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Manapság sokan küzdenek emésztési problémák-
kal. A reklámok zöme emésztést segítő, puffadás-
gátló, hasfogó, hashajtó és reflux készítményeket 
hirdet. Sokaknál a rossz emésztés bőrproblémát 
is okoz, gyengíti az immunrendszert, végül vala-
milyen ételintoleranciába, allergiába csap át egy 
idő után. 

A megfelelő emésztést befolyásolja az 
elfogyasztott étel minősége, mennyisége, 
az étkezés tudatossága és megfelelő időzí-
tése. Az ájurvéda szerint az egészség és az 
emésztés kulcsa a megfelelő emésztő tűz, 
azaz agni. Ez biztosítja, hogy egy ételt a szervezet 
fel tud dolgozni és az étel energiával tölt fel, táp-
lálja a testet, beépülnek a szükséges tápanyagok.  

Az étkezés fő célja, hogy a testedet energi-
ával lássa el. Amikor étkezés után fáradtságot 
tapasztalsz, akkor nagy valószínűséggel nem 
energiát termelt az elfogyasztott étel, hanem 
lecsökkentette azt. 

Egy étel minősége lehet a tested számára 
tápláló, energiát adó vagy az életenergiádat 
csökkentő és az emésztésed tüzét elapasztó. 
Az agni ereje, természetesen egyéni alkatodtól 
függ, de vannak olyan ételkombinációk, melyek 
az emésztő tüzedet lefojtják, ezáltal emésztési és 
felszívódási problémákat okozhatnak. A rossz étel-
kombinációk erjedést, gázképződést, puffadást, 
rothadást, rossz emésztést okoznak és méreg-
anyagokat ama-t termelnek. 

Mostanában egyre több irányzat foglalko-
zik az ételek társításával, megfelelő, emésztést 
segítő kombinációkkal. Ezeket leginkább tapasz-
talati úton állítják össze, megfigyelték, hogy 

Az emésztés tüze
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bizonyos ételek együtt nehezebben emészthe-
tőek. Az ájurvéda több ezer éves tudománya, 
minden egyes ételhez társít egyfajta hatást 
és részletesen leírja, hogy bizonyos hatások 
együttes kombinációja rontani fogja az agnit 
– azaz rossz emésztéshez és felszívódáshoz 
vezet. 

Sajnos a modern, rohanó világunkban nagyon sok 
példát látunk a helytelen ételkombinációkra. Ilyen 
pl. a tej és a banán. Mivel a tej az ájurvéda beso-
rolásában édes minőségű, a banán savanyú, ezek 
ellentétes minőségek egymással, ez a kombináció 
megváltoztatja a bélflórát, toxinok felhalmozódá-
sát okozza a szervezetedben, megfázást, köhögést, 
allergiát eredményezhet. 

A tej az egyik legkritikusabb, mert csak magában 
vagy édesen, gabonával javasolt fogyasztani pl. tej-
begríz. A fent is említett tej és gyümölcs kombiná-
ciójából készült turmixok sajnos az emésztésedben 

komoly problémákhoz vezetnek. A dinnye és tej 
kombináció, illetve tej és banán kombinációt tartja 
az ájurvéda a legmérgezőbbnek. Tejet nem javasolt 
élesztős gabonafélékkel fogyasztani. Pl a kalács és 
tej kettőst érdemes elkerülni. 

A tej a joghurttal, sajttal vagy túróval sem javasolt 
kombináció. A sajtok és a túró nehezen emészthető, 
ha gyengébb az emésztésed próbáld őket elkerülni.  
Székrekedést és nehéz emésztést okozhatnak. 

A közkedvelt gyümölcs és joghurt kombináció 
sajnos szintén méreganyagok felhalmozódásához 
vezet a szervezetedben.  A joghurtot gyümölcsökkel, 
sajttal, forró italokkal, tejjel és nadragulyafélékkel 
nem javasolt együtt enni. 

Gyümölcsöket csak magában fogyassz, ne keverd 
őket más ételekkel. A gyümölcs nagyon gyorsan 
emésztődik a gyomrodban, de ha pl. tejtermékek-
kel, vagy gabonákkal kevered, erjedésnek indul és 
gyomorégést fog okozni.  Néhány kivétel van az 
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ájurvédában ilyen pl. a datolya és tej keveréke, mert 
mindkettő hasonló minőségű és kifejezetten táp-
lálják a testet. valamint bizonyos főtt gyümölcsök is 
megfelelőek az emésztés számára. 

A citromot tejjel, paradicsommal, joghurttal és 
uborkával nem érdemes együtt kombinálni.

Amennyiben babféléket együtt fogyasztod gyü-
mölccsel, sajttal, joghurttal vagy tejjel szintén nagyon 
megnehezíti az emésztést. Ilyen pl a sólet tejföllel 
kombinálva, ami nagyon nehéz emésztést okoz.

Bizonyos zöldségek, még ha ellentétes minő-
ségűek is, amennyiben együtt főzzük őket és meg-
felelően fűszerezzük, akkor megfelelő ételkombi-
nációt alkotnak az emésztés számára. A retekre kell 
különösen ügyelni, hogy ne fogyasszuk egyszerre 
tejjel, banánnal vagy mazsolával.

A gabonákat nem javasolt gyümölcsökkel vagy 
tápiókával fogyasztani. 

A méz nagyon nagy kincs a szervezet számára, 
de figyelj rá, hogy soha ne hevítsd. Ne főzz, ne süss 
vele és ne rakd tűz forró teába, mert mérgezővé 
válik. A mézet nem ajánlott ghível egyenlő arányban 

keverni, mert ez is mérgező lesz a szervezeted szá-
mára, mivel a méz fűt, a ghí hűt. Amennyiben 2:1 
arányban kevered az már teljesen megfelelő. 

A nadragulyaféléket (paradicsom, krumpli, pad-
lizsán) amúgy sem mindenkinek ajánlott fogyasztani, 
de lehetőleg uborkával, dinnyével, tejtermékekkel 
ne fogyaszd együtt őket.

Kerüld a hideg ételeket és italokat, mert ezek 
lefojtják az emésztés tüzét. Különösen figyelj, hogy 
az étkezésekhez ne fogyassz hideg folyadékot.

Már többször írtam róla, hogy az állott éte-
lek fogyasztása nagyon sok méreganyagot halmoz 
fel a szervezetedben. Törekedj rá, hogy friss ételeket 
fogyassz. Amennyiben kénytelen vagy valami mara-
dékot, állott ételt enni, kerüld el mindenképpen friss 
ételekkel történő kombinálását. Fogyasztás előtt 
melegítsd fel a maradék ételt és gyömbérrel, feke-
teborssal tudod segíteni a megemésztését.

A forró italok fogyasztását az ájurvéda nem ajánlja 
kombinálni sajttal, joghurttal, keményítő tartalmú 
ételekkel és mangóval.
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Ájurvédikus összeférhetetlen 
ételkombinációk

Amennyiben régóta alkalmazol egy helytelen kombi-
nációt pl. alma sajttal, dinnye kenyérrel elképzelhető, 
hogy a tested már hozzászokott, de ha egy ismerő-
söd, aki sosem próbálta ki ezt az ételkombinációt, 
biztos, hogy kellemetlen tüneteket fog tapasztalni. 

Az egyik legfontosabb a megfelelő emésztőerő.
Akinek jó erős az agnija, az nagyon sokféle helytelen 
ételkombinációt is gond nélkül meg tud emészteni. 
Akinek viszont gyengébb az emésztőereje, célszerű 
figyelembe venni és elkerülni a nem megfelelő étel-
kombinációkat. Az ételkombinációk, ételek emész-
tését fűszerekkel, gyógynövényekkel tudod segíteni. 
A megfelelő fűszerkombinációk ételenként válto-
zóak, mert mindig az a cél, hogy az ételek hatását 
kiegyensúlyozottá tegyék. 

Az ételek hatását is nagyon jól lehet a gyógy-
növényekkel, fűszerekkel ellensúlyozni. Erre 
az ájurvéda nagyon sok ajánlást ad. Pl. ha koffe-
inhez kardamomot vagy szerecsendiót használsz, 
ellensúlyozhatod a kedvezőtlen hatásait. A joghurt 

okozta nyálkatermelés ellensúlyozásához érdemes 
a joghurtot gyömbérrel fogyasztani.

Soha ne légy kényszeres vagy frusztrált az 
ételek vagy étkezések miatt. Az étkezésnél 
fontos, hogy örömet okozzon. Alkalmanként 
egy-egy nem annyira megfelelő ételkombiná-
ció elfogyasztása nem fog különösebb problé-
mákat okozni. Amennyiben olyan ételkombinációt 
szeretnél enni, amit nehezebb megemészteni, cél-
szerű ebédre időzítened a fogyasztását, mert ilyenkor 
a legerősebb az emésztésed tüze. 

Lassan fokozatosan, lépésről, lépésre kezd 
el átalakítani az étkezésedet, mert a draszti-
kus változtatások, tiltások sosem vezetnek jó 
eredménye. Az ájurvéda soha nem szélsőséges, 
mindig figyelembe veszi az egyéni adottságaidat 
és bármilyen változtatásban a fokozatosságot tartja 
a legfontosabbnak. Pl. elsőre próbáld bevezetni, 
hogy a gyümölcsöket csak magában fogyasztod.  
Majd haladj fokozatosan az egyes ételkombinációk 
figyelembe vételével.

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com
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Jó pár évvel ezelőtt a kutyatámadá-
sok elég felkapott témának számítottak 
a médiában. Manapság már csak az iga-
zán extrém esetek nyernek széles nyil-
vánosságot. Megkopott az ilyen esetek 
hírértéke. Viszont ettől még szó sincs 
arról, hogy a kutyatámadások száma 
visszaesett volna.

Akármennyire is cukik a kutyák és egyre jobban hasz-
náljuk őket emberi kapcsolataink pótlására, attól még 
egy olyan fajról beszélünk, amely ugyan jó pár évez-
reddel ezelőtt, de akkor is a vadvilágból érkezett. Sok 
esetben körbelengi őket a túlságosan szentimentális, 
természetüktől teljesen eltávolodó kép. 

Az ösztönkészletük ettől még mindig megvan, 
csakúgy, mint a fogazatuk. Fajtától, testalkattól, habi-
tustól függően komoly kárt is tudnak tenni, illetve 
sok esetben tesznek is, a körülöttük élőkben.

Vigyázz, a kutya 
tényleg harap!
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Aki tag kutyás csoportokban, tudja jól, hogy 
a kutyasétáltatás közben bekövetkező támadások 
abszolút nem ritka esetek. Folyamatosan lehet hallani 
a beszámolókat a szerencsés, vagy éppen tragikus 
végkimenetelű esetekről. A szenvedő fél gazdája 
alaposan kisírja magát valamelyik Facebook cso-
portban, aztán az eset hírértéke hamar elillan, mert 
már jön is a következő, hasonló eset. 

A nagyon extrém esetek híre képes nagyobb 
tömeget elérni. Nem olyan régen történt egy eléggé 
hátborzongató eset. A széttépett tacskó esete elég 
sok mindenre rávilágított.

Például arra, hogy az internet népének egy részét 
egy ilyen helyzetben leginkább az foglalkoztatja, 
hogy mit keres egy tacskó késő este az utcán.

De az eset legfőbb tanulsága az, hogy jogilag 
ez a terület nincs rendezve, illetve ami eszköz a jog 
rendelkezésére áll, nem igazán képes az elvárások-
nak megfelelően reagálni. Egy visszaeső tulajdonos 
felelőssége egy ilyen esetben a pénzbírságig tart 
egészen addig, amíg a támadás áldozata nem egy 
másik ember.

Ha nincsenek is nagyon nagy számban halálos 
kimenetelű támadások, amelyeknek az elszenve-
dője saját fajunkból kerül ki, egy nyolc napon belül 
gyógyuló harapás is képes komoly traumát okozni.

Ezen helyzetek kezelésére a világ számos országá-
ban a politika a legegyszerűbb megoldást választotta: 
komplett fajtákat, illetve azok kereszteződéséből 
származó utódok létét tiltotta be. Nem egy esetben 
a tiltás „visszamenőleges” volt, így az eutanázia sem 
maradt ki a történetből, illetve a közbiztonság fenn-
tartása érdekében, ha egy ilyen egyed felbukkan, 
a kutya altatása mind a mai napig teljesen jogszerű, 
sőt, kötelező.

Viszont tényleg mindent megold ez a fajta 
problémakezelés?

A kutyatámadások miértje mind a mai napig terí-
téken lévő, összetett kutatási téma. Ez is jelzi, hogy 
valós problémával állunk szemben és a jelenség nem 

csak arról szól, hogy az egyik kutyafajta veszélyes, 
a másik pedig nem.

Ha tipizáljuk a kutyatámadásokat természetük 
és a körülmények alapján, eltérő kategóriákat és 
okokat kapunk.

Ha egy kutya egy másik kutyára támad, ez több 
okra vezethető vissza, de leginkább a dominan-
ciaharc áll a háttérben. És azt se felejtsük el, hogy 
mind a mai napig nem tudjuk azt, hogy egy kutya 
miért jön ki egyből egy vadidegen kutyával és 
egy másik esetében viszont miért ugrik a torká-
nak. A kutyák szociális hálója, az egymással való 
viselkedésük bonyolult, jelenleg nem teljesen 
ismert terület.

Nem igazán terítéken lévő téma, viszont nagyon 
nagy számot képvisel a családtagot megtámadó 
kutyák esete. A dolog veszélye az, hogy a statisztikák 
szerint a szenvedő alanyok gyerekek (leginkább fiúk) 
és a dolog hátterében az áll, hogy képtelenek úgy 
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viselkedni az állattal, hogy az ne szülne agressziót, 
sok esetben védekezésként. 

A dolgot megspékeli még az is, hogy a szülők 
nagyon nagy része teljesen félreérti a kutyák reakcióit, 
a nonverbális jelek értelmezése abszolút nem megy.

Amikor egy kutya olyan élethelyzetbe kerül, 
amit veszélyként, fenyegetésként él meg, vagy 
az idegrendszerének nagy mennyiségű stresszt 
kell kezelnie, nagyon könnyen eljöhet az a pil-
lanat, amikor a helyzet kezelésének egyetlen, 
kiutat jelentő módja számára az, hogyha támad. 

Sokaknak fogalma sincs erről, abszolút nem 
veszik figyelembe ezt a rendkívül egyszerű és logi-
kus folyamatot. 

Csakúgy, mint azt sem, hogy a kutya ősi ösz-
tönrendszerében a terület védése kiemelt helyen 
szerepel. Ha ezt figyelembe vennénk, sokkal keve-
sebb olyan támadás lenne, ami az adott élethelyre 
„betévedő” vendég ellen történik, aki a kutya számára 
idegen behatoló.

A fenti elemek összessége pedig elvezet azokhoz 
a szituációkhoz, amikor egy kutya saját életterén 
kívül támadásba lendül. Vagy azért, mert kiszökik és 
ámokfutásba kezd. Vagy azért, mert a saját gazdája 
a szokásos séta során nem képes felismerni a kutya 
viselkedésében a baljós jeleket. És a kutyatámadá-
sokhoz vezető különféle élethelyzetek, történések 
listája szabadon folytatható…

Mindezek nagyon nagy mértékben a gondatlan 
kutyatartásnak tudhatók be. De mi van magával 
a kutyával?

Tényleg léteznek veszélyes fajták? És ha igen, 
vannak veszélytelen fajták is?

Ritka az, amikor egy kutya csak úgy önmagában 
veszélyes. Nincs semmi kiváltó inger, egyéb körül-
mény, amire reagálva agresszívvá válik és tényleges 
ok nélkül támad. Ha ez a helyzet, akkor ott elég 
komoly idegrendszeri és/vagy nevelési problémák 
állnak a háttérben.

