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Gyógynövényekből készült 
étrend-kiegészítő a stressz 
káros hatásainak csökkenté-
sére, a fizikai, szellemi erőnlét, 
tűrőképesség és teljesítmény 
fokozására.
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mentálisan és fizikailag 
egyaránt a hosszú és aktív 
élethez!
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a C-vitaminban gazdag amla 
gyümölcs kombinációja.

60 db

SPIRULINA PLUS ORGANIKUS ALGA 
C-VITAMINNAL VEGÁN KAPSZULA

A szervezet hatékony, de 
kíméletes méregtelenítését 
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alapján.
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esetén is ajánlott.
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Így kezdj neki 

az évnek!
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Egy hónapja sincs, hogy beléptünk a 2020-as 
évbe. Talán nem is gondolnád, de az év legdepresz-
sziósabb hónapja a legtöbb ember életében 
a január. A karácsonyi ünneplések, izgalmak, családi 
együttlétek, ajándékok után megjelennek  a szürke, 
rideg, feladatokkal, konfliktusokkal teli hétköznapok. 
Esetleg a karácsonyi költekezés eredményeként 
sokan szembesülnek vele, hogy bizony kiürült a csa-
ládi kassza is. 

A fordulópontokat általában az emberek nem 
viselik túl jól.  Egy-egy fordulópont az elmében auto-
matikusan beindít egyfajta számvetési folyamatot.... 
kicsit eltűnődünk, milyen is volt az eltelt időszak, mit 
értünk el, mit nem értünk el... sokakat megviselnek 
a kudarcok, az esetleges sikertelenség érzése.

Ilyenkor hasznos, ha megpróbálod tudatosan 
elengedni ami volt és tudatosan felkészülni 
a következő évre.  Ahhoz, hogy a következő éved 
sikeres legyen az első lépés a tudatos tervezés.  
Önmagában a nagy fogadalmak, nem segítenek 
minket hozzá egy boldogabb, kiegyensúlyozot-
tabb élethez.  A siker titka, hogy belső világunkat 
rendezzük. 

Húzz egy vonalat képzeltedben, és szemléld 
végig, milyen is volt az eltelt éved. Majd az előző 
év tapasztalataiból kiindulva, lehetőséged van arra, 
hogy átgondold mit szeretnél másképpen csinálni 
a következő évben. 

Az első amit egy év végén át szoktam gondolni 
kinek vagy éppen miért vagyok hálás az eltelt évben. 

A sikeres változtatáshoz, nagyon fontos, hogy 
komolyan határozd el pontosan miben szeretnél 
változtatni és légy tudatos arról, hogyan érheted el. 
Ne csak azt gondold,  “majd rendszeresen mozgok” 
vagy  “majd nem idegeskedem annyit “ vagy “többet 
találkozom szeretteimmel” mert eltelik 2020 és újra 
azt fogod gondolni, na majd jövőre...

A másik pont, amin sokan elbuknak, hogy egy-
szerre túl sok célt tűznek ki maguk elé. Ne akarj egy 

év alatt mindent teljesen megváltoztatni, nézd meg 
mely célok, változások reálisak az egy éves távlatra.

Az elmúlt időszak átgondolásánál talán segít, ha 
szem előtt tartod, hogy bármi is történt Veled, az 
mindig érted van és a fejlődésedet szolgálja. Még 
akkor is ha az adott pillanatban úgy tűnik, hogy ez 

nem lesz  a hasznodra és inkább érzed kényelmet-
lennek, kellemetlennek, mint jótékonynak.

Néha az életünk leginkább rémes helyzeteinek, 
személyeinek  köszönhetjük, hogy türelmet, aláza-
tot, egyszerűséget, önzetlenséget, lemondást vagy 
éppen elengedést tanulhatunk. Sokszor ha visz-
szatekintünk az életünkre rájövünk, milyen hálásak 
lehetünk egy-egy olyan életeseménynek, amit, akkor 
nagyon rossznak éltünk meg. 

Nem csak az évvége, hanem minden egyes napod  
új lehetőségeket, új tapasztalatokat hoz számodra.  
Járj  mindig nyitott szemmel, figyeld mit hoz az élet, 
figyeld merre mennek a sínek.  A nyitottság és az 
elfogadás, a rugalmasság fogja számodra biz-
tosítani, hogy a következő éved igazán sikeres 
legyen...

Mit jelent, hogy sikeres? Talán azt gondolod, 
hogy most a szokásos dolgokat fogom ideírni... jó 
állás van, jó fizetés, autó, elismerés, hírnév, tisztelet, 
valamiben jónak lenni, tehetség....

Sikeres az, aki boldog, elégedett önmagában, 
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kiegyensúlyozott, egészséges, tökéletes har-
móniában él önmagával és környezetével - 
a jóga a sikert az önmegvalósítás elérésével 
definiálja.

Ha úgy érzed a mostani életed, a fentiek alap-
ján nem annyira sikeres, akkor tegyél érte, hogy 
a következő évben, te is boldog és kiegyensúlyozott 
legyél. Lásd a változás szükségességét, mert ha 
ugyanazt csinálod mint eddig, akkor sajnos 
ugyanazt az eredményt fogod kapni.  A változás 

amit szeretnél érintheti az egészséged, életmódod, 
személyiséged fejlesztését, gondolkodásod vál-
toztatását, emberi kapcsolataidat vagy bármilyen 
olyan dolgot, amiben szeretnél más eredményt látni 
a következő évben.

Gondold át a céljaidat és komolyan kötelezd 
el magad mellettük. Határozd  meg mit szeretnél 
másképpen a jövőben és tudatosan gondold át, 
hogyan tudod elérni. Majd szeretettel, türelemmel 
lépésről, lépésre haladj a megvalósítás útján.

Néhány hasznos gondolat ahhoz, hogy át tudd 
gondolni a 2019-es éved:

• Hogyan jellemeznéd ezt az évet röviden?
• Mik voltak az év legfontosabb eseményei?
• Mik voltak az év legjobb pillanatai, minek 

örültél idén?
• Mi okozott számodra bánatot, rossz érzéseket 

idén?
• Mi jellemezte:

 – a testi-lelki egészségedet, közérzetedet?
 – a párkapcsolatodat?
 – a családi kapcsolataidat?
 – a munkahelyi körülményeidet?
 – a baráti kapcsolataidat?
 –  szabadidődet?
 –  anyagi dolgaidat, pénzügyi helyzetedet?

• Kik segítettek terveid alakulásában, kiknek 
vagy hálás?

• Kikkel kötöttél barátságot?
• Kikkel tudtál kibékülni, rendezni a kedvezőtlen 

kapcsolatokat?
• Mit tanultál idén, miben sikerült fejlődnöd?
• Milyen rossz tulajdonságoktól sikerült 

megszabadulnod?
• Milyen változásokon mentél át amire büszke 

vagy?
• Mit tennél másképpen?
• Mi hiányzik az életedből?
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Írd össze a dolgaidat, átgondoltan, tudatosan a 2020-
as évre vonatkozóan is – ne rutinból készíts listát, légy 
őszinte magadhoz, nézz a szíved mélyére való-
jában mire vágysz, mit szeretnél. Ha van egy cél 
amit kitűzöl, akkor képzeld el, milyen érzés 
lesz ha megvalósul. Ha ez nem jó érzésekkel tölt 
el, hanem negatív érzetek, szorongás, félelem társul 

hozzá, akkor jó ha újra átgondolod valóban ez egy 
célod-e vagy esetleg csak valamilyen elvárásnak, 
külső nyomásnak szeretnél megfelelni.

Ne ragaszkodj mindig a megszokott dolgok-
hoz. Légy nyitott próbálj ki új dolgokat, tanulj 
új ismereteket, szerezz új tapasztalatokat.

Egy kis segítség ahhoz, hogy a 2020-as éved sikeres legyen:

 – munkahelyi körülmények
 – baráti kapcsolatok
 – szabadidő eltöltése, hobbik, pihenés
 – anyagi dolgaid, pénzügyi helyzeted

• Milyen rossz szokásodtól szeretnél 
megszabadulni?

• Milyen negatív tulajdonságaidon szeretnél 
változtatni?

• Milyen új dolgokat szeretnél kipróbálni  idén?
• Hová szeretnél eljutni, elutazni ebben az 

évben?

• Mit szeretnél elérni, megvalósítani 2020-ban? 
- írd össze a céljaidat, terveid.

• Miben szeretnél fejlődni, mit szeretnél tanulni?
• Mik lesznek az év fontosabb eseményei?
• Milyennek szeretnéd látni az alábbi életterü-

leteket, miben szeretnél változtatni:
 – közérzet, egészség
 – táplálkozás
 – testmozgás
 – párkapcsolat
 – családi kapcsolatok

Hasznos az is ha átlapozod a naptárad is és előre 
betervezed, a főbb eseményeket – családi rendez-
vények, munkahelyi programok, nyaralás, kisebb 
pihenések, utazások, kulturális rendezvények, iskolai 
események, etc). Ez majd ad egy keretet az évednek.

Legyen meg az elképzelésed arról is, mit hogyan 
szeretnél, de tartsd szem előtt, lehet, hogy neked 
van egy terved, az univerzumnak is van egy 
terve és a kettő nem mindig egyezik meg 
egymással.  Engedd el a ragaszkodásaidat a jövő-
det illetően is... ez a világ a változásokról szól. Ha 
az események nem az elképzeléseid szerint 
alakulnak, ne akadj fenn, légy rugalmas, mint 
a viharban azok a fák, amelyek nem törtnek össze, 
mert folyamatosan hajlonganak. Légy kész a vál-
tozásra. Figyeld mindig merre mennek a sínek, és 
haladj az utadon, ne akarj minden áron egy akadály-
pályához görcsösen ragaszkodni. 

A világ nem fog megváltozni körülötted. Ne 
várd el a világtól, az emberektől, hogy megváltozzanak 
és minden úgy alakuljon ahogy te szeretnéd. Bánj 
a dolgokkal, a személyekkel a természetük 
szerint. Minden helyzetben te magad tudsz 
megváltozni, másképpen gondolkodni, más-
képpen hozzáállni a dolgokhoz. Higgy benne, 
hogy a dolgok mindig úgy alakulnak, ahogy azoknak 
alakulniuk kell. 

Ha megváltoztatod a gondolataidat, meg-
változik az életed. Lásd a dolgok jó részét, légy 
rugalmas, pozitív, nyitott, türelmes és szeretet-
teljes. Tudj elégedett lenni, mosolyogj, szeress, 
adakozz, légy nagylelkű és kegyes és fejlődj 
sokat az új évben!

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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Alapvető kérdések, amelyeket jóesetben minden 
kutyatartó időről, időre feltesz magának. Válaszolni 
rájuk annyira nem is egyszerű.

A kutyák viselkedéstana, mint tudományosan 
elfogadott kutatási terület, elég újkeletű dolog. Pár 
évtizedre tekint csupán vissza és sokan nem tudják, 
hogy az alapkő letétel itt történt, Magyarországon. 
Pontosan, az ELTE-n, a Csányi Vilmos által vezetett 
Etológia Tanszéken.

Azóta számos egyetem kutatócsoportja vizsgálja 
már azt, hogyan is viselkednek, „gondolkodnak”, „érez-
nek” a kutyák, de az, hogy ez az irányzat képes volt 
a tudomány talaján gyökeret verni és kibontakozni, 
mindenképp nekik köszönhető.

Kutyák viselkedését vizsgálni nem olyan egyszerű, 

mint gondolnánk. Ha bárki kutyatulajdonossal 
beszélgetésbe elegyedünk, és megkérjük, hogy 
ossza meg saját teóriáit arról, hogy a kutyák éreznek-e 
bűntudatot, hogyan és milyen mértékben értik meg 
az emberi beszéddel történő kommunikációt, min-
denki el tudja mondani a saját maga megfigyeléseit. 
De csak a saját magáét. 

És csak azért, mert az én kutyám viselkedésével 
kapcsolatban egy adott jelenség, mintázat meg-
figyelhető, nem jelenti azt, hogy ez igaz lesz a te 
kutyádra is.

Az sincs kizárva, hogy a szomszéd kutyájával kap-
csolatban teljesen mást figyelünk meg.

Ha valamit kijelentünk a kutyák viselkedéséről, 
annak nem csak az adott, megfigyelt egyedre kell 

Szabad 
kutyák

Miért viselkednek a kutyák úgy, ahogy? Hogyan alakul ki egy kutya 
viselkedése és hogyan változik? Hogyan kell kutyát nevelni? És 
hogyan kell egy rakoncátlan kutyát megnevelni?
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vonatkoznia, hanem magára az egész fajra igaznak 
kell lennie.

Ez még annyira nem is nagy gond, hiszen akkor 
megfigyelünk sok-sok kutyát és megpróbálunk vala-
miféle összefüggést, törvényszerűséget megtalálni, 
azokra rámutatni.

Viszont a kutyák az évezredek során olyan mélyen 
beintegrálódtak már az emberi közegbe, hogy nehéz 
azt megállapítani, mi az, ami valójában rájuk jellemző 
és mi az, ami az emberi környezetnek 
köszönhető, amit adott 
esetben a közbenjárásunk 
miatt alakul ki.

Vajon egy kertesházban, 
többgyerekes család mellett 
élő, valamint egy garzonla-
kásban „egykeként”, önma-
gával lényegesen több időt 
egyedül töltve felcseperedő 
kutya viselkedése el fog térni 
egymástól? Több, mint való-
színű. És ez csak pár környezeti 
tényező azok közül, amelyek 
alapjaiban határozzák meg, 
hogy egy kutya esetében 
milyen viselkedés alakul ki.

Szóval, tudományosan kije-
lenteni és bebizonyítani azt, 
hogy a kutyák viselkedése ilyen, 
vagy olyan, nagyon nehéz.

Természetesen mindenkinek megvannak a saját 
megfigyelései alapján felállított véleményei, teóriái. 
Lehet meglepő, de attól még teljesen magától érte-
tődő, hogy ezek a kutatások nagyban ezeket a népi 
megfigyeléseket veszi alapul, ezekről kívánt és kíván 
meggyőződni, hogy vajon mennyire jellemző, mek-
kora gyakorisággal fordul elő a feltételezett viselke-
dés. Vagyis, mennyire igazak azok a feltételezések, 
amikre saját megfigyeléseink alapján jutottunk.

Számos esetben ezek igazolást nyertek, szá-
mos estben pedig az évtizedek óta mindenki által 

elgondolt összefüggések helytelenségére sikerült 
rámutatnia a tudósoknak.

Felmerül egy másik kérdés is… 
Tényleg, milyenek a kutyák valójában? Milyenek 

lennének akkor, ha „csak” közöttünk élnének, nem 
tanítanánk meg nekik tucatnyi trükköt, engedel-
mességi gyakorlatot? Csak úgy hagynánk őket, hogy 
figyeljenek minket… Figyeljenek minket, tanuljanak.

Ebben az esetben tudna megmutatkozni az, 
hogy egy kutya valójában 
milyen. Milyen a „jelleme”, 
hogyan alakul ki a viselke-
dése. És ebbe a szituációba 
enged betekintést Csányi 
Vilmos nem rég megjelent 
könyve is, az „Édes Janka”.

Janka – ahogy ez 
a könyvben visszatérően 
megemlítésre kerül – egy 
szabad kutya.

Nem úgy „szabad”, 
ahogy sokan a szabad-
ságot és a „ráhagyást” 
értelmezik. Nem arról 
van szó, hogy min-
dent szabad, korlátok 
nélkül. Az anarchiához 
vezetne.

Janka szabad, mivel 
saját maga, a saját 

maga módján tanulta meg azt, hogy „családja” 
körében mit várnak el tőle, hogyan kell viselkednie, 
a különféle viselkedésnek mik a következményei.

És itt emelném ki azt a rendkívül fontos tényt, 
hogy ehhez kellett az is, hogy a kutyával foglalkoz-
zanak. Sőt. Sokkal több odafigyelést, megfigyelést, 
kommunikációt és interakciót igényelt az, hogy Janka 
sikeresen szabad legyen és kellően beilleszkedjen 
az életközegébe.

A könyv rendkívül humoros. Stílusát tekintve és 
a bemutatott élethelyzetek miatt is.
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Csányi Vilmos, Édes Janka című könyvének bemutatóján. Az eseményen természetesen 
Janka kutyája is megjelent.

Viszont ha egy kicsit a történések mögöttes tar-
talmába tekintünk, számos fontos üzenetet kapunk.

Jómagam tapasztalom azt, hogy a kutyatartók 
nagy részének lövése sincs a kutyák viselkedéséről, 
arról, hogyan tanulják meg azt, hogyan kell köztünk 
élni.

(És itt azért hozzáteszem, hogy ez nem is egyszerű 
tudásanyag. De azért annyira nem is nagyon bonyo-
lult, ha egy-két alaptételt megértünk és elsajátítunk. 
Illetve felfogjuk azt, hogy a kutyákkal következetesen 
kell bánni. A mai ember viselkedése, mindennapjai 
pedig abszolút nem nevezhető annak.)

Nagyon sokszor általánosítunk. A kutyák visel-
kedésével kapcsolatban is. Alapvetően szeretünk 
párhuzamot vonni a kutyák és az emberek viselke-
désé között. Így könnyebben megértetők, viszont 
az esetek többségében tévútra tévedünk.

Sokan kérnek egy darab receptet, amit ha lépés-
ről-lépésre végig követnek, akkor pikk-pakk lesz egy 
jól nevelt kutyájuk. 

De ez nem így van.
Aki figyelemmel követi Janka történetét (vagy 

egyébként van tudása, affinitása a kutyákkal kap-
csolatban) az tudja jól, hogy ahány kutya, annyi 

féle. Még egy alomnyi kölyök-
kutya esetében is már pár hetes 
korban látszódnak a „jellembeli” 
különbségek.

Ami az én kutyámnál műkö-
dik, az a tiednél nem. Ami neked 
beválik, azzal én próbálkozha-
tom, semmit sem fogok elérni 
vele.

A kutyák összetett lények. 
Összetett az, ami a fejükben vég-
bemegy és amiből a végén lesz 
egy viselkedés.

Kutya és kutya között is van 
különbség van. Így tehát egy 

mindenkire érvényes recept nincs. És nem is lesz.
De mi kell akkor ahhoz, hogy egy kutya olyan 

legyen, mint amilyennek mi szeretnénk? Vagy pon-
tosabban: amilyen ő tud lenni.

Janka története remekül megmutatja azt, hogy 
milyen egy kutya. Konkrétan ő, saját maga. Azért, 
mert ő egy szabad kutya.

De pontosan ezzel megmutatja azt is, hogy 
a kutyák megértéséhez az kell, hogy foglalkozzunk 
velük, ismerjük meg őket. Szánjunk rájuk időt. 

És ha foglalkozunk velünk szépen lassan kitárulko-
zik előttünk a „személyisége”, a benne rejlő lehetőség. 
Az, amilyen. Minden előnyével és hátrányával.

A kutyák viselkedésével kapcsolatban – főleg ha 
problémákról és azok kezeléséről beszélünk – sok 
esetben elmarad a lényeg felismerése.

Nem 10 pontos leírást és ultra könnyű használati 
útmutatót kell keresnünk. Hanem meg kell ismer-
nünk saját kutyánkat. Ez a dolgok nyitja. Nem könnyű, 
sokszor nem egyszerű. De nagyon hálás feladat azok 
számra, akik tényleg imádják a kutyájukat.

Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
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Túl az ünnepeken, az éjféli koccintáson. A 
fogadalmak sokaságán. Én minden évben 
csak egy fogadalmat teszek: Pozitívan fogok 
az év elé állni. Mindenki megfogadja, hogy 
ebben az évben majd le fog fogyni, hogy több 
ideje lesz a másikra és most már biztos, hogy 
mindent időben el fog rendezni. Szerintem 
csak egy fogadalmat tegyünk! Egy dologba 
fogjuk bele, de azt csináljuk végig. És ha azon 
túl vagyunk, jöhet a következő. Így már nem 
is olyan legyőzhetetlen az akadály, és talán 
a sikerélmény majd arra ösztönöz minket, hogy 
merjünk egy kicsit nagyobbat álmodni. Talán 
az is lehetne idén a jelszó: NINCS LEHETETLEN. 
Mernünk kell hinni abban, amit csinálunk, mer-
nünk kell hinni önmagunkban. A körülöttünk 
lévő világ tőlünk lesz más, és talán tőlünk lesz 
szebb és jobb. Apró dolgok sokasága teszi ki 
azt az egészet, amitől meg tudjuk változtatni 
saját és néha mások életét is. Legyen ebben 
az évben egy bakancs lista. De ez csak erre 
az évre szóljon. Legyen úgy, hogy minden 
hónap végén ki lehessen pipálni egy újabb 
kalandot, egy újabb elért célt. Legyen úgy, 
hogy év végén 12 pipa van a listán. Nem biztos, 
hogy világmegváltó célokat kell kitűznünk, 
legyen az első egy aprócska cél. Az első lépés 
a legnehezebb, de meg lehet tenni. A siker 
az első lépés után, olyan érzés, ami arra ösz-
tönöz, hogy meg tanuljunk járni. Járni azon 
az úton, ami előbbre visz minket. Az út két 
oldalán és a végén is csupa olyan emberrel 
fogunk találkozni, aki támogatni fog minket. 
Még nincs késő az elhatározást meghozni, 
ebben az évben minden más lehet. A teljesített 
fogadalmak éve lehet az idei. 

Kissné Deczki Natália

Új év, új fogadalmak!
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Hidegek a reggelek és a nappalok is, fúj a szél, 
és bár a nap néha kitartóan süt, kevésbé érezzük 
a melegét. Ahogy csökken a hőmérséklet, csökken 
bőrünkben a faggyútermelés is. Ez az oka annak, 
hogy ősszel és télen sokkal nagyobb odafigyelést 
igényel, mint egyébként.

De vajon hogyan? Mit tehetünk annak érdekében, 
hogy bőrünk ápolt és puha maradjon?

Először is azt kell megérteni, hogy a száraz bőr 
egyáltalán nem természetes, sőt, egy olyan tünet, 
amelyet általában rosszul kezelünk!

Milyen fokozatai vannak a szárazságnak?

Az enyhe bőrszárazság pici pirossággal, érdes felü-
lettel jár, amely húzódik és feszül. Ez az az állapot, 
amikor rendszeres hidratálással még vissza lehet 
fordítani a folyamatot. A saját tapasztalatom szerint 
a leggyengébb láncszem a szemhéj és a kéz feje. A 
szemhéjon a könny a hideg és a meleg váltakozása 
miatt akár ki is kezdheti a vékony bőrfelszínt. Ennek 
egyenes következménye, hogy az állandó viszketés-
sel és vakarással sebes, majd atópiás lesz.

Az atópiás szárazság sokkal komolyabb: piros, 
száraz, ráadásul kirepedezik, viszket, húzódik, kelle-
metlen, sőt fájdalmas! Vagyis pont úgy néz ki, mint 

A száraz bőr 
egyáltalán nem 
természetes! 
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a termőtalaj a forróságban. Ez rendkívül kockázatos, 
mivel a bőr védőmechanizmusa ebben az esetben 
már nem működik.

Értjük ezt?
Leállt az elő számú védelmi vonalunk működése!
Hogyan juthatunk idáig?

Vegyszerekkel dúsított  
termékeket használunk
A bőrszárazság az enyhén zsírhiányos állapottól 
egészen az atópiás, kirepedezett rinocéroszbőrig 
terjedhet. Ahhoz, hogy orvosolni tudjuk a problémát, 
tisztában kell lennünk azzal, hogy mi történik a bőrrel.

Mivel csökken a faggyútermelés, a bőr egyre több 
vizet veszít és képtelen magába zárni a nedvességet. 
Ez a belső folyamat idővel szárazságba fordul. Erre 
rátesznek még a külső tényezők is, mint a hideg, 
a szél vagy a vegyszeres készítmények, amelyeket 
naponta használunk.

Gondolj bele: folyékony szappanok otthon és 
a munkahelyen, vegyszeres tusfürdő és sampon, 
mindenféle kemikáliákkal dúsított testápoló, amitől 
várunk némi csodát, ám a folyamat itt meg is akad: 
a várakozásnál…

Mit tehetünk?
A legfontosabb: ne használjunk vegyszeres készítmé-
nyeket – se az arcon, se a kezen, se a többi testrészen. 
Vagyis kezdjük el lecserélni eddigi kozmetikumainkat, 
kencéinket, tusfürdőinket és szappanjainkat.

Amelyben a következő összetevők valamelyike 
szerepel, már mehet is a kukába:

2-Bromo-2-nitropropa-
ne-1,3-diol

Mineral oil

Benzethonium chloride Paraffin oil

butylparaben Paraffinum liquidum

Diazilidinyl urea parfum

DMDM hydantoin Petrolatum

ethylparaben propylparaben

fragrance Quaternium-15

Imidazalidol urea Sodium hydroxyme-
thyglycinate

isobutylparaben Triclosan

methylparaben

Ezek olyan szintetikus tisztítószerek, különféle olajok, 
illatanyagok, tartósítószerek, amelyek hozzájárulnak 
a bőr kiszáradásához. 

Emellett ügyeljünk rá, hogy hideg, szeles idő-
ben húzzunk kesztyűt! Ne lépjünk ki kézmosás után 
az utcára még nedves kézzel, mindig jól itassuk 
fel a nedvességet. Figyeljünk oda a táplálkozásra, 
válasszunk több zöldséget, gyümölcsöt és igyunk 
sok vizet!

Használjunk bio alapanyagokból, természetesen 
készült termékeket. Tusfürdők és samponok helyett 
használhatunk kecsketejes szappanokat, amelyek 
ápolják a bőrt. Miért is? A kecsketejes szappanokat 
nem szappanosítják el teljesen; 8-12% ápolóolaj-tar-
talom marad benne, amely segíti a bőr hidratálását 
már a fürdés vagy tusolás alatt is. 

Ha ezeket betartjuk, a bőrünk hamarosan meg 
fogja hálálni a gondoskodást: újra régi fényében 
ragyog majd!

Laurencsik Zsuzsanna
www.dorkaszappan.hu
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Melyik az a szervünk, amely csak 200 grammot 
nyom, de eldönti, hogy hízunk-e, depressziósak 
leszünk, netán táplálékallergiások? Az emberi mik-
robiom csupán pár éve tekintendő szervnek, és 
működésében még sok a fel nem fedezett terület. 
Az azonban bizonyossá vált, hogy számtalan funk-
ció felelőse, ezért a modern táplálkozástudomány 
és a molekuláris genetika egyik legfőbb kutatási 
területe. 

A mikrobiom a bennünk és rajtunk élő mik-
robák, gombák, baktériumok összessége, egy 
bonyolult ökológiai rendszer, melynek tag-
jai velünk élnek, táplálnak, védenek- és néha 
kihasználnak minket. Minden ember mikrobiomja 
ugyanolyan egyedi, mint az ujjlenyomat. Alapja-
iban befolyásolja a többi szerv egészségét, vala-
mint a mentális állapotokat: nemrégiben kezdték 
a második agynak is nevezni. Nagy része az emész-
tőszerveinkben található: a gyomorban, a vékony-és 

a vastagbélben. Az köztudott, hogy az emberi szer-
vezet immunrendszere nagyrészt itt található – 
a mikrobiom ennek is szerves részét képezi. 

A mikrobiom kényes egyensúlyának felbo-
rulása betegségekhez vezet: itt alakul ki, hogy 
a szervezetünk immunválasza egészséges lesz-e 
egy adott ingerre, vagy autoimmun folyamat ala-
kul ki. A manapság minden ötödik embert érintő 
táplálékallergiák – gluténérzékenység, laktózin-
tolerancia, fruktózfelszívódási zavar, stb – mögött 
bizonyíthatóan a mikrobiom egyensúlyának eltoló-
dása áll. Az autoimmun folyamatok elindulása után 
megnövekedik a szívinfarktus, a rák, a diabétesz, 
és a neurólgiai betegségek, mint pl. az Alzheimer 
vagy Parkinson kór előfordulása. Kevesen tudnak 
még arról a friss kutatásról, hogy a Firmicutes törzs 
túlburjánzása esetén a fogyás lehetetlenné válik: 
ez a mikroorganizmus mindent elraktároz. Így 
kevesebb tápanyaghoz is jut a szervezet, állandó 

Mikrobiom
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a fáradékonyság, hiába szed vitaminokat 
is az illető. 

Sajnos felgyorsult életformánkkal szinte 
megágyazunk a mikrobiom felborulásá-
nak. A születés módja, a környezetszeny-
nyezés, az indokolatlan gyógyszerszedés 
mind nagymértékben károsítja az érzékeny 
egyensúlyt. Befolyásoló tényező még ter-
mészetesen a táplálkozás: az állati zsírban 
és fehérjében, cukorban gazdag feldolgo-
zott élelmiszerek. Rohanó mindennapjaink 
velejárója, a stressz itt egy ördögi kört alkot: 
a szorongás gyulladásos folyamatokat indít 
el az emésztőszervekben, ahol ettől káro-
sodik a mikrobiom. A bél-agy tengelyen 
a gyulladás eléri az idegrendszert, ahol 
állandósul a mentális betegség: depresz-
szió, ködös agy, felfokozott stressz, pánik-
betegség- és indul a kör elölről. 

Azonban a jó hír az, hogy amilyen 
könnyen változik rossz irányba a mik-
robiom, úgy javítani is lehet rajta. 
A legfontosabb a minőségi étkezésre 
való átállás: a mesterséges adalékanyagok 
elkerülése. Teljes értékű növényi étrend-
del csökken a gyulladás, mérséklődnek 
az addig kialakult civilizációs betegségek 
tünetei. Sok rost fogyasztás és az erjesztett 
ételek beiktatása is segít. 

Mivel a mikrobiom felborulása felszívó-
dási zavarokkal és így vitaminhiánnyal jár, 
fontos a megfelelő pótlás – ez azonban 
mindig személyre szabott kell legyen, úgy 
mint a célzott szimbiotikumok fogyasztása. 

Elsőre talán bonyolultnak hangzik a mik-
robiomunkkkal való foglalkozás, azonban 
szervezetünk nagyon meghálálja ha ezen 
a területen segítünk neki.

Huszár Zsuzsa
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Az indiai konyha változatossága, 

összetett ízvilága sokakat lenyűgöz. 

Bárki megtalálhatja a számítását, akár 

vegetáriánus vagy vegán, akár glutén- 

vagy laktózérzékeny az illető. Olyan 

sok recept létezik, hogy nincs szükség 

helyettesítésre, pótlásra. Számos ere-

dendően vegán receptet találhatunk, 

ami természetesebb, mintha mindent 

helyettesítenünk kellene.

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

KÓSTOLJ BELE 

AZ ÁJURVÉDÁBA

 

 

ÁLLATI FINOM 

NÖVÉNYI ÍZEK

NÉPEK

KONYHÁJA

ILLATOK, UTCÁK,

INDIA

3.990.-4.990.- 3.490.-

3.990.-4.490.- 3.990.-

Megrendelhető:

 965 hagyományos vegán recept

 9a szerző tanácsai

 992 színes oldalon

www.108.hu/indiaivegan

Ára:

4490 Ft
HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Indiai vegán 
konyha

https://aruhaz.108.hu/konyvek/szakacskonyvek/allati_finom_novenyi_izek_3732
https://aruhaz.108.hu/konyvek/szakacskonyvek/allati_finom_novenyi_izek_3732
http://www.108.hu/indiaivegan
https://www.dropbox.com/s/lfbylzfwltigwk5/indiai%20vegan%20konyha%20video.mp4?dl=0&fbclid=IwAR3B25SvcmOcc6LPC12tkUjiNV9TAbEfIs-xKlgFplEtr-mUIM8RhfcMAF4
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A 108.hu Magazin 
2010-es indulása óta lehetőséget ad, 

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát
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A jelenlegi év meghatározó, az egész évet végig 
kísérő energiáját a Jupiter képviseli, mely a böl-
csesség, a szerencse, a kiáradás bolygója! Fontos 
szerepet tölt be, hiszen a kiáradó bölcsesség mellett 
egyúttal megtartó erőként jelenik meg 2020-ban: 
a Plútó és Szaturnusz együttállását tartja fenn. Miért 
fontos ez? A 2019-ben megtett erőfeszítéseink – 
amik 2019-ben még nem realizálódtak – végkifej-
letét, gyümölcseit 2020-ban élvezzük, átültetjük 
őket a gyakorlatba! Nagyon sok támogatást kapunk 
ennek megvalósításához! A január 10-13-i nagy 
Nap-Merkúr-Plútó-Szaturnusz koncentrált együt-
tállásakor a Nyilas csillagképben, mely január 20-ig 
érezteti hatását, rálátást kapunk és megértjük milyen 
irány vezet a hosszú távú, kardinális jelentőségű új 

egyensúly helyzetünk kialakításához és megtartásá-
hoz. A Szaturnusz eléri a Plútót, vagyis a látható és 
jól működő gyakorlati lépések elérik a láthatatlan, 
nagy változásokra képes erőket. Számos kérdésünkre 
megkapjuk a magyarázatot, ami idáig bizonytalanná 
tett bennünket és gyengített, esetleg megbetegített 
bennünket. Meglátjuk és megértjük mely dolgokon 
szükséges még változtatnunk, mely tulajdonságain-
kat tudjuk átformálni és láthatóvá tenni! Ezt a hatást 
márciustól a bölcsességgel és szerencsével terjeszti 
ki a Jupiter egészen decemberig, mert a Plútó és 
Szaturnusz bolygó között halad, együtt mozog velük, 
megteremti és folyamatosan fenntartja a kommuni-
kációt a látható és láthatatlan minőségeink között. 

2020-ban tehát folytatódik a 2019-ben elkezdődött 

2020 
A BÖLCSESSÉG 
ÉS SZERENCSE 

ÖSSZETARTÓ EREJE
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Plútó és Szaturnusz együttes hatása a Nyilas csillag-
képben, hol lazábban, hol szorosabban együttállva, 
megmutatva számunkra a látható és érzékszervekkel 
láthatatlan mozgatórugóinkat, életünk eseménye-
iben felismertetve saját értékeinket, megvalósító 
erőink törekvéseit és magját – mélységeinket és 
magasságainkat, hogy felismerjük középpontun-
kat. A különbség a két év között, hogy 2019-ben 
a Plútó, a megfoghatatlan-megmagyarázhatatlan 
átrendező erő volt dominánsabb a mélységeink és 
magasságaink megtapasztalásához, addig 2020-
ban a Szaturnusz, a gyakorlati tapasztalatok, az elő-
rehaladás és megoldás átminősítő energiája válik 
sereghajtóvá! Így tervezhetőbb, kiszámíthatóbb, 
konzervatívabb kivitelezésre sarkall mindenkit. 2020-
ban is foglalkozunk tehát a láthatatlan mozgatóerő-
ink, mélységeink megtapasztalásával, felismerve, 
hogy mély lelki szintjeinkből milyen fényt, tudást 
tudunk felhozni, ami egyúttal jövőnket, életutunkat 
is tisztábbá teszi. A 2019-ben felismerést támogató 
Plútó-Neptunusz fényszöge 2020-ban kiegészül 
a Jupiter közvetlen hatásával. Mély lelki szintjeinkben 
a Jupiter révén 2020-ban már a szerencsés szituációk, 
a kegyelmi erő és a bölcsesség közvetlenül párosul, 
tehát kiegyensúlyozottabban és bölcsebben kezel-
jük mély lelki szintjeinket. A Jupiter a Plútóval április 
elején, június végén és november közepén nagyon 
szorosan együtt áll. Emlékezzünk arra, hogy a Jupiter 
2019 év végén a Kígyótartó kígyót tartó kezénél járva 
már döntéshelyzetekbe hozott mindannyiunkat, 
hogy mi a fontos számunkra, hogyan tudjuk meg-
felelően mozgatni indulatainkat, milyen irányban 
haladunk tovább. Ez a helyzet átvezetett az Újévbe, 
2020-ba, mikor a Jupiter már a Nyilas csillagképben 
halad, megteremtve a lehetőségét a korábban feltárt 
tudásunk, gyógyító erőink mindennapi életre való 
ráhatására, működtetésére, kézzel foghatóvá tételére! 

Ez a képesség és a már levont tanulságaink segí-
tenek az esetlegesen nehéznek vélt helyzetekben, 
a hullámvölgyekből való felülkerekedésben és a felis-
merésben: minden nap más és rajtunk múlik, hogyan 

éljük meg őket. Sokkal könnyebben tudjuk kezelni 
az „üres járatokat”, a türelmet igénylő időszakokat, az 
elengedettség, felszabadultság állapotát! El tudjuk 
érni, hogy ezek már fel sem tűnnek, mert megta-
láljuk a pillanatok bölcsességét, a napok nyújtotta 
mondanivalókat és így a tennivalókat.

Mélyreható, több hónapon keresztül fennálló 
hatást ér el a Mars a Szaturnusz-Jupiter-Plútó mág-
neses munkájára. Először március közepétől április 
elejéig erősítő hatása közvetlenül érződik, nyoma-
tékosítva a változás szeleit gyakorlatban, a tudá-
sunkban bízva cselekvésre ösztönöz. Július végétől 
november közepéig, majd december második felé-
ben pedig az érzéki-érzelmi világunkat használva régi 
tulajdonságainkat, varázserőinket tudjuk mozgósítani 
és a gyakorlatban hasznosítani! A Mars hatásával 
összefüggésben a Szaturnusz-Jupiter-Plútó együttes 
hatása a saját hitrendszerünk megtapasztalására is 
lehetőséget ad, azt éljük, amiben hiszünk. Megta-
pasztaljuk, milyen törvényszerűségeket működte-
tünk és hogyan éljük világunkat, teremtjük meg 
lehetőségeinket. Rajtunk múlik, milyen elveket és 
szabályokat működtetünk életünkben. Visszatérő 
helyzetekben kiderül, milyen tisztításra van esetleg 
szükség ezen a területen. Életképes az, mely kívül-be-
lül fényt áraszt magából, ami bölcsességünk alapja, 
hitünk gyökere, mely varázserőt ad kezünkbe, hiszen 
a Felfelé úszó Hal és a Nyilas csillagkép üzenetét 
erősítik meg bennünk. Augusztus vége-szeptem-
ber közepe, illetve december második fele ráadásul 
alkalmat ad a kiemelkedésre, minőségi változást hozó 
megoldásokra, életkörülményeink jelentőségteljes 
javítására.

Nagyon boldog, szerencsés és sikeres új évet 
kívánok mindenkinek!

Bodnár Erika
asztrozófus

ertektengely.hu
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Indiai alapozó 
bevezetés a fűszerek használatának világába

Indiai street food
jóga és meditáció az étkezésben

Indiai főételek, sabjik 
az ájurvéda és a főzés kapcsolata

Indiai kenyérfélék
tájegységek konyhái

4 részes 

főzőtanfolyam 

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

Ízek, imák, India

 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.

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
 î A 16 órás 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 24 autentikus receptet tanulsz, nem „indiai 

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

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

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/szabdzsi/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/


NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

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 összekovác-
solni, 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.

További 
tanfolyamaink

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

Ízek, imák, India

A tanfolyamokat a népszerű 
www.vegavarazs.hu gasztrob-
log írója, immár 7 vegetáriánus 
szakácskönyv szerzője, Hémangi 
tartja.

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

http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/ajurveda-fozotanfolyam/
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/vegan-tanfolyam/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/indiai-wokos-etelek/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/otthon/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/csapatepito/
http://vegavarazs.hu


R E C E P T E K

Gyors 
grissini
HOZZÁVALÓK:
• 100 g teljes kiőrlésű 

tönkölybúzaliszt
• 200 g fehér tönkölybúzaliszt
• 1,5 tk. sütőpor
• 1 tk só
• 0,5 dl olívaolaj vagy 

napraforgóolaj
• 2,5 dl víz

Vegyszermentes (bio)  
alapanyagokat használj!

ELKÉSZÍTÉSE:
A száraz hozzávalókat egy tálba keverd össze. Majd tedd hozzá az 
olajat és annyi vizet (kb 2,5 dl(, hogy lágy tapintású, gyúrható tésztát 
kapj. Plusz víz hozzáadásával tudod lágyítani, ha úgy érzed szükséges. 
Gyúrd jól alaposan össze kb 4-5 perc, majd lisztezett deszkán nyújtsd 
ki a tésztát. Éles késsel vágj belőle hosszú, vékony darabokat. A dara-
bokat kézzel sodord meg és helyezd sütőpapírral bélelt tepsire. A 
tepsit tedd be 220 fokra előmelegített sütőbe és süsd készre. kb. 
10 perc

Különböző krémekkel, szószókkal tálald. Néhány javaslat a blo-
gomról tökmagkrém,  csicseriborsókrém (hummusz), avokádókrém. 
, de akár csak készíthetsz egy egyszerű tejfölös vagy sajtkrémes 
mártogatóst is.

Vitai Kati 
eljharmoniaban.blogspot.com
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HOZZÁVALÓK:
• 2 csésze teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt 

(vagy búzaliszt)
• 2 csésze fehér tönkölybúzaliszt  (vagy búza 

finomliszt)
• 1/2 csg. sütőpor
• 2 tk szódabikarbóna
• 1 tk fahéj
• 1/4 tk szerecsendió
• 1/2 tk. vanília
• csipet só
• 1 citromból reszelt héj
• 1,5 csésze juharszirup
• 1/2 csésze citromlé (frissen facsart - kb 4 

citrom) 
• 1 és 2/3 csésze vaníliás rizstej
• 1/3 csésze  repceolaj 
• 2/3 csésze víz 
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

Vegán 
citromos 
szelet

ELKÉSZÍTÉSE:
Először a por hozzávalókat tedd egy tálba és  keverd 
össze. Majd keverd össze a folyékony összetevőket 
egy másik tálban. Ezután a porhoz keverd hozzá 
a nedves hozzávalókat és az egészet keverd finoman 
össze. Egy sütőpapírral bélelt vagy kikent lisztezett 
tepsibe öntsd bele a keveréket. 180 fokra előmelegí-
tett sütőben süsd készre. ( Ez kb. 25-35 perc) 

Tűvel könnyen tudod ellenőrizni átsült-e a tésztád. 
Ha szeretnéd, kedvedre díszítheted tejszínhabbal, 

sziruppal, pörkölt mandulával, dióval.

Vitai Kati 
eljharmoniaban.blogspot.com
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Zöldborsós 
sárgarépás 
török 
saláta
HOZZÁVALÓK:
• 3-4 répa reszelve 
• 1 pohár főtt zöldborsó 
• 1 pohár főtt kukorica 
• 1 pohár kápia paprika 

kockázva 
• 4-5 savanyú uborka kockázva, 
• 1 gerezd fokhagyma 
• só, bors
• Az öntethez:
• 1 tk kapor 
• egy csipet pirospaprika 
• 2-3 dl joghurt
• 1 ek vegetáriánus majonéz 
• 1 marék dió durvára törve

ELKÉSZÍTÉSE:
A zöldségeket egy tálban össze-
keverjük, az öntethez valókat egy 
másik tálban. A fokhagymát a sóval 
osszetörjuk mozsárban, hozzáadjuk 
az öntethez, amit ráöntünk a zöldsé-
gekre. Tálaláskor olívaolajjal meglo-
csoljuk, olajbogyókat nyomkodunk 
bele.

Huzziyas Hajnalka
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HOZZÁVALÓK:
• 20 dkg teljes kiőrlésű királybúza 

liszt
• 10 dkg apró szemű zabpehely
• 10 dkg vaj
• 15 dkg mogyoróvaj 

(cukormentes)
• 15 dkg nyírfacukor (vagy 5 

dkg Diawellness negyedannyi 
cukor)

• 2-3 ek kakaópor (cukormentes)
• 1 kk szódabikarbóna
• 1/2-1 dl víz

ELKÉSZÍTÉSE:
Egy ideje búzából őrlöm a lisztet, tehát először megőröltem a király-
búzát, majd durvára őröltem a zabpelyhet is, de utóbbit nem muszáj, 
maradhat egészben is. Hozzákevertem a szódabikarbónát, a kakaót és 
a cukrot. Beletettem a puha vajat és a mogyoróvajat, majd összegyúr-
tam. Ekkor még morzsás a tészta, úgyhogy annyi vizet adtam hozzá, 
hogy összeálljon. Inkább legyen egy kicsit puhább, mert ha 5 percig 
állni hagyjuk, a gabonafélék felszívják a vizet és keményebb lesz a tészta. 
5 perc múlva 220 fokra melegítjük a sütőt, közben pedig a masszát 
lisztezett gyúródeszkán 5-6 mm vastagra nyújtjuk és tetszőleges for-
mára szaggatjuk. Sütőpapírral borított tepsire fektetjük őket, és a forró 
sütőben nagyjából 12 perc alatt megsütjük.

Hémangi / vegavarazs.hu

Teljes kiőrlésű zabos-
mogyoróvajas keksz
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Vegán scsevabcsicsa
Íme egy vegán ebéd, ami nagyon finom és laktató!

HOZZÁVALÓK:
• 2 ek őrölt lenmag, szemámmag, tökmag
• 5 maroknyi kis szemű zabpehely
• 1 sült lila hagyma
• 3-4 gerezd fokhagyma
• só, bors, pirospaprika
• víz
• olaj a sütéshez

ELKÉSZÍTÉSE:
Az összetevőket egy kis vízzel összegyúrjuk, majd olajban 
kisütjük. Köretként én most sült burgonyát készítettem 
és házi ketchupot.

Jó étvágyat!

Nagyné Szalai Melinda / melinda-angel.blogspot.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin26

http://108.hu/magazin


ELKÉSZÍTÉSE:
Mielőtt nekilátunk a kifli tésztájához, 
bekapcsoljuk a sütőt, 200 fokon melegít-
jük. A kiflihez a lisztben elkeverjük a sót 
és a sütőport. Hozzáadjuk az olajat, majd 
a tejjel tésztát gyúrunk.

Ha megvan, lisztezett deszkán kerekre 
nyújtjuk, majd háromszögekre vágjuk. 
A háromszögeket az alapjuknál fogva 
feltekerjük, és a kifliket sütőpapírral bélelt 
tepsire tesszük. Úgy 15 perc alatt arany-
barnára sütjük. Ebből az adagból 8 db 
lett.

Hémangi / vegavarazs.hu

Félórás kifli
A gyors kenyér, péksütemény örök sláger. Levélben 
kért tőlem egy anyuka olyan kifli receptet, ami gyors, 
és nem igényel különleges alapanyagot. Íme:

HOZZÁVALÓK:
• 40 dkg liszt (ízlés szerint, fehér, tönköly vagy 

fehér és teljes kiőrlésű vegyesen)
• 1,5 kk só
• 1 kk sütőpor
• 5 ek olaj
• kb. 2 dl tej
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„A boldogság csak egy döntés kérdése” 
– állítja sok népszerű motivációs 
tréner. Sejtheted, hogy 
az ilyen üres, közhe-
lyes állításokban én nem 
hiszek, sőt még abban sem, hogy ha 
mondogatjuk, mint valami mantrát, 
hogy sikeres és boldog és egészséges 
vagyok, akkor az is leszek.. Tény, 
hogy a szavaknak van jövőformáló 
erejük, de azért valljuk be, ahhoz, 
hogy valami igazán pozitív válto-
zás álljon be az életünkben, bizony 
nekünk is tennünk kell valamit.

Egy sikeres 
évtized 
kezdete
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Minden év fordulóján (december végén, január 
elején) keresek néhány nyugodt órát és elgondolko-
dom azon, mi minden történt az elmúlt évben, mit 
sikerült megvalósítani a céljaimból, hogyan alakult 
az életem. Megvizsgálom az életem egyes területeit 
(egészség, emberi kapcsolatok, lelki élet, munka és 
pénzügyek, szabadidő) és megnézem, mely terüle-
tek azok, amelyeken dolgoznom kell, melyek azok, 
amelyekkel elégedett vagyok és melyeket kell fej-
lesztenem. Ezután végig gondolom és leírom az 
elkövetkező év fő céljait.

Jelenleg épp azon gondolkodom, hogy mi min-
den történt az elmúlt évben, mi az, amiért hálás 
vagyok, mi az, ami előre vitte az életemet és mik azok 
a dolgok, amelyekkel segíteni tudtam másokon. S 
ahogy mindezen gondolkodom, akarva-akaratlanul 
a szemem előtt lebeg egy különleges személy, aki 
nem csak az elmúlt évemre, de az elmúlt két évti-
zedemre is kiemelkedően nagy hatással volt. Ez 
a személy nem más, mint az egyik legkedvesebb 
barátom és egyúttal tanárom, Marcus Schmieke.

Még a múlt évezredben, 1994-ben találkoztunk 
először, és 2000-től számítva meghatározó szere-
pet tölt be az életemben – elsősorban a szakmai 
életemben. Bár csak két évet töltöttem közvetlen 
munkatársaként a Védikus Akadémián, elmondha-
tom, hogy azóta folyamatosan vele dolgozom és 
őt képviselem. Az elmúlt évben ez a régi kapcsolat 
ismét szorosabbá vált, mivel Marcus többször is járt 
Magyarországon. 

Most az év eleji tervezgetés és célkitűzés során azon 
gondolkodom, hogy mennyi mindent köszönhetek 
neki… Bár kezdő építészként volt egy nagy munkám 
(a somogyvámosi Krisna-templom terveinek elkészí-
tése), mégis úgy érzem, hogy építészként elvesztem 
volna a sok, nálam sokkal tehetségesebb építész 
között. A lehető legjobbkor kerültem Marcushoz és 
tanultam tőle Vaszatit, s ezzel megmenekültem attól, 
hogy olyan házakat tervezzek, amelyek talán kívülről 
szépek és még a helyiségkapcsolatok is működnek, 
csak éppen betegek és boldogtalanok a lakóik…

Tulajdonképpen Marcustól megkaptunk mindent 
(és itt már messze nem csak rólam van szó), ami egy 
egészséges, sikeres és boldog élethez szükséges. 
Semmi más dolgunk nincs, mint élni vele!

Először is, nincs mese, meg kell vizsgálnunk az 
otthonunkat a Vaszati szempontjából és helyretenni 
mindazt, ami gátolja, hogy elérejük a céljainkat, 
hogy egészségesek maradjunk és egyáltalán, hogy 
fejlődjünk az életben. (Testi, lelki, anyagi szinten.)

Lehet, hogy most év elején egy alapos lomta-
lanítással, selejtezéssel kell kezdenünk, végig kell 

gondolnunk, hogy mik azok a dolgok az otthonunk-
ban, amik fejlesztésre szorulnak és mi mindenen kell 
változtatnunk. Lehetséges, hogy bizonyos dolgokat 
át kell alakítani az otthonunkban,  esetleg be kell 
szereznünk néhány yantrát, de az is lehet, hogy 
végre meg kell tennünk a legnagyobb és legne-
hezebb lépést: egy jobb energiaminőségű otthont 
kell találnunk.

Természetesen nem elég csak az otthonunkkal 
foglalkozni! Azt is meg kell vizsgálnunk, mik azok 
a dolgok az életünkben, amelyek szintén fejlesztésre 
szorulnak. Talán a pénzügyeink, az egészségünk, 
esetleg a párkapcsolatunk? Na és mi a helyzet a lelki 
életünkkel? Mi az, amiért tennünk kell? S ezek közül 
mi az, amit meg tudunk tenni önerőből és miben 
kell segítséghez fordulni?

Miközben e sorokat írtam, felhívott az anyukám. 

Marcus Schmieke
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Többek között elmesélte, hogy most már végre 
megértette, hogy az édesség tényleg nem jó az 
egészségnek. (Huh, pedig micsoda finomságokat tud 
sütni még tojás nélkül is!) Még azt is elmesélte, hogy 
tegnap nem volt valami jó az emésztése (vélhetően 
a sok édesség miatt) és, hogy mi mindent vetett be 
azért, hogy jobban legyen. 

Lehetséges, hogy az idén végre felismerjük, hogy 
egy kicsit többet kellene foglalkoznunk testi-lelki 
egészségünkkel. De az is lehet, hogy valakinek az 
idén pont arra kell rájönnie, hogy túl sokat foglal-
kozott már magával, ideje lenne másokért is tenni 
valamit.

Gondold végig, hogy mi az, amin váloztatni sze-
retnél a jövőben és mi az, ami jó úgy, ahogy van. Mi 
az a szokás, amit el kellene hagynod és mi az, amit ki 
kellene alakítanod ahhoz, hogy teljesebb életet élj.

Van Németországban egy nagyon kedves barát-
nőm, Premi. A kisfia általános iskolás. Egy nap azt 
a feladatot kapták a gyerekek, hogy írják le, hogyan 
képzelik a jövőjüket. Az osztályban minden gyerek 
arrólt írt, hogy milyen karriert szeretnének befutni és 
mennyi pénzt szeretnének keresni. Ez a fiú egy kicsit 
másról írt. Azt írta, hogy mi mindannyian olyanok 
vagyunk, mint halak az akváriumban. Körbe-körbe 

úszkálunk az akváriumban, de nem tudjuk, hogy az 
akváriumon kívül van az igazi élet. Az akváriumi halak 
azért tudnak megmaradni az akvárium fogságában, 
mert egyszer egy nap jön valaki és szór nekik hale-
ledelt. Számukra ez a fő boldogságforrás. Pedig ha 
tudnák, hogy élhetnének egy hatalmas tóban vagy 
akár az óceánban is! Mi is olyanok vagyunk, mint az 
akaváriumi halak, akik egyszer egy hónapban fizetést 
kapunk és egyszer egy évben elmehetünk nyaralni, 
de ezért feláldozzuk az egész életünket, a szabadsá-
gunkat. A kisfiú azt írta a dolgozatában – ami annyira 
tetszett a tanárának, hogy bejárta az egész iskolát -, 
hogy ő biztos benne, hogy az élet több annál, mint, 
hogy egy akvárium fogságában éljünk…

Kérlek, gondolkodj el azon, hogyan lehetne az 
életed elégedettebb, teljesebb és boldogabb, mint 
eddig, hogyan lehetnél egészségesebb, hogyan 
lehetnének jobbak az emberi kapcsolataid és hogyan 
segíthet neked mindebben a Vaszati.

E gondolatokkal kívánok boldog új évet és boldog 
új évtizedet!

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu
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A zabpelyhet legtöbbünk csak a müzlikből ismeri, 
pedig egy nagyon összetett energiaforrás, számos 
jótékony hatással. A középkorban a zabkása nagyon 
elterjedt étel volt. A zab fehérjedús gabonaféle, 
amely a leghasznosabban tartalmazza a létfon-
tosságú fehérjeépítő anyagokat is. A  gabonafélék 
egyik legkiválóbbika, tápláló, vitaminban gazdag, 
magas ásványianyag tartalommal rendelkezik,szá-
mos betegség esetén segíthet legyőzni a bajt, és 
persze egészségmegőrző szerepe is van. Ha tejjel 
fogyasztjuk, minden esszenciális aminosavhoz hoz-
zájuthatunk. Mivel egy rendkívül sokoldalú és tápláló 
alapanyag,  a sokféle tápanyagtartalom miatt nagyon 
fontos szerepet tölt be az egészséges táplálkozás-
ban. Fontos a zsírsavtartalma is a zabszem linolsav 
tartalma miatt. Napi néhány dkg zab elfogyasztásával 
már nagyon sokat tehetünk az egészségükért. Ez 
a mennyiség a szív és érrendszer védelméhez szük-
séges esszenciális zsírsavszükséglet egyharmada. 
Sokféle B-vitamin található benne, és tartalmaz még 
sok másodlagosan beépülő növényi anyagot is. 

Mivel könnyen emészthető, segíti a káros anya-
gok gyors kiürülését a szervezetből. Az orvosok az 
inzulin feltalálása előtt a cukorbetegeknél a zab 

vércukorszint-csökkentő hatását használták ki, és 
zabkúrát írtak fel a páciensek részére. Ma már tudjuk, 
hogy a zab oldódó ballasztanyagainak koleszte-
rinszint csökkentő hatása van, alkalmas gyomor-
panaszok kezelésére, és ellátja a szív- és érrendszer 
védelmét is. Tartalmaz egy antidepresszáns anyagot 
is, és a benne lévő B vitaminok szintén elősegítik a jó 
hangulat fenntartását. 

Sportolók esetében fokozza a kitartást, gyorsa-
ságot, koordinációt, szellemi teljesítőképességet. 
Bizonyítottan rákmegelőző hatású, segít az ideális 
súly megtartásában, mert aki reggel zabpelyhet 
fogyaszt, kevésbé hajlamos a délelőtti nassolásra.

Láthatjuk, hogy a zab fogyasztása nagyon egész-
séges, figyeljünk azonban arra, hogy a kereskedelem-
ben kapható müzlikeverékek nagyon sok hozzáadott 
cukrot  és zsírt tartalmaznak. Érdemes inkább otthon 
elkészíteni a saját müzlinket. Ha kreatívak vagyunk 
nem csak müzlit készíthetünk belőle, hanem édes-
ségeket, kását, fasírtot, használhatjuk az ételek sűrí-
tésére, levesbetétnek. Az ötleteknek tényleg csak 
a képzelet szab határt. Ha megdaráljuk, lisztként is 
hasznosíthatjuk.

Muszka Evelin

Az egyik  
legkiválóbb gabona a zabpehely
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A reggeleid nagyon meghatá-
rozóak az egész napod szem-
pontjából. Felkelhetsz bal láb-
bal, morcosan, ingerülten, és 
indíthatod így is a napot, de 
figyeld meg, hogy mennyivel 
nehezebb egy ilyen rossz han-
gulatú reggelből csodás napot 
varázsolni. 

Kezdd jól 
a reggelt!
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Sokkal egyszerűbb, ha egy kis tudatos odafigye-
léssel már reggel megalapozod a napodat, és jó 
energiákkal indítod. Ehhez szeretnék néhány tippet 
adni, hogy minden reggeled mosolygósan induljon:

Az ébresztő óra. Állíts be valamilyen kellemes 
zenét, amire mint egy kismacska, dorombolósan, 
nyújtózkodósan ébredsz! Egy kellemes lágy dallam 
sokkal jobb, mint egy nagyon intenzív, energikus 
zene. Azt tartogassuk későbbre! :)

Az első gondolat. Ha úgy ébredsz, hogy valami 
negatív jár a fejedben, vegyél erőt magadon, és 
azonnal gondolj valami szép dologra, olyanra, ami jó 
érzéssel tölt el. Érdemes összegyűjteni néhány ilyen 
pozitív dolgot az életedből, és kis cetliken kiragasz-
tani az ágyad mellé, hogy amikor felébredsz, rögtön 
lásd őket. Az is jó, ha a gyermekedről, férjedről kiteszel 
egy fényképet. Bármi lehet, a lényeg, hogy ránézve, 
pozitív érzéseid legyenek.

Az első kimondott szó. Nagyon-nagyon fontos, 
hogy mit mondasz ki először hangosan! Ha egy 
kedves mondat az, akkor megint csak erőteljesen 
pozitív irányba tereled a napodat, de ha rögtön 
zsörtölődsz a férjeddel, vagy morogsz valami miatt 
csak úgy magadban, az bizony nem lesz jó hatással 
rád, és a napodra sem.

Ugrálós zene. Míg zajlik a reggeli készülődés, 
hallgass olyan zenét, ami igazán feldob, és legszí-
vesebben ugrabugrálnál rá, vagy táncolnál! Ne is 
fogd vissza magad, dúdolj, énekelj, táncolj, mozogj, 
ami csak jól esik!

Teendő lista. A reggeli mellett gondold végig 
a napod, hogy milyen fontos elintéznivalóid vannak, 
és gyorsan írd le a legfontosabbakat egy cetlire, és 
azt tartsd magadnál egész nap, és pipáld vagy húzd 
ki, ami megvan. Érdemes egyébként előre egy hétre 
beosztani a feladatokat, mert a tervezés sok időt 
spórol meg neked, és nem csak hogy nem felejtesz 
el fontos dolgokat, de minél több pipa lesz a füze-
tedben, annál jobban is érzed magad, és a “hasznos 
vagyok” érzés bizony jól hat a lelkünkre. :)

Nagyon gyorsan hozzá lehet szokni, hogy pozití-
van indítsd a reggelt, érdemes gyakorolni!

Szeretettel:
Polgár Lili

oromterapia.hu
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A vendéglátás területén eltöltött 29 év alatt közeli 
szemtanúja lehettem annak a teljes változásnak, 
ahogy átalakultak az emberek kommunikációs és 
viselkedési szokásai. Haladni kell a korral, ahogy 
fejlődik a világ, viszont ez a fejlődés akkor lenne 
igazán egyensúlyban, ha az élet minden területen 
egyformán történne.

Ezzel ellentétben azt tapasztalom, hogy az emberi 
értékek lassan háttérbe szorulnak, mint a tisztelet 
vagy a figyelmesség, az udvariasság, és az emberek 
egyre kevesebbet foglalkoznak a saját erkölcsi, etikai, 
és önismereti fejlődésükkel. A személyes kommuni-
káció elértéktelenedik, és napjainkra már túlzottan 
is átvette a helyét az „érintőképernyős ujjlenyomat 
kontakt”. Minden nap találkozok azzal a jelenséggel, 
hogy a 21. században a technikai fejlődés folyamata, 
de leginkább a következménye által napjainkra egy 
teljesen új, hamis valóságot hozott létre. Ebben a vir-
tuális káoszban gyakran eltévednek, és teljesen el is 

vesznek az emberek, nemtől, kortól, hovatartozástól 
függetlenül. 

Amikor még a vendéglátásban dolgoztam, fura 
volt látni, hogy eltűntek a meghitt, kettesben eltöltött 
esték egy kellemes vacsora és egy pohár finom bor, 
vagy egy pohár pezsgő mellett. Baráti társaságok 
üldögélnek csöndben, lehajtott fejjel egy asztalnál 
a wifi-fi kód mámorító birtokában. Sajnos ugyanez 
elmondható a nap bármely időszakára vonatko-
zóan, és nem csak az éttermekben. Nem tisztelik 
meg egymást sem a figyelemmel, sem a jelenléttel, 
egyszóval azzal a személyes varázzsal, amely valós 
tartalmat és minőségi időt adhatna egy szemé-
lyes találkozásnak, akár egy kellemes estének. Nem 
beszélgetnek egymással, vagy ha igen, akkor nem 
néznek egymás szemébe. A pixelekkel tarkított vir-
tuális mesevilág, a chatelés izgalma vagy a közösségi 
oldalak rabul ejtő börtöne teljesen elvarázsolja őket 
egy másik világba. Önmagukon kívül még több száz 

Meghitt randevú, 
a mobilommal
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másik emberrel étkeznek „együtt” a közösségi olda-
lakon, és ha lehetőség volna rá, lehet, hogy még az 
ételt is megkóstoltatnák a „lájkolókkal” a képernyőn 
keresztül. 

Ez a mai valóság, 
amely már hozzátartozik 
az életükhöz, és amely 
nélkül sokan már létezni 
sem tudnak. Valamelyik 
nap kaptam egy kedves 
fotót egy ismerősömtől, 
ez állt benne: „Ma azt hal-
lottam, hogy az ételeket 
úgy is el lehet fogyasz-
tani, ha előtte nem fotóz-
zuk le és nem tesszük ki a facebookra…” Döbbenet, 
hogy mik vannak! Lényegében vicces, de mélyebben 
belegondolva inkább nagyon elgondolkodtató. 

Természetesen a technikai eszközök nagyon fon-
tos és hasznos részei a mindennapoknak, a mai tár-
sadalomnak, ez abszolút vitán felül áll! Viszont csak 
egy bizonyos pontig. Addig, ameddig tudatosan 
és mértékletesen használják őket. Addig a határig, 
ameddig még nem okoz függőséget a használatuk, 
ameddig még egy személyes találkozó alkalmával 
képesek a „személyes kommunikációra” koncentrálni, 
és jelen lenni. A kommunikáció fogalma teljesen 
átalakult és át is értékelődött. Elszemélytelenedik 
a mai generáció (is!), és a technika végeláthatatlan 
fejlődése magával rántja és rabjává teszi őket. 

Családokat láttam minden nap úgy ebédelni vagy 
vacsorázni, hogy közben le sem tették a telefont 
a kezükből, vagy éppen a néhány éves kisgyermek 
a tabletet nézte, miközben falatozott egy étterem-
ben, akár még este 11-kor is. S hogy miért nem 
beszélgetnek inkább, vagy miért nem egymásra és 
az étkezésre figyelnek és koncentrálnak az emberek? 
Mert az már nem „trendi”, vagy mert sokszor nem 
tudnak miről! 

Közel 30 évet töltöttem el a vendéglátás forga-
tagában, amely elég sok idő, és nem jó érzés látni, 

hova „korcsosult” el a világban a kommunikáció ez 
alatt az idő alatt a technikai fejlődés által... Sajnos nem 
kell elmenni egy étterembe ahhoz, hogy hasonló 
dolgot tapasztaljunk. Használják ki a technika nyúj-

totta kényelmet és azo-
kat a fantasztikus lehető-
ségeket, amelyet ezek az 
eszközök kínálnak a min-
dennapokban, de legyen 
meg az egyensúly, ahol 
még az emberi értékek 
is fontosak maradnak. 
Lehetséges hasznosan 
és tudatosan használni 
az életükben az elektro-

nikus vívmányokat, de ne csak ezekről szóljon az 
életük…

 Nemrég egy előadáson azt hallottam egy előadó-
tól, hogy szerinte a telepatikus kommunikáció lenne 
a mai világban már az alap kommunikációs eszköz. 
Viszont mivel még az emberiség nem tud így kom-
munikálni egymással, ezért miért kell felháborodni 
azon, hogy ma már az emberek személyesen is csak 
írogatnak egymásnak egymással szemben ülve pél-
dául egy étteremben, ha látják, hogy a másik fél 
éppen „elfoglalt”, akár két méterről, az asztal másik 
végéről is… Számomra ez túlzás, én vállalom… Ha 
már annyi időre sem képesek elszakadni a varázsla-
tos virtuális képi mesevilágtól, a közösségi oldalak 
rabul ejtő ingoványától, a chatelés izgalmától vagy 
a hihetetlen fejlesztésektől, amíg egy olyan ember 
társaságában vannak, akit szeretnek vagy kedvelnek; 
akkor lehet, hogy eljött az ideje elgondolkodni a tisz-
telet, a szeretet és a figyelem pontos meghatározásán 
és fontosságán a saját életükben, és a személyes 
kapcsolataik valódiságán is. Sajnos sok ember éli 
úgy az életét, hogy a mobilja a párja és a közösségi 
oldalak a „bibliája”…

Pollák János
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1870. január 3. Megkezdődik a brooklyni híd építése

Január 4. A Braille-írás világnapja

Január 6. Vízkereszt, a farsang kezdete

1610. január 7.  Galileo Galilei először figyeli meg és nevezi el a Jupiter holdjait 

1927. január 7. Az első nemzetközi telefonhívás – New York és London között

1863. január 10. Átadják a világ első földalatti vasútját, a Metropolitan 
Railway-t Londonban

1759. január 15.  Megnyitja kapuit a nagyközönség számára a British Museum

1493. janár 16.  Kolumbusz visszatér első útjáról abban a hiszemben, hogy 
felfedezte az Indiába vezető utat

1825. január 18. megnyitott a közönség előtt a Moszkvai Nagyszínház

1823. január 22.  Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt

Január 22. A magyar kultúra napja

1458. január 24. Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven magyar királlyá választják

Január 27. A holokauszt nemzetközi emléknapja

1969. január 30. A The Beatles utolsó nyilvános koncertje az Apple székház 
tetején, Londonban

1964. január 31. Elindul a „Delta” című tudományos ismeretterjesztő TV-műsor

Helló január!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Kezdő futó vagy? 
(tovább: runnersworld.hu)

• Födrajzi kvíz
 (tovább: femina.hu)

• Varázslatos olasz erdők
(tovább: player.hu)

• Fűszerek fájdalom ellen
(tovább: egeszsegkalauz.hu)

A bíbor kasvirág 100-150 cm magas, fészekvi-
rágzatai egyenként képződnek az ágak csúcsán, 
közepük félgömb vagy kúp alakú, a nyelves 
virágok rózsaszínűek vagy bíborpirosak.

A nyugati herbalisztlika talán legismertebb 
immunerősítője és méregtelenítő növénye. 
A legkülönbözőbb méreganyagokkal szem-
ben képes felvenni a harcot, hogy megvédje 
a szervezetünket. Az ayurvéda egyenesen úgy 
fogalmaz, hogy kiöli az amát. Megtisztítja a vért, 
a nyirokrendszert, segít megállítani a gennykép-
ződést és a szövetek pusztulását. 

Fő hatóanyagai: echinakozid glikozid.
Íz: keserű, pikáns

Energia: hűtő
Tulajdonság: vértisztító, csíraölő, diaforetikus

Alkalmazás belsőleg: antibakteriális hatású, 
pusztítja a ráksejteket, vírusölő hatású, immun - 
erősítő. 
Külsőleg: gyulladásos bőrbetegségek kezelé-
sére, a levél friss nedve középfülgyulladásban 
a doghártyára juttatva gyulladáscsökkentő, 
a virágszirom vizes kivonata kötőhártya gyulla-
dáskor borogató. Vízzel nem vonható ki a ható-
anyaga ezért gyökérkivonatát tinktúra formájá-
ban forgalmazzák.

Károlyi Bánki Viktória

A BÍBORVÖRÖS 
KASVIRÁG
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Nézd meg és töltsd le 
korábbi számainkat!

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

Ajándék tiniknek

Minden gyermek ünnepe

Amit a karácsonyról tudni kell

Adventi tippek anyukáknak
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93 Megtekintés

Kutyát menhelyről

Gyermeknevelés 3 lépésben

Van az inkontinenciára 
megoldás?

Harmóniában a természettel
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92 Megtekintés

Egy kutya 
igazi ára

Hétköznapi 
szorongások

India Varázsa 
Fesztivál

Leégtél?
5 tipp, 

hogy könnyű legyen 
a regenerálódás

2019. augusztus 18.
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91 Megtekintés

A természet ajándékai, 
a mosónövények

Milyen kutyát 
válassz?

Színek 
az otthonunkban

Ájurvéda 
és a nyár
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90 Megtekintés

Várandósság

Méregtelenítés 
az ájurvéda segítségével

Lakásvásárlási 
kisokos

Vadnövények 
a tányéron
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Belső béke

10 egészségtipp 
tavaszra

Teremts bőséget!

Mit teszel idén 
az otthonodért?
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A gondolatok ereje

Az indoor-generáció 
mi vagyunk

Huskyt szeretnél? 
Fogadj örökbe

Ha elkaptad 
az influenzát
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Gyors és egyszerű 
vaszati korrekció

A sikeres 
életmódváltás 

9 lépése

Összetartozás,
együttműködés

Téli illatok
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Kisállatot 
a karácsonyfa alá?

9 felejtős dolog, 
ha boldog akarsz lenniTervezd meg 

az ünnepet!

A karácsonyi 
fagyöngy 
nyomában
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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
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M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

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

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

AJÁNDÉKKUPON

a 108 Főzőiskola tanfolyamára

Kérjük, az ajándékutalvány felhasználásához regisztráljon 

az önnek megfelelő tanfolyamra és időpontra 

a fozoiskola.108
.hu oldalon. Ne felejtse el bejelölni az 

„ajándékutalványt váltok be” rubrikát. Szeretettel várjuk!

108
F Ő Z Ő I S K O L A

A kupon a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.

Helyszín:  108 Életmódközpont, 1137 Budapest, 

 Szent István krt 6., 3/12 (27-es kapucsengő)

Dátum:        Kiállította:

részére

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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