utcarészletet a budai várban fotóztam. Nagyon
szépek az épületek, de van egy feltűnő különbség: Az egyik
utcában vannak fák, a másikban egyáltalán nincsenek!

perce kellemes volt. Egyetlen dolog hiányzott, de az
nagyon! A várban (főleg a Sándor Palota előtti téren)
szinte egyáltalán nincsenek fák, csak egy lekövezett
tér és egy ásatás, amelyek csak úgy ontották magukból a déli nap perzselő forróságát… Estefelé, az egyik
barátunkkal beszélgettünk és mondtuk neki, hogy
nagyon fárasztó volt ez a nap és másnapra hatalmas
erdei túrát terveztünk. Eléggé aggódtunk, hogy ilyen
fáradtan, hogy fogjuk bírni a másnapi túrát, de a barátunk bölcsen megnyugtatott: „meglátjátok, amikor
ott lesztek az erdőben, minden egyes lépéssel több
és több energiátok lesz és a fáradtságotok elillan.”
Na ez az! Ezt adja nekünk a természet, ezt adja
az erdő! Friss levegőt, energiát, nyugalmat, gyógyulást… Hallottál már az erdei gyógykúráról? Japánban
és Németországban már bizniszt is csináltak belőle…
Ha esetleg a saját tapasztalatodnak nem hinnél, már
tudományos kutatások is alátámasztják, hogy az
erdőnek gyógyító ereje van. A gyógyító kúra abból
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Az erdőnek már a puszta látványa is jó érzéssel tölt el.
Tudtad, hogy a védikus időkben a szent királyok életük
alkonyán átadták a fiuknak a trónt, majd az erdőbe
vonultak, hogy az ott élő szentek és bölcsek társaságában a Legfelsőbb után kutassanak?

áll, hogy ki kell menni az erdőbe és egyszerűen
ott kell lenni. Ha akarsz túrázhatsz, sétálhatsz, vagy
egyszerűen csak megpihenhetsz egy nagy fa alatt.
A lényeg, hogy ott kell lenni az erdőben. Azt is megállapították, hogy a kúra akkor a leghatásosabb, ha
folyamatosan leegalább három napon keresztül ott
vagyunk az erdőben. Az erdei gyógykúra elsősorban
az elménket nyugtatja meg, s az elme nyugalma
hatással lesz az egész testünkre. Természetesen a jó
erdei levegő közvetlenül is hatással van a testünkre,
elsősorban a tüdőnkre, a bőrünkre, ha mozgunk is
közben, akkor a mozgásszervünkre és a szívünkre is.
Kipróbálnád? Mi most két nap egymás után voltunk
az erdőben (mindkét napon jó nagyot túráztunk) és
tényleg remek gyógykúra volt!
E kis kitérő után már sejtheted, hogy ha van egy
Vaszati szerint épített vagy felújított házad, de a környékén nincs más csak beton és további házak, akkor
a házadba még akkor sem tudnak éltető energiák
bejutni, ha egyébként nyitott az észak és a kelet. Ha
szerencsés vagy, besüt a reggeli Nap, de az energiaáramlások nem tudnak éltető energiát hozni,
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mert a természet elemei (fák, bokrok, víz) nélkül az
energiákból hiányzik az „élet”!
Most minden jóérzésű ember (és azok is, akik
szeretnek negatív híreket terjeszteni) azon kesereg,
hogy Földünket hatalmas területeken borítja erdőtűz.
Dél-Amerikában, Oroszországban, a Távol-keleten,
Európa déli részein. Miért olyan nagy gond ez? Ezek
a tüzek az életet adó erdőket pusztítják, azok lakóival (növényekkel, állatokkal) együtt. Ha el akarom
képzelni, milyen lehet a pokol, akkor azt mondom,
hogy olyan, mint egy erdőtűz. S az erdőtűzzel az
a legnagyobb baj, hogy több évtized kell ahhoz,
hogy az elpusztult élővilág újra magához térjen…
Úgy gondolom, hogy neked nem kell hosszasan
ecsetelnem, miért van olyan nagy szükség a természetre, miért olyan fontos, hogy harmóniában éljünk
vele. Most, mikor erről olvasol, talán meg is jelenik
a lelki szemeid előt egy kis házikó az erdő közepén és
talán elképzeled, hogy ott, abban a házikóban, távol
mindenki mástól, elektromosság és internet nélkül,
na ott lehet igazán harmóniában élni a természettel.
Ezt azonban nagyon kevesen tudnák megtenni és
biztos vagyok benne, hogy még a legeltökéltebb természet szeretők és természet védők is menekülnének

néhány romantikus hét vagy hónap után. Hogyan
élhetünk akkor mégis harmóniában a természettel?
Mielőtt tovább olvasol, nézd meg ezt a kis videót,
ami még a nyár elején készült a kertünkben. Míg
a filmet nézed (és hallgatod) elgondolkodhatsz azon,
hogy vajon Te mennyire élsz harmóniában a természettel és vajon mit tehetnél még azért, hogy ez
a harmónia egyre inkább megvalósuljon!
Nos, ha harmóniában akarunk élni a természettel, akkor meg kell értenünk, hogy a tertmészetnek
a részei vagyunk és nem az urai, nem az élvezői. Ez
szöges ellentétben áll a gazdasági felfogással, amely
úgy tekint a természetre, hogy mit lehetne onnan
elvenni, felhasználni, eladni: fát, állatokat, ásványokat,
vizet. Ha megértjük, hogy a természetnek a részei
vagyunk és nem az élvezői, akkor megtanuljuk tisztelni azt és teljesen természetes módon vigyázunk
rá. Nagyon sokat járunk az erdőbe kirándulni – főleg
a Pilisben és a Bükkben – és nincs olyan alkalom, hogy
ne látnánk eldobált sörösdobozt, papírzsebkendőt,
cigarettacsikket, pet palackot vagy egyéb szemetet.
Az, hogy nem szemetelünk, még csak a kezdet! (Elvileg ennek kellene az alaphelyzetnek lennie.)
Fontos, hogy gondozzuk, szépítsük a közvetlen

Ez az egyik gyíkvár, ez van közelebb a házhoz. A nagy
szerelem ellenére most nyáron külön laknak a gyíkjaink,
csak néha időznek együtt egy kicsit. A bal oldali a papa,
a jobb oldali a mama. A kép ma készült. Kicsit szomorúak
voltak, mert napozni szerettek volna, de nem sütött a nap…

környezetünket, hogy ültessünk fákat, bokrokat, virágokat, s ezzel tegyük élhetőbbé és szebbé a közvetlen környezetünket, ugyanakkor biztosítsunk élőhelyet és táplálékot madaraknak, hüllőknek, rovaroknak.
Szerinted a gyíkjaink, hogy kerültek hozzánk? Az
erdőből hoztuk őket? Dehogy is! Készült két szép – és
komolyan megépített – gyíkvár a sziklakertben, ahol
télire is el tudják magukat vermelni, mert a férjem úgy
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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gondolta, hogy talán majd egyszer jönnek gyíkok,
fel kell készülnünk a fogadásukra. Telt-múlt az idő és
egyszer csak tényleg megjelentek! És eszük ágában
sincs elmenni innen!
De nem csak kertes házban élhetünk harmóniában a természettel! Ha tüzetesen megvizsgáljuk
a mindennapi szokásainkat, akkor felfedezhetünk
olyan dolgokat, amelyek közvetve vagy közvetlenül
nem tesznek jót a környezetünknek, de amelyeken
egy kis odafigyeléssel könnyedén változtathatunk.
Az utóbbi hetekben, hónapokban a vízcsapból is
a műanyag és nejlon zacskó mentesség folyik, persze
jogosan. Vizsgáld meg, hogyan tudnál kevesebbet
használni belőlük!
A természetre és saját magadra vigyázol akkor is,
ha nem használsz vegyszereket a mosáshoz, takarításhoz és kozmetikumként. Én gáláns egyszerűséggel
az összes boltban kapható kozmetikumot és tisztítószert vegyszernek hívom (kivéve a bio és egyes natúr

Nagyon szeretek a kertben dolgozni. Ez az írásom kint az almafa
alatt született. (Na jó, kicsit arrébb költöztem, mert az almák Damoklész kardjaként lógtak a fejem fölött. Látod őket jobbra a hátam
mögött?) A képet nézve eszembe jutott, hogy az sem mindegy, hogy
mit iszunk. Én szinte mindig tiszta vizet iszom, de mielőtt a kép
készült, Józsi, a férjem egy pohár saját készítésű meggyszörpöt
hozott nekem, hogy ne szomjazzak az irodámban. Ugye te sem
iszol színezékes, agyoncukrozott „üdítőket”?
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cuccokat), mivel ha megnézed az összetevőiket,
mindegyik elsősorban vegyszereket tartalmaz. Mit
kenek akkor a bőrömre, ha szépíteni akarom? Természetes olajokat, illetve a belőlük és természetes
növényei vajakból saját kezüleg készített kencéket.
(Arcra nagyon jó a jojoba olaj, a sárgabarackmagolaj, a kakóvaj, testre a szőlőmagolaj, vagy akár az
extra szűz olivaolaj, stb.) Amit meg mersz enni, azt
nyugodtan magadra is kenheted! Amit nem ennél
meg, azt ne kend magadra sem, mert a bőrödön
keresztül minden beszívódik és bekerül a véráramba.
Mi van még? Hol lehet még kutakodni? Milyen
szokásunkat lehetne még környezet-tudatosság
tenni? Táplálkozás, öltözködés, közlekedés, szemétkezelés… Hát persze, hogy nem kellene annyi húst
enni, nem kell mindenféle előregyártott „műkaját”
enni, nem kellene minden héten új ruhát venni
(csak mert akciós), nem kellene mindenhova autóval pöfögni és nem kellene elégetni a kerti hulladékot. Ez utóbbi különösen érzékeny pont nálam,
ugyanis Magyarország legtisztább levegőjű falujában
lakunk (legalábbis ez a marketing szöveg), de sajnos
a helyiek egy része még mindig egyetlen módját látja
a kerti hulladék eltüntetésének, hogy meggyújtja
azt. Lehetőleg hajnalban, amikor nedves, vagy eső
után, amikor szintén nedves, így még jobban füstöl
és gondoskodik arról, hogy a falu szlogenje tényleg
csak turista-csalogató marketing duma legyen. Pedig
a szelektív hulladék szállítás keretében korlátlan
mennyiségben elviszik a kukások a zöld hulladékot
is és lehetne komposztálni is. De nem. Egyszerűbb
meggyújtani, mint szépen kikészíteni az utcára. És
miért? Mert már a nagyanyja is égetett és különben
is, ez a szokás…
Közvetlenül az otthonunkhoz kapcsolódik az is,
hogy az építkezéskor, felújításkor és a berendezéskor
próbáljunk a természetes anyagokra összpontosítani.
A nyílászárók legyenek fából és ne műanyagból,
a bútorok is legyenek fából és ne bútorlapból, a padló
legyen fa és ne laminált padló. a textíliák is legyenek

Teljesen természetes dolog hegyvidéken, ahol sok az erdő és a fa
fából építkezni. Ugyanez a fából
készült ház már nem számítana
környezetbarátnak az Alföldön,
ahol alig van erdő, csak pusztaság, Ehhez hasonlóan, ha kőből
szeretnél építkezni vagy kővel
szeretnéd díszíteni a házadat,
kertedet, akkor olyan követ használj, ami a lakóhelyed közelében
megtalálható. (A fotó Svájcban
készült.)

természetesek és az ülőgarnitúra semmiképpen ne
legyen bőr – mert ugye azért valakinek meg kellett
halnia…
Sok-sok terület van még az életünkben, amit meg
lehetne vizsgálni, hogy mennyire környezetbarát
vagy nem, mennyire van harmóniában a természettel
vagy nem. Egy biztos: ahhoz, hogy egyáltalán fontosnak tartsuk, hogy harmóniában éljünk a természettel, ahhoz bizony minél gyakrabban kapcsolatba
kell kerülnünk a természettel, a természet elemeivel

(földdel, vízzel, levegővel), a növényekkel, állatokkal.
Ha egy nagyváros közepén laksz, ahol nincs egy fa
sem az utcában csak beton és tégla, akkor addig
nem fogod megtudni és megérteni, hogy milyen az
erdő nyugalma és gyógyító, feltöltő ereje, amíg nem
mész el az erdőbe és nem tapasztalod meg te magad,
milyen érzés a fák susogását, a patak csörgedezését
és a madarak dalát hallgatni, mközben kellemesen
hűvös is van. Amíg nem látsz élőben egy állatot:
madarat, tehenet, szamarat, gyíkot, kecskét, nyulat,
amíg nem simogatod meg a fejét, nem vakarod meg
a hátát, addig nem fogsz elgondolkodni azon, hogy
mi (vagy inkább ki) van a tányérodon.
Ha közvetlen kapcsolatba kerülünk a természettel,
akkor sokkal egyszerűbb és természetesebb dolog
lesz tisztelni azt, vigyázni rá és megérteni, hogy
mi is a szerves és elválaszthatatlan részei vagyunk.
Sőt, még a Vaszati elveit, tanításait és működését
is könnyebb lesz megértenünk és nem fogjuk azt
kérdezni, hogy mi közünk nekünk, magyaroknak az
indiai építészethez…
Manhertz Edit
vaszati tanácsadó
vaszati.hu
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Az Ébredj! mozgalom idén júliusban indult,
magánszemélyek kezdeményezésére.

miért nem cselekedtünk, amíg még lehetett volna! A gyermekeinknek ugyanúgy

Mi, kisgyerekes családok összeálltunk, és
magunk mellé vettünk szakembereket, mert
aggódunk a gyerekeink jövője miatt. Tenni
szeretnénk valamit!
Mint szülők, felelősséggel tartozunk azokért
az életekért, akiket segítettünk megszületni és nevelünk. Cselekednünk kell! Nem
várhatjuk meg azt a pillanatot, amikor már
késő lesz lépni! Nem fogunk tudni válaszolni
a kérdéseikre, amikor arról faggatnak,

joguk van egy olyan csodás, kényelmes és
bőségben dúskáló életet élni, mint ahogy az
nekünk megadatott. De ehhez mozdulnunk
kell. Az időnk nagyon kevés már. A világban
egyre több fiatal vonul az utcákra, hogy
változásokat érjenek el. Nem hagyhatjuk
magukra őket, hogy egyedül küzdjenek,
mert mi, felnőttek fásultak, hitetlenek és túl
kényelmesek vagyunk ahhoz, hogy tegyünk
a változásért.
Ébredj!
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BEMUTATKOZÁS Az Ébredj mozgalom célul tűzte ki, hogy elindít egy
környezet -és klímavédelmi szemléletformálást a szülők körében
a gyereken keresztül, a globális
felmelegedés hatásainak és következményeinek csökkentése érdekében, az egyéni felelősségvállalást
propagálva. E cél teljesülését több
eszközzel kívánják elérni, legyen az
faültetés, erdőtelepítés, a városi
méhészet propagálása, ökológiai
lábnyom-mérés, „Mit tehetsz TE
kicsiben” kampány, stb.
A mozgalom egész ősszel,
több időpontban és helyszínen
tevékenykedik.
A szeptemberi Ébredj! akció már
nagyobb szabású: faültetés lesz az
Aranypatkó Lovarda területén, ahol
önkéntesekkel több száz őshonos
fát és cserjét ültetnek el.
ÉBREDJ! KÖVETŐTÁBOR Az Ébredj! Facebook oldalnak immár több, mint
16.000 követője van. Ez a szám
azt jelzi, hogy igenis van odafigyelés és felelősség az emberekben.
És a gyerekekben néha több, mint
a felnőttekben!
Az ültetésen részt vesz az a kisfiú
is, aki egy Hajdú-Bihar megyei
faluból, Váncsodról jelentkezett be
az Ébredj!-hez, hogy érdeklődjön
a faültetés lehetőségeiről. Másnap beszélt a polgármesterrel,
letárgyalta vele, hogy bocsásson
rendelkezésre más célra nem használt földterületet, biztosítson munkagépet, termőföldet, hogy náluk
is megvalósulhasson a faültetés.
A polgármester abszolút támogatólag állt az ügy mellé. A kisfiú
ezt követően beszélt a vele egykorú társaival, elmesélte miért
fontos ez a kezdeményezés és
elérte, hogy csatlakozzanak hozzá

a „nyomogatás helyett”. Besétált
a művelődési házba és megkérte
őket, hogy az eseményre készítsenek plakátot és nyomják ki számára,
hogy meghirdethesse a településen.
És mindezt 3 nap alatt, 14 évesen.
A váncsodi faültető akció október 5-én lesz.
BÁRKI MEGTEHETI! A műanyagszeméttermelés csökkentésén, a felesleges fogyasztás visszaszorításán
túl mindannyian megtehetjük, hogy
fákat ültetünk.
HOL? Az egykori erdőterületeket
beépítették vagy mezőgazdasági
célra hasznosítják, a városi közterületeken általában nincs lehetőség
faültetésre. Ez alapján jött az ötlet:
ültessünk fát a kertekbe, tanyákra,
lovardákba! ezeken a területeken
van esély arra, hogy a későbbiekben is gondozni fogják őket és nem
pusztulnak ki. Hiszen mindegy, hogy
magán- vagy közterületen „zajlik”
a fotoszintézis…
Már az első héten 15 kerttulajdonos, 3 lovarda, magánerdő,
magán legelő, egy iskola és óvoda
csatlakozott.
MIT? Olyan fákat ültetnek, amelyek
őshonosak, de várhatóan bírják az
egyre melegedő időjárást, igénytelenebbek, viszont gyorsan nőnek, és

relatív sok oxigént bocsátanak ki.
Az első 400 fát saját forrásból
vették meg, majd kaptak felajánlásként 400 újabb csemetét.
MIÉRT? Mert a klímaválság többé
nem egy lehetséges forgatókönyv,
hanem a szemünk előtt zajló, valós
idejű történés. Ideje kinyitni a szemünket, és végre TENNI valamit!
Az elmúlt 200 évben megközelítőleg
1750 milliárd fát vágtunk ki, mindeközben a szén-dioxid-kibocsátás
soha nem tapasztalt mértékben
nőtt, amit a lecsökkent faállomány
nem képes megkötni. Mindan�nyiunknak, a Földön élő 7 milliárd
embernek 250-300 fát kellene
ültetnie ahhoz, hogy megmentsük
az életet ezen a bolygón.
HOGYAN? Minden egyéb cserjét, fát,
termőföldet és egyéb szükséges
eszközöket részben magán emberek felajánlásaiból vagy saját forrásból finanszíroznak.
ÉBREDJ! Az Ébredj! mindenkit vár,
akinek van kertje, telke, vagy önkéntesként segítene a faültetéseknél.
Szívesen fogadnak felajánlott fákat
is, vagy adományokat favásárláshoz
https://ebredj.hu/donations/1-fa/.
CSATLAKOZZ MOST!
www.facebook.com/ebredj.hu

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

35

Helló október!

1869. okt. 1. Az Osztrák–Magyar Monarchiában (a világon elsőként) bevezetik
a postai levelezőlapok használatát.
1887. okt. 1. Megnyílik Budapest első villamosvonala a Nyugati pályaudvar és
a Király utca között, ezzel Magyarországon is megjelenik a villamosított közúti
vasút.
1849. okt. 6. Aradon kivégzik a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy
ezredesét, az aradi vértanúkat.
1889. okt. 6. Thomas Alva Edison bemutatja első mozgóképét.
Okt. 10. A lelki egészség világnapja (1994 óta)
1887. okt. 11. A. Miles feltalálja a liftet.
2001. okt. 11. Átadják az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között.
1975. okt. 12. A Magyar Nemzeti Galéria megnyitása.
1750. okt. 15. Megindul a menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda között.
A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas.
1976. okt. 15. A stockholmi Nobel-díj-bizottság úgy dönt, hogy ebben az évben
nem osztja ki a Nobel-békedíjat.
Okt. 15. Nemzetközi Gyalogló nap
1950. okt. 21. A kínai hadsereg elfoglalja Tibetet.
1686. okt. 23. Szeged felszabadul a török uralom alól.
1984. okt. 25. Azonosítják a Hepatitis vírusát.
1950. okt. 26. Teréz anya megalapítja Kalkuttában a Mission of Charity-t (a
Jószolgálat Misszióját).
1877. okt. 28. Megnyitják a Nyugati pályaudvart.
1886. okt. 28. Leleplezik a New York-i Szabadság-szobrot, mely a Francia Köztársaság ajándéka az Egyesült Államok népének.
1956. okt. 30. Mindszenty József hercegprímás kiszabadul házi őrizetéből.
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TEACSEPPEK

BÍBORVÖRÖS KASVIRÁG
A bíbor kasvirág 100-150 cm magas, fészekvirágzatai

Energia: hűtő

egyenként képződnek az ágak csúcsán, közepük

Tulajdonság: vértisztító, csíraölő, diaforetikus

félgömb vagy kúp alakú, a nyelves virágok rózsaszínűek vagy bíborpirosak.

Alkalmazás: belsőleg: antibakteriális hatású, pusz-

A nyugati herbalisztlika talán legismertebb immu-

títja a ráksejteket, vírusölő hatású, immunerősítő.

nerősítője és méregtelenítő növénye. A legkülön-

Külsőleg: gyulladásos bőrbetegségek kezelésére,

bözőbb méreganyagokkal szemben képes felvenni

a levél friss nedve középfülgyulladásban a doghár-

a harcot, hogy megvédje a szervezetünket. Az ayur-

tyára juttatva gyulladáscsökkentő, a virágszirom vizes

véda egyenesen úgy fogalmaz, hogy kiöli az amát.

kivonata kötőhártya gyulladáskor borogató. Vízzel

Megtisztítja a vért, a nyirokrendszert, segít megál-

nem vonható ki a hatóanyaga ezért gyökérkivonatát

lítani a gennyképződést és a szövetek pusztulását.

tinktúra formájában forgalmazzák.

Fő hatóanyagai: echinakozid glikozid.

Károlyi Bánki Viktória

Íz: keserű, pikáns

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN
• A gyógynövényes mézek hatása
(tovább: egeszsegkalauz.hu)

• Nem tudsz elaludni?
(tovább: femina.hu)

• 4 mondat, amely szétrombolja a kapcsolatot
(tovább: femina.hu)

• Állatok veszélyben
(tovább: femina.com)
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Nézd meg és töltsd le
korábbi számainkat!
www.108.hu/108-hu-magazin/archivum
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Leégtél?

5 tipp,
hogy könnyű legyen
a regenerálódás

Hétköznapi
szorongások

Ájurvéda
és a nyár
Milyen kutyát
válassz?

Egy kutya
igazi ára

2019. augusztus 18.
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Megtekintés
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Lakásvásárlási
kisokos

Színek
az otthonunkban
A természet ajándékai,
a mosónövények

India Varázsa
Fesztivál

Ingyenes

Várandósság

Ingyenes
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Vadnövények
a tányéron
Méregtelenítés
az ájurvéda segítségével

Ingyenes
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Megtekintés
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Téli illatok
A sikeres
életmódváltás
9 lépése
Gyors és egyszerű
vaszati korrekció

Belső béke
Teremts bőséget!
Mit teszel idén
az otthonodért?
10 egészségtipp
tavaszra

Ingyenes
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Ha elkaptad
az influenzát
Huskyt szeretnél?
Fogadj örökbe

Ingyenes

Az indoor-generáció
mi vagyunk

Összetartozás,
együttműködés

A gondolatok ereje
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Ha jön a hideg

Ingyenes
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Egyél
frisset!

A karácsonyi
fagyöngy
nyomában
Tervezd meg
az ünnepet!

Ingyenes
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Kisállatot
a karácsonyfa alá?

Tanácsok
kezdő túrázóknak

9 felejtős dolog,
ha boldog akarsz lenni

Anya
Istennőnek
születtem?
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A gondolatok ereje

Ingyenes
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A természet
nagyszerűsége
Elég jó anya
Készítsünk
aszalványokat
házilag

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

108.hu
M A G A Z I N

Life coach

LÉLEK•EGÉSZSÉG•ÍZEK

Úgy érzed, hogy elakadtál az
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt,
ami rád nehezedik?
Úgy érzed, hogy az életed csak eltelik és nem tudsz előrelépni?

Úgy érzed, hogy saját magad vagy
a sikered és boldogságod legnagyobb 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 magukat, még ha nem is kürtölik világgá.
2. Tudok neked segíteni, egyszerűbben és
gyorsabban, mint gondolnád.

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coach-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 küldesz 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 szeretnél life coachingra jelentkezni, akkor azt
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.
További információ: (30) 231-8722.

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.

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
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AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
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

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.

FELIRATKOZOM