Egy kutya agresszivitása és annak foka mögött több 
tényező áll.

Ott van első körben maga a fajta kérdése. Több 
kutatási anyag kimutatta már, hogy bizonyos fajták 
esetében az agresszióra való hajlam magasabb. És 
hangsúlyozom: ez hajlam, amihez hozzá kell még 
adni jó pár külső körülményt is, hogy ez kiteljesedjen.

Ez azért annyira nem meglepő, mivel a különböző 
fajták létrejöttének alapja az volt, hogy különböző 
viselkedésű, karakterisztikájú egyedek szülessenek. 
Elsődlegesen viselkedés és nem külső alapján.

Innentől kezdve pedig kardinális kérdés az, hogy 
egy adott fajta (vagy fajták kereszteződésének) kivá-
lasztásakor az új tulajdonos mennyire méri fel a fajta 
sajátosságait, illetve, hogy képes-e a kutya tulajdon-
ságaihoz igazodni, képes-e adott esetben kordában 
tartani, megfelelően nevelni, szocializálni.

A kutya habitusa tekintetében van még egy 
nagyon fontos tényező, ami az esetek többségében 
figyelmen kívül marad: a kutya származási helye.

Már a szukakutya tartási körülményei meghatá-
rozzák azt, hogy az anyaméhben lévő kölykök milyen 
egészségnek fognak örvendeni a jövőben. Mentális 
értelemben is.

Ehhez hozzájön még a táplálás minősége, a külső 
ingerek megléte az első pillanattól kezdve, vala-
mint a kutyák szocializációs periódusa, ami fajtától 
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függően eltérő ugyan, de pár hetes korban már 
megkezdődik.

Ha ekkor a kölykök nem kapnak megfelelő törő-
dést és ingereket, akkor az ennek következménye-
ként kialakuló viselkedésproblémákat a későbbiek-
ben nagyon nehéz lesz kezelni.

A nyúlketrecben tartott, szaporított kutyák eseté-
ben nemcsak az egészségügyi problémák okoznak 
majd gondot, hanem nagyon nagy valószínűséggel 
a viselkedéssel se lesz minden rendben.

A viselkedés szempontjából lényeges az is, hogy 
a kutya megfelelő útmutatást kapjon arra, hogyan 
is kell viselkednie (ezt hívjuk úgy, hogy kiképzés, 
tréning). Mindez egy olyan folyamat, amiről nagyon 
sokan megfeledkeznek és csak azt veszik észre, hogy 
a kajla kölyökkutyából egyik napról a másikra egy 
(akár több tucat kilós) kezelhetetlen fenevad lesz, 
akit végső esetben vagy kikötnek, bezárnak, kirakják 
az erdő szélén, vagy beadják valamelyik menhelyre.

Tanulmányok foglalkoznak azzal, hogy a nevelés, 
kiképzés módja is meghatározza azt, hogy egy kutya 
milyen fokú agresszív viselkedéssel bír.

A tartósan láncon, szűk és ingerszegény környe-
zetben tartott, mentálisan nem lefárasztott kutyák 
esetében nagyobb a kockázat a viselkedési problé-
mák kialakulására. 

Ugyancsak az agresszióra való hajlamot fokozzák 
a büntetésen alapuló kiképzési módszerek (nem, 
nem az amikor egyszer-kétszer azért megrángatod 
a kutyát vagy erőteljesebben rászólsz).

Amikor valaki úgy gondolja, hogy a bulltípusú terri-
erje mellett állva még mindig nem annyira tökös, mint 
amilyennek szeretne látszani, ezért a fajta tulajdonsága-
ira ráépítve még direkt „elvadítja” azt, nagyon könnye-
dén hozhat létre olyan kutyát, amely közveszélyessé 
válik mindenkivel, még a családtagokkal szemben is.

Az még plusz adalék az ilyen kicsapott kutyák 
esetében, hogy ezek rehabilitációja nem kevés időt 
és pénzt igényel. (Aki akar, látogasson ki az Illatos 
útra megnézni, mennyi ilyen kutya van.)
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Mindettől függetlenül nem szeretem azt a kife-
jezést, hogy „veszélyes” kutya.

Mióta fajtákat „veszélyessé” kiáltunk ki, azóta bein-
dult egy elég szomorú tendencia: ha az én kutyám 
nem „veszélyes” fajta, akkor az nem is veszélyes. Így 
foglalkozni sem kell vele.

Minden kutya lehet veszélyes. Csak a támadás 
valószínűsége és az okozott kár mértéke az, ami eltér. 
(Utóbbi viszont egyáltalán nem elhanyagolható.)

Ez a felfogás nagymértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy a világ tele van kezelhetetlen, viselkedésprob-
lémás kutyákkal. Leginkább a kis- és középtestű 
kutyák esetében okoz ez nagy gondot, ahol nem 
annyira feltűnő (és nem annyira veszélyes) az, hogy 
ideggyengék, kezelhetetlenek. Nem kell velük fog-
lalkozni, mivel nem pitbullok. De a maguk kárát ők 
is megteszik, nem egyszer.

Mindebből adódóan egyértelmű, hogy a „veszé-
lyes kutyák rendszer” megalkotása és fajták betiltása 
egy részleges, felületes kezelés. Ami a problémák 
egy részét megoldja, a maradékot pedig a szőnyeg 
alá söpri, és a továbbiakban nem is foglalkozik 
velük.

Tényleg megoldás-e az, hogy fajtákat (génkészle-
tükkel együtt) tűntetünk el csak azért, mert emberek 
felelőtlenek? Természetesen egyszerűbb és zökke-
nőmentesebb ez az út, mintsem egy társadalomnak 
felróni: figyeljetek, orrba-szájba kutyát tartotok, csak 
azt nem tudjátok, hogyan is kéne mindezt felelős-
ségteljesen csinálni. Úgyhogy tartsatok és neveljetek 

félre olyan kutyát, ami ha támad, nem okoz akkora 
nagy kárt. Abból úgy kevesebb lesz a cirkusz.

És az megoldás-e, hogy hagyjuk olyan kutyák léte-
zését, amelyek veszélyesek a környezetükre, képesek 
mások életének veszélyeztetésére, kioltására?

Amikor megtörténik a baj, a szenvedő fél részéről 
édesmindegy az, hogy kinek a hibájából tépte szét 
egy alul szocializált, gyenge idegrendszerű, agresszív 
természettel bíró kutya, amellyel igazából soha senki 
sem foglalkozott úgy, ahogy kellett volna.

Az igazság valahol (ismét) félúton van.
Be lehet szüntetni fajtákat statisztikák alapján, de 

attól még az emberi felelőtlenség további bajokat 
fog szülni amikor a felelőtlen ember kezébe egy 
újabb kutya kerül, immáron most már másik fajtából.

És meg is lehet hagyni ezeket a fajtákat, csak arra 
kéne ügyelni, hogy ne olyan kézbe kerüljenek ezek 
a kutyák, ahol a legrosszabb tulajdonságaikat hozzák 
felszínre és erősítik meg.

Ezen fajták szerelmeseinek, tenyésztőinek kéne 
a legharsányabban felszólalniuk és ellenőrizniük 
azt, hogy egy ilyen kölyökkutya hová is kerül, mert 
senki sem garantálja azt, hogyha nem is most, de 
akárhány év múlva nem találja ki valaki – hatalommal 
a kezében – hogy ezt és azt a fajtát, fajtajellegű kutyát 
immáron senki sem tarthatja, mivel a jelenlétük túl 
sok problémát generál.

Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
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A levendulazsákocskák több helyen is fellelhe-
tők az otthonunkban. Minden évben gyűjtöm 
a levendula virágát, és mivel parfümös aromája 
miatt én teának annyira nem kedvelem, csak 
kivételes esetben teszem teakeverékbe, máshol 
látom hasznát.

Szeretem, ha a friss törölközők illatát erő-
síti. A téli ruhák nem rakhatók el nélküle, mert 
távol tartja a kártevőket. A fehérneműs fiókból 
sem hiányozhatnak, de gyakran a cipők közt is 

fellelhetők. Ha a kisfiammal alvópárnát készítet-
tünk gyógynövényekkel, abból sem hiányoz-
hatott a levendula. De tehetjük a vendégek 
párnája alá, a babakocsiba, ha gyermekünket 
altatjuk. Ez is egy olyan dolog, amelynek a fel-
használási lehetősége egy háztartásban szinte 
végtelen.

Bármilyen maradék anyagból vágjunk ki 
két kb. 10 cm  x 20 cm-es darabot és színé-
vel összefordítva varjuk körbe három oldalát. 
Ha kész vagyunk, fordítsuk ki és töltsük meg 

Készíts 

a virágokkal, majd egy szalaggal, zsinórral 
kössük be a kis zsákunk száját, és kész is a kis 
hasznosság. Ha gyermek van a családban, 
semmiképp se hagyjuk ki ebből a mókából, 
nagyon fogják élvezni mind a készítését, mind 
az eldugdosását.

Károlyi Bánki Viktória
bankiviko.blogspot.com

levendulazsákot!

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 13

http://bankiviko.blogspot.com
http://108.hu/magazin


Mikor látogasd
meg az újszülöttet?
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Mielőtt ajtóstul rontanál egy kisbabás házba, 
jobb, ha átgondolsz néhány dolgot!

1. Ne sértődj meg, ha csak több hét elteltével, 
netán több heti egyeztetés után tudod meg-

nézni a kicsit.

2. Készülj fel, hogy a figyelem nem rád fog irá-
nyulni, hanem a kicsire. Az anyuka részéről 

biztosan. Nem tudtok egy igazán nagyot beszélgetni, 
mert az anyuka a kicsi minden rezdülésére figyel 
még az elején, és lehet, hogy életed legnagyobb 
drámáját ecsetelnéd, majd megsértődsz, amiért 
nem figyelnek rád. Ez most nem ezeknek a beszél-
getéseknek az ideje. Fogadd el azt, hogy most nem 
egyedül vagytok időkorlátok nélkül egy kávézóban.

3. Apropó időkorlát. Szerintem nem túl illendő 
egy fiatal családban hosszú, több órás láto-

gatásokat tenni. 1-2 óra a babának és mamának is 
általában bőven elég.

4. Ne várd azt, hogy ha megérkezel, akkor min-
den körülötted forog, és felébresztitek a kicsit 

csak azért, hogy lásd az édes kis szemét, vagy játszani 
lehessen vele, meg dajkálni, babusgatni. Ez nem így 
működik, legalábbis nem így kellene működnie.

5. Érdemes megvárni, míg az anyuka felajánlja 
azt, hogy megfogd a kicsit, nem kell nyo-

mulni. Ha pedig az anyuka kér valamit, hogy így 
vagy úgy csináld a kicsivel, legyen az bármekkora 
baromság is szerinted, akkor is csináld úgy, ahogy az 
anyuka kéri, ez az ő döntése, neked el kell fogadnod. 
Majd a saját gyerekeddel azt csinálsz, amit akarsz, 
úgy, ahogy te akarod.

6. Ha fényképet akarsz csinálni, felejtsd el 
a vakut, a kicsiknek nem jó, ha a szemébe 

villantasz.

7. Ne kritizálj, ne példálózz, ne szólj bele a babás 
dolgokba. Ha kérik a véleményed, akkor mond 

el, de ne bírálj, mindenki máshogy gondolja a dol-
gokat, nem biztos, hogy nálad van a bölcsek köve, 
ha meg igen, akkor úgyis tudod, hogy mindenkinek 
magától kell sok dologra rájönnie, erőltetés nem 
vezet messzire.

8. Ha megérkezel egy kisbabás családhoz, első 
lépésként moss kezet. A kézmosásról csak 

annyit, hogy a csap alatt meglötykölöm egy kis vízzel 
a kezem, az nem kézmosás…

9. Ha beteg vagy, ne menj semmi esetre sem 
látogatóba! A nátha is lehet vírusos fertőzés, 

azt is továbbadhatod, és nem vagy te orvos, hogy 
eldöntsd, hogy most megfázással küzdesz-e vagy 
éppen hideget ittál és csak attól fáj a torkod. Ha 
a legkisebb esélye is van, hogy megfertőzheted 
a kicsit, akkor maradj otthon! Nekik még nincs olyan 
immunrendszerük, ami meg tudná védeni őket, ne 
legyél annyira önző, hogy azért, mert látni akarod, 
kockáztatod az egészségét!

10. Szeretnél valami ajándékot vinni? Szerin-
tem két dolog mindig jól jön ilyenkor: 1. 

ehető ajándék :D minden mennyiségben, mert ilyen-
kor a pizzafutár a leggyakoribb látogató, valamint 
babaruha. Ez utóbbiból inkább nagyobbat vegyél, 
mint kisebbet, előbb utóbb úgyis belenő majd.

Polgár Lili • coach, tréner, mentor
oromterapia.hu

Mikor látogasd
meg az újszülöttet?
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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


ÁLLATI FINOM 

NÖVÉNYI ÍZEK

3.490.-


ILLATOK, 

UTCÁK, INDIA

3.990.-


NÉPEK

KONYHÁJA

3.990.-4.490.-

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.
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pszichológia
wellness

spiritualitás
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jóga
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Február második felétől egészen március végéig 
a Mars, mely emelő erejével cselekedetekre sarkall 
mindenkit, a Nyilas csillagzatába ér és egyre inkább 
összekovácsolja a Szaturnusz-Plútó és Jupiter ener-
giáit: bölcsességünk alkalmazása kerül előtérbe, 
egyúttal megmérettetésre. Mindeközben a Merkúr 
a múlt és jövő szálainak, kapcsolódásának megér-
tésére és tisztázására irányíja figyelmünket.

A főként karácsonytól elkezdődött folyamatok 
bölcsességünkhöz mérten most átminősülnek és 
adnak indító energiát: sok területen megtapasztal-
juk a szándékainknak megfelelő megoldások kiraj-
zolódását, a megvalósításhoz szükséges feltételek 
teljesülését lépésről lépésre. Először is a február 
20-29. közötti időszakban nagyon könnyedén 
tisztázódnak és megnyilvánulnak kívánságaink, 
köztük is a nagyobb horderejű, jövőnket tisztábbá 
tevő kívánságok! A kulcs a bölcsesség: olyan kíván-
ságok tudnak valóra válni, melyek valóban igazi, 
valódi önvalónkból fakadnak és így építőkövei is 
jövőnknek. Ehhez minden támogatást megkapunk 
és nagyon mély felismerésekkel gazdagodunk! 
Ekkor a Nap a Fomalhaut csillagával áll együtt, 
ami a mély, legbelső tisztaságot és felszabadító 

erőt adja meg mindenkinek. A Mars az Al Nasi 
csillagával áll együtt, mely a Nyilas nyílhegye és 
a Tejútközpont magjára, a végtelen termékeny 
erőre mutat, segítve minket valódi céljaink érvé-
nyesítésében. Az Uránusz pedig hirtelen jött ötle-
tekkel, felszabadító erővel hozzá tud kapcsolódni 
az Al Nasi és Fomalhaut energiáihoz az Aranyhal 
csillagkép megvalósító erejével! Egyébként az 
egész évre érvényes az igazi akaratunknak meg-
felelő cselekedetek, kívánságok tisztázása, de 
most háromszoros, szinte hasonló hangsúlyt kap! 
A hármasság hívó erejét testi-lelki-szellemi szinten 
is meg tudjuk élni! Egy gyorsító energia életutunk 
beteljesítésére! Ez a három bolygó a megalkotás, 
egyesítés fényszögével kapcsolódik egymáshoz, 
és régi lehetőségek mostani megvalósulását is 
elő tudják idézni! Kiemelkedő energiákat kapunk 
február 25-26-án a Nap-Merkúr együttállásával, 
mely rálátó gondolkodást biztosít a bennünk és 
körülöttünk zajló folyamatokra, jövőbeli terveinkre 
és képesek vagyunk megérteni mi mivel és hogyan 
függ össze, miközben a Mars a holdcsomóponttal 
áll együtt a legmélyebb felismerésekre ösztökélve 
bennünket. Merjünk lelkünk legmélyéből kívánni! 

A bölcsesség 
megmérettetik  
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A Hold február 23-án és 28-án kapcsolódik ehhez 
az égi szövetséghez, érzelmi-lelki szinten tudjuk 
ekkor megélni, átérezni a számunkra nyújtott 
üzeneteket.

Február 20-29. között egy másik hármas energia 
is működik a Vénusz, Neptunusz és Jupiter révén 
visszatérő helyzetek, lehetőségek, régi képessé-
geink felelevenítése hívja fel figyelmünket mély 
lelkünk tiszta szintjeire. A bölcsességünk hozza el 
ezek hathatós alkalmazását életünkben.

Március elejétől lehetőségünk nyílik újra múlt-
beli események megértésére, az ismétlődéseken 
keresztüli felismerésre, leginkább a jövőbeli ter-
veinket hátráltató, gátló tényezők, minőségek 
kitisztítására. Mély lelki szintjeinkre ekkor nagyon 
könnyen rálátunk és tudunk azonosulni velük. 
Jelentős késztetést kapunk dolgaink harmonizá-
lására, számunkra termékeny minőségekre való 
odafigyelésre. Az ehhez szükséges időt és erőt is 
megkapjuk. Mindez március 8-án, nőnapon lesz 
a legerősebb és legkompaktabb, persze március 
közepéig akármikor, az egyéni energiamintáknak 
megfelelően történik. Látható, átütő erejű változ-
tatásokat tudunk megtenni. Március 18-tól egy 

óriási együttállás révén az összes naprendszerben 
keringő bolygó összekapcsolódik (Hold-Mars-Jupi-
ter-Plútó-Szaturnusz a Nyilas csillagképben, egye-
sítő fényszög Nappal és Neptunusszal Vízöntő jövő 
vizénél, és felismerő fényszög Merkúrral Vízöntő 
jövő vizénél, valamint Uránusszal és Vénusszal 
a Kos csillagképénél) és így még egy gyorsító sáv 
működtetésére kapunk lehetőséget: szabad aka-
ratunknak és mély belső lelkünknek megfelelően 
képesek vagyunk kialakítani, át tudjuk rendezni 
életünket. Érzelmi-lelki világunkkal jól tetten tud-
juk érni ezt a páratlan lehetőséget, hiszen a Hold 
végig kíséri ezt a március végéig tartó folyama-
tot, mindegyik bolygóval együtt fog állni már-
cius végéig. Március 18-án a Marssal, Jupiterrel és 
Plútóval, 19-én a Szaturnusszal, 22-én a Merkúr-
ral, 23-án a Neptunusszal, 24-én a Nappal, 27-én 
az Uránusszal és 28-án a Vénusszal. Ott és akkor 
kapunk nagy támogatás(oka)t ahol a legnagyobb 
szükségünk van rá.

Bodnár Erika
asztrozófus

ertektengely.hu

Gyorsító sáv 
az egyenes úthoz
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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

Glutén- és tejmentes muffin
HOZZÁVALÓK:
• 1 bögre hajdinaliszt
• 1 bögre kukoricaliszt
• 3/4 bögre kókuszcukor
• 3/4 bögre darált mandula
• 1 csg. sütőpor 
• vanília 
• fahéj 
• örölt kardamom
• csipet szárított gyömbérpor
• 1/3 bögre repceolaj vagy kókuszolaj
• 1 bögre víz

Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

ELKÉSZÍTÉSE:
Keverd össze a száraz hozzávalókat egy tálba. Majd 
öntsd hozzá az olajat, és a vizet. Néhány lágy moz-
dulattal dolgozd össze a tésztát. A muffin készítés 
egyik titka, hogy soha ne kevergesd hosszan a száraz 
összetevőket a nedvesekkel  és ne hagyd sokáig állni. 
Adagold ki a tésztát a muffin formába. Én muffin 
papírral szoktam a formát kibélelni, de vajjal és lisz-
ttel is megteheted. Tedd 180 fokra előmelegített 
sütőbe és süsd készre (kb. 20-25 p).

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Gyömbéres 
paradicsom 
csatni
HOZZÁVALÓK:
• 80 dkg paradicsom
• 3 ek olaj
• 1 kk fekete mustármag
• 3 kk felezett, hántolt urad dál
• 1,5 ek reszelt friss gyömbér
• 6 currylevél
• 5-6 apró száraz csili (ízlés szerint)
• 1 kk só
• 10 dkg nádcukor

ELKÉSZÍTÉSE:
A paradicsomot pépesítjük – ennek 
legegyszerűbb módja, ha nagylyukú 
reszelőn lereszeljük. Ha nincs túl sok 
időnk, egész- vagy daraboltparadi-
csom-konzervből is készíthetjük. Egy 
lábosban felmelegítjük az olajat, és 
kipattogtatjuk benne a fekete mustár-
magot. Ez nagyjából egy percet vesz 
igénybe. Amikor már illatos és kiszürkül, 
beleszórjuk az urad dált és aranybar-
nára pirítjuk. Hozzáadjuk a gyömbért, 
a csilit és a currylevet, rövid kevergetés 
után pedig beleöntjük a paradicso-
mot. Sózzuk, cukrozzuk, majd egészen 
sűrűre főzzük. Friss reszelt paradicsom-
ból jóval tovább tart besűríteni, mint 
daraboltparadicsom-konzervből, de 
az a lényeg, hogy főzzük olyan sűrűre, 
hogy szinte megálljon benne a fakanál.

Hémangi / vegavarazs.hu
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Tökmagos-
túrós kelt 
pogácsa

Vendégváró, nagy adag.

HOZZÁVALÓK:
• 60 dkg kenyérliszt
• 40 dkg teljes kiőrlésű liszt
• 80 dkg túró
• 2,5 dl olaj
• 10 dkg pirított tökmag
• 3 tk só
• 5 dkg élesztő
• 4-5 dl víz

ELKÉSZÍTÉSE:
Kelesztőtálba tesszük a kétféle lisztet, hozzáadjuk a túrót, az olajat, 
a sót, belemorzsoljuk az élesztőt. A tökmagot aprítóban ledaráljuk, és 
azt is beleszórjuk. Vízzel lágy tésztát gyúrunk, s ha megvan, lefedjük 
a tálat, és nagyjából egy óra alatt a tésztát a duplájára kelesztjük. 
Természetesen ez a konyha hőmérsékletétől is függ, nekem most 
másfél óra kellett.
Ha megvan, lisztezett gyúródeszkán téglalap alakúra nyújtjuk a tész-
tát, és a rövidebbik oldalánál kezdve feltekerjük, mint egy bejglit. A 
rudat összehajtjuk, és a tésztát újra kinyújtjuk, ujjnyi vastag legyen. 
Késsel bevagdossuk a tetejét, majd kiszaggatjuk a pogácsákat, és 
sütőlapra sorakoztatjuk. Ezután bekapcsoljuk a sütőt, s míg felme-
legszik, a pogácsa is tud kelni. Fél óra múlva betesszük a pogácsát 
a sütőbe, nagyjából 15 perc alatt szépen megsül. 

Hémangi / vegavarazs.hu
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Tökmagos-
túrós kelt 
pogácsa

Mézes puszedli
HOZZÁVALÓK:
• 25 dkg fehér tönköly liszt,
• 25 dkg teljes kiőrlésű tönköly liszt,
• 3 evőkanál méz,
• 1 evőkanál gyümölcscukor,
• fahéj, szegfűszeg,
• aszalványok: ribizli, áfonya, mazsola, stb. 

ki hogy szereti bármilyen aszalványt bele 
lehet tenni

• maréknyi dió (megpirítva, összetörve)
• sütőpor
• 15 dkg vaj
• langyos víz, vagy tej (lehet kókusztej 

is, azzal még finomabb és bele egy kis 
kókuszzsír a vaj helyett!)

MÁZ:
•  ev. karob por
• 5 dkg vaj
• 1 ev. gyümölcscukor

DÍSZÍTÉS: 
• kókuszreszelék

ELKÉSZÍTÉSE:
• A tejet fellangyosítjuk és beletesszük a zsi-

radékot és a fűszereket és az aszalványo-
kat. Kicsit melegítjük, hogy az aszalványok 
“megteljenek” az ízekkel, így sokkal fino-
mabb lesz a sütink.

• A lisztet átszitáljuk és összekeverjük a méz-
zel, gyümölcscukorral, és az aprított dióval, 
sütőporral (adalékmentes).

• Végül az egészet összekeverjük és ha túl-
ságosan kemény lenne, akkor vagy vízzel, 
vagy tejjel, vagy kókusztejjel lazítunk rajta.

• Kezünk segítségével gombócokat formálunk és a tepsi 
alján elnyomogatjuk.

• 150 fokos sütőben készre sütjük.
• Amikor langyos, akkor belemártjuk a mázba az alját 

(máz: gőz felett összeolvasszuk az összetevőket). Ha 
marad, akkor a tetejére is csorgatunk belőle és kókusz-
reszelékkel meghintjük.

Nagyné Szalai Melinda 
www.melinda-angel.hu
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Vegán linzer
HOZZÁVALÓK:
• 35 dkg liszt
• 25 dkg margarin
• 15 dkg porcukor
• 3-4 ek víz
• lekvár

ELKÉSZÍTÉSE:
Mindent összegyúrunk, előmelegítjük a sütőt 180 fokra, kinyútjjuk a tésztát 
olyan fél centi vastagra, és kiszaggatjuk tetszőleges formájúra. 8 perc alatt 
megsütjük, s ha kihűlt, lekvárral összeragasztjuk őket. Ha islert szeretnénk, 
akkor készíthetünk csokimázat a tetejére.

Kasóné Makrai Alíz / kiprobalva.cafeblog.hu
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Meggyes császármorzsa
HOZZÁVALÓK:
• 30 dkg búzadara
• 15 dkg nádcukor
• 5 dl rizstej
• csipet só
• 1 citrom reszelt héja
• 3 evőkanál kókuszzsír
• 20 dkg magozott meggy

ELKÉSZÍTÉSE:
• A tejjel összekeverjük a búzadarát, sót, cukrot, citromhéjat és 

2 evőkanál kókuszzsírt. 1 órán keresztül állni hagyjuk.
• Egy 20×30 cm méretű tepsit kikenjük a maradék kókuszzsírral, 

majd beleöntjük a masszát és megszórjuk a meggyel.
• 180 fokon kb. 1 óráig sütjük, időnként fakanállal megkeverjük.

Kálmán Renáta / www.lettudatos.com

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 27

http://www.lettudatos.com
http://108.hu/magazin


Mindenki szeretne kreatív lenni, hiszen az alkotás 
vágya – jó esetben – mindannyiunkban jelen van. 
De a kreativitás nem csak vágy, hanem egy nagyon 
fontos és szükséges tulajdonság is. Legtöbbünknek 
szükségünk van kreativitásra a mindennapi munká-
hoz és persze a hobbijainkhoz is. Kreatívnak lenni azt 
jelenti, hogy képesek vagyunk alkotni. Pár perccel 
ezelőtt a férjem kifejtette nekem, hogy a kreatív 
energiánkkal képesek vagyunk meglévő dolgok 
(anyagok, tudás, szavak, számok, stb.) megfelelő 
kombinációjával létrehozni valami újat.

Az a leglátványosabb, ha valami kézzel foghatót 
alkotunk (például bárki által elérhető építőanyagok 
felhasználásával építünk egy szép házat, vagy bárki 
által elérhető festékek és vászon segítségével festünk 
egy gyönyörű festményt), de kreativitás szükséges 
egy finom vacsora elkészítéséhez, egy elromlott autó 
megszereléséhez, egy műtét sikeres végrehajtásához 
vagy akár ahhoz is, hogy megírjunk egy tanulmányt 
– mint ahogyan azt én most teszem.

Kreativitásra – alkotó erőre – tehát minden fajta 
foglalkozáshoz szükségünk van. Az otthonunk és az 

HOGYAN 
támogatja a vaszati 
a kreativitást?
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az épület, ahol alkotunk vagy dolgozunk (a munka-
helyünk), támogathatja vagy éppen akadályozhatja 
is a munkánkat, az alkotó erőnket.

A védikus filozófia legnagyobb alkotója Brahma, 
az a félisten, aki az univerzumok létrehozása után 
megteremtette és benépesítette az egyes bolygókat. 
Brahma otthonunk középső részén uralkodik (róla lett 
ez a terület elnevezve Brahmasztannak, azaz Brahma 
lakhelyének), emiatt otthonunk középső területe is 
ad információt a teremtő erőnkről. Az a kedvező, 
ha a Brahmasztan minél inkább üres, nem terhelik 
falak, kémények, és az éteren kívül nem jelenik itt 
meg más elem. Legjobb, ha a lakásunkban itt van 
egy hall, de az is jó, ha a Brahmasztan része a nap-
palinak – ügyelve arra, hogy a ház középpontját ne 
terheltje bútor.

Brahma, a teremtő a három kötőerő közül a szen-
vedély kötőerejének az ura, míg Siva a tudatlanságé, 
Visnu pedig a jóság kötőerejéé. Ebből jogosan követ-
keztethetünk arra, hogy a teremtéshez szenvedély, 
azaz tűz kell. De gondolj csak a sikeres és gazdag 
üzeltemberekre: egész nap jönnek-mennek, alkotnak, 
hajtja őket a tűz. Ebből arra lehetne következtetni, 
hogy egy épületnek az a területe alkalmas leginkább 
az alkotásra, ahol jelen van a tűz. Ez részben igaz is, 
hiszen ha megnézünk egy üzemet, akkor a Vaszati 
valóban azt tanácsolja, hogy délen (ahol a földdel 
együtt jelen van a tűz) legyen a műhely, vagy az 
üzem, itt dolgozzanak a gépek. Tehát, bizonyos szem-
pontból valóban szükség van az alkotáshoz a tűzre, 
a szenvedélyre. Ha nem létezne a szenvedély kötőe-
reje, akkor leállna a gazdaság, mert a jóság kötőerejé-
ben lévők egész nap meditálnának és imádkoznának 
és elégedettek lennének azzal, amijük van (ez egy 
ideális állapot, de hiányzik a teremtéshez szükséges 
vágy), a tudatlanság kötőerejében élők pedig egész 
nap aludnának vagy ülnének a kocsmában és senki 
nem dolgozna…

Tehát, az alkotáshoz, a teremtéshez szükség van 
tűzre, ami azt is jelenti, hogy otthonunkban meg-
felelően kell kezelni a tűz elemet: az a legjobb, ha 

délkeleten (a tűz területén) van a konyha, vagy ha 
ott nem lehet, akkor helyettesítsük valami mással ott 
a tüzet (pl, egy kandallóval, gyertyákkal, elekromos 
eszközökkel, piros színekkel, stb.).

Na de, mielőtt Brahma hozzálátott a teremtéshez, 
nagyon hosszú ideig meditált és teremtő erőért 
imádkozott. Anélkül nem tudta véghezvinni a fel-
adatát. Szüksége volt Visnu áldására. Ez számunkra 
azt jelenti, hogy ha olyan dolgot szeretnénk terem-
teni, amely mindenki javát szolgálja, ha olyan kre-
atív energiára van szükségünk, amelyet nem csak 
a szenvedély fűt, akkor bizony szükségünk van az 
“égiek” áldásaira, ami egész egyszerűen azt jelenti, 
hogy a teremtéshez szükségünk van lelki erőre is, 
amelyre leginkább a hiteles hagyományvonalhoz 
tartozó lelki gyakorlatokkal (meditáció, imádkozás, 
mantrázás, stb.) tehetünk szert. Ha a lelki életünket az 
otthonunkkal is szeretnénk támogatni, akkor nagyon 
fontos, hogy rendben legyen annak az északkeleti 
és keleti része.

Ha végre rendelkezünk a teremtéshez, alkotáshoz 
szükséges szenvedéllyel és nyugalommal (vagyis az 
égiek áldásaival is), akkor már csak arra kell odafi-
gyeljünk, hogy ehhez a lehető legjobb körüménye-
ket, a lehető legjobb energiákat teremtsünk meg 

Egy építész vagy lakberendező alkotása látványos. Kreatív ötleteivel 
kényelmes és szép épületeket, belső tereket hozhat létre. (A kép egy étterem 
alagsorában, a mellékhelyiségekhez vezető folyosón készült. Az ajtóra 
akasztott nyakkendő jelzi, hogy abba a helyiségbe az urakat várják.)
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magunk körül. Józsi, aki arról híres, hogy az erdőben 
tud a legjobban alkotni, azt javasolja a videójában, 
hogy menjünk ki a természetbe, vagy ha az nem 
is működik, legalább néha változtassuk meg azt 
a helyszínt, ahol dolgozunk.

Én pedig azt javaslom, hogy bárhol is legyen 
a munkahelyünk, műhelyünk, stúdiónk vagy dol-
gozószobánk, rendezzük be azt úgy, hogy a leg-
inkább megfeleljen a Vaszati elveinek. Ha van rá 
lehetőségünk, ez a helyiség legyen olyan égtájon, 
amely az alkotásra különösen alkalmas: szellemi 
munkához nagyon jó az észak, északkelet és a kelet, 
műhelymunkához jó jelet a dél vagy akár a délkelet, 
ha a főnöki teendőinket szeretnénk a lehető legjob-
ban és legkreatívabban ellátni, akkor erre alkalmas 
a délnyugat, nyugaton, északnyugaton nagyon jól 
lehet reklámokkal, marketinggel, emberi és üzleti 
kapcsolatokkal foglalkozni. Ha még azt is figyelembe 
vesszük, hogy mi az egyéni égtájunk és ahhoz is 
hozzáhangoljuk az alkotásunk helyének az égtáját, 
még jobban járunk.

Ha kiválasztottuk a helyet, akkor olyan színekkel, 
olyan bútorokkal vegyük ott magunkat körbe, ame-
lyek egyrészt megfelelnek az adott égtájnak, más-
részt ösztönzően, inspirálóan hatnak ránk. Tartsunk 
magunk körül rendet és ami talán a legfontosabb: 

munka közben forduljunk kelet felé. Ez a legjobb 
irány, mert kelet felől olyan pozitív energiák érkez-
nek, amelyek segítik az összpontosítást, az alkotást. 
Ha kelet felé nem tudunk fordulni munka közben, 
akkor forduljunk észak vagy északkelet felé.

Néhány évvel ezelőtt – gyönyörű környezetben 
– készült az alábbi rövidke videó, ahol szintén szóba 
került a kreativitás. Itt elsősorban az északkelet-dél-
nyugat tengely egyensúlyáról beszéltem és arról, 
hogy a délnyugaton jelen levő föld elem szükséges 
a nyugalomhoz, az északkeleten levő tiszta víz pedig 
a kreativitáshoz…

Mit tegyél tehát, ha szeretnél kreatív lenni a mun-
kádban vagy akár a szabadidődben? A válaszom 
egyszerű és kissé közhelyes: alkalmazd a Vaszati elveit 
az otthonodban és a munkehelyeden is! Ha valami 
nincs rendben, korrigáld a Vaszati eszközeivel! Ha 
a munkahelyeden semmi mást nem tudsz tenni, leg-
alább fordítsd meg az íróasztalodat úgy, hogy keletre 
tudj nézni  és helyezz el az irodád vagy a műhelyed 
északkeleti falán egy Sri yantrát. Meglátod, nem 
csak, hogy kreatívabb leszel, de még a munkádat is 
jobban fogod élvezni.

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu

Egy séta a természetben mindig jó 
ötletekkel ajándékoz meg. Ennek az 
oka lehet maga a természet szép-
sége és persze a mozgás, és a friss, 
oxigéndús levegő, amely segíti a gon-
dolkodást. Ha nem megy a munka 
vagy úgy érzed, efogyott az alkotó 
ereőd, a legjobb döntés, amit tehetsz, 
hogy felállsz a székből és sétálsz egyet 
a természetben.
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A csicseriborsó a korábban széles körben ismert 
és használt, ám ma méltatlanul mellőzött gazda-
sági növényeink sorába tartozik. Napjainkban 
szinte csak az utcai árusoknál vásárolt falafel 
(csicseriborsó-fasírt) formájában találkozunk 
vele, pedig elkészítésének számos módja van, 
beltartalmi értéke, fehérje-összetétele kiváló, 
ráadásul termesztése is nagyon egyszerű. Remé-
lem, hogy ezzel a kis írással mi is hozzájárulunk 
népszerűségének növeléséhez.

A csicseriborsó (népies neve bagolyborsó), korábban 
általánosan termesztett növény volt. Kisázsiai eredetű, 
sokoldalúan felhasználható hüvelyes: fogyasztható 
pörkölve, főzve, pástétomként, bundázott zöldségek 
készítéséhez, mártásokban, tésztákban és levesekben 
is. Ennek ellenére évtizedekre eltűnt a hazai kínálatból, 
néhány éve kezd újra feltünedezni a bioboltok polcain. 
Termesztése száraz körülmények között is eredmé-
nyes, alig van kártevője, nem zsizsikesedik. Jobb az 
emészthetősége és a biológiai értéke, mint a babé 
vagy a lencséé. Diabetikus és gyógyászati hatása is 

figyelmet érdemel. Ha van egy kis területünk, akkor 
igazán érdemes a csicseriborsó mellett döntenünk.

Cikkünknek az ad aktualitást, hogy a csicseri-
borsó betakarítását mostanában, július végétől lehet 
végezni. Ha kézzel aratjuk, akkor a legjobb kinyűni 
(gyökerestül kihúzni) a növényeket. Ha már érettek 
a magvak, sárgásak a hüvelyek, akkor vigyázzunk, 
nehogy megázzon, mert utána peregni kezd. Csé-
pelni házilag úgy lehet, hogy a kinyűtt csicseriborsót 
zsákba tömjük, majd alaposan megtapossuk. Az 
összetört anyagot géppel kiszeleljük, gép hiányában 
szél vagy rosta segítségével választjuk szét a magot, 
illetve a kisebb, nem ehető részeket.

A csicseriborsó szárazságtűrő növény, és további 
nagy előnye, hogy nem pereg, és nem zsizsikesedik. 
Termesztése könnyű, két kapálással és két gyom-
lálással meg lehet termelni. Mindezek mellé társul 
jó beltartalmi értéke, optimális fehérje-összetétele. 
Alapnövény az önellátásban, mindenkinek ajánljuk 
a termesztését!

Kun András • okovolgy.hu

Fedezzük fel 
a csicseriborsót!
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Nem olyan régen tartottam egy előadást az egyik 
budapesti, újpalotai iskolában a személyes kapcso-
latok és a technikai fejlődés közötti összefüggésekről 
két ötödikes osztálynak is. Az előadásom apropója 
a mai világszemléletben a gyerekek értékrendjének, 
és a kommunikációs csatornáiknak a kialakulása volt. 
Arra is kíváncsi voltam, hogy milyen szerepet vállal 
a mindennapjaikban a technikai eszközök használata 
és hogy milyen gyermekkoruk van, ezért interaktívan 
bevontam őket is az előadás menetébe. Mindkét 
osztály a saját évfolyamának a „krémje” volt. Bevallom 
őszintén, én nagyon élveztem az előadást, és a vissza-
jelzések alapján a gyerekek és a tanárnők is. Ugyan-
akkor nagyon tanulságos volt több szempontból 

is ez az egy „óra”. Fogalmazhatnék úgy is, hogy volt 
benne polaritás!

A gyerekek nagyon együttműködtek, és az lát-
szott, hogy nagyon okosak. Figyelmesen viselkedtek, 
de a felszín alatt rejtőző problémákat nem tudták – és 
talán nem is akarták – elfedni. Gyermeki őszintesé-
gük, kimondott gondolataik még „elárulták” őket. 
Megtapasztalhattam, hogy már ennek a generáci-
ónak nagyon erőteljes mértékben meghatározza az 
életszemléletét, a gondolkodásmódját és az erkölcsi 
tartását a technikai fejlődés. Nekik már teljesen ter-
mészetes, hogy ezek az eszközök mindennap jelen 
vannak az életükben és hogy korlátlanul használhat-
ják is őket, sokszor mértéktelenül és kontroll nélkül. 

Valódi 
gyerekkor 
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Gondolok az okostelefonokra és a bennük lévő app-
likációkra, a közösségi oldalakra, a számítástechnika 
és a szórakoztatóelektronika vívmányaira. Sajnos azt 
tapasztalom, hogy lényegesen többet foglalkoznak 
a technikai eszközökkel, mint ami az ő korosztályukra 
építő jelleggel hatna. 

Picit elszomorító volt számomra, hogy amikor fon-
tos kifejezésekről kérdeztem őket, akkor legtöbbször 
csak bájosan, és olykor némán pislogó szempárok 
meredtek vissza rám, vagy éppen meglepő és kimon-
dottan furcsa gondolatokat osztottak meg velem. Az 
emberi értékek, a jelenlét, vagy éppenséggel a minő-
ségi idő kifejezése szinte majdnem teljesen idegenül 
hangzott a számukra. Sokszor negatív életszemlélet-
ről meséltek válaszaik, amelyek tisztán visszatükrözték 
számomra, hogy bizony valami erősen átalakult a mai 
gyermekek nevelésében és az értékrendjeik kialakí-
tásában. Fura volt megtapasztalni, hogy néhányan 
közülük mégis pontosan tudták, kik lehetnek ezért 
a „felelősek”. Elmondták, hogy sokszor nem kapnak 
elegendő figyelmet otthon, ellenben a technika 
eszközei mindig elérhetők számukra, talán egy-két 
kivétellel. De vajon mit tehetnének? Ők, a gyerekek? 
Mégsem tolhatják le a szüleiket, 
hogy nem jó az életszemlélet, 
ami alapján nevelik őket… Pon-
tosabban megtehetik, de vajon 
milyen választ kapnának rá? Úgy 
gondolom, hogy néha pedig 
hasznos lenne.

Az előadásom után egyből 
azon gondolkodtam, hogy vajon 
mit fognak mesélni majd ezek 
a gyerekek, ez a generáció, már 
szülőként a saját gyermekeinek 
arról, hogy milyen volt a gyer-
mekkoruk? Hálás vagyok, ami-
ért én nem most vagyok gyer-
mek, mert nem könnyű most 

gyermeknek lenni. Viszont szülő vagyok, és tapaszta-
lom, hogy az sem könnyű. Nem vagyok mintaszülő, 
de ki az? Viszont van két csodálatos kamaszodó 
gyermekem, akikért felelőséggel tartozom, és köte-
lességem, hogy a mai világban értékeket adjak nekik. 
Igazi, emberi értékeket, mint a becsület, a tisztelet 
vagy az őszinteség. Mert ők is akkor lesznek értékes 
és sikeres, boldog emberek, felelősségteljes felnőttek, 
büszke szülők. Napjainkban az emberek, a szülők 
többsége a megélhetésük érdekében rengeteget 
dolgozik, mert már nem nagyon létezik az egykeresős 
családmodell, így mindkét szülőnek dolgoznia kell, 
már ha valaki nem egyedül neveli gyermekét. Hihe-
tetlen elvárásokkal kell szembenéznie a szülőknek 
és a gyermekeknek egyaránt a mai világban, szinte 
minden irányból. A legnagyobb problémát mégis 
abban látom, hogy a legtöbb embernek nincs meg 
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a kellő önismerete, és az önbizalma ahhoz, hogy 
szembe szálljon a rendszerrel vagy sokkal inkább 
önmagával. Így sodródik az árral, és a gyerek kezébe 
nyomja a technikai eszközöket időhiányra hivatkozva, 
amíg otthon 8 óra (vagy még több) meló után még 
főz-mos-takarít, mert ez az elvárás a mai szülők felé. 
Nem merik azt mondani, hogy kit érdekel, ha egy 
picit kosz van, most a gyerekemmel akarok játszani, 

mert úristen, mit fognak szólni mások, ha ez kiderül. 
Arról már nem is beszélve, hogy sokszor látom, hal-
lom, hogy a szülők is inkább a közösségi oldalakat, 
a televíziót vagy éppen az internetet és a mobilte-
lefonok nyomkodását helyezik előtérbe más építő 
tevékenységek helyett, mondjuk, hogy minőségi 
időt töltsön a gyermekével. Persze ezt nem könnyű 
beismerni, ezt látom mindenhol. Téves elvárásoknak 
akarnak megfelelni, nehéz helyzetbe kényszerítve 
ezáltal saját magukat és a gyermekeiket is. 

Ez egy ördögi kör …
Adja magát a kérdés: hogyan kaphatják meg 

a gyermekeik a valódi figyelmet, az önzetlen szere-
tetet, és a kellő törődést? A felnőttektől; a szüleiktől, 
a családtagjaiktól, a nevelőiktől – és nem a technikai 
eszközöktől. 

Nem lehet helyettesíteni ezeket az értékeket sem-
milyen eszközzel. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nem 
lehet „megvásárolni” egy gyermekkor pillanatait, mert 
azokat át kell élni. Senki és semmi sem tudja pótolni 
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azt az időt, és azokat a valódi élményeket, amelyek 
fontos építő pillérei egy stabil, kiegyensúlyozott 
fejlődés lépcsőfokainak. A mai világnézet szerint 
akkor értékes valaki, ha minél jobb autója van, vagy 
a legújabb, legdrágább telefonja, és napi többszáz 
lájkja a közösségi oldalon. Hamis „értékek” alapján 
nő fel a mai generáció. Belekényszerítik az embere-
ket ebbe a helyzetbe. Viszont amikor megszületik 
egy gyermek, őt ez nem érdekli, ő csak sodródik 
arra, amerre a világ tereli, ha nincs, aki megmutassa 
neki a helyes irányt az értékes felnőttkor felé vezető 
hosszú és rögös úton. Szomorúan, de kimondom az 
őszinte véleményem; a mai gyerekeknek nincs valódi 
gyermekkora – tisztelet a kevés kivételnek –, mert 
a technikai fejlődés, a virtuális világ és a közösségi 
média szinte mindent legyőz. Az előadásom befe-
jezése előtt adtam az osztálynak egy házi feladatot. 
Annyit kértem tőlük, hogy kérjék meg a szüleiket, 
meséljenek nekik a gyermekkorukból olyan valós, 

meghatározó élményeket, amelyekre szívesen és 
mosolyogva emlékeznek vissza! Vajon a mai gene-
ráció is tud majd valódi, meghatározó élményeket 
megosztani a saját gyermekeikkel, amelyeket nem 
győzött még le az újvilági trend a technika fejlődé-
sével karöltve? Én nyugodt vagyok, mert tudom, 
milyen fontos a valódi gyermekkor! Ahogy az emlé-
kek is, ha jó rájuk visszagondolni, és igazi mosolyt 
csal az arcunkra.

És még egy gondolat…
Ne csapják be önmagukat! Senkinek sem kell 

megfelelni, csak saját maguknak. Viszont ennek 
tükrében gondolkodjanak el azon, hogy mennyire 
fontos egy gyermek számára a szüleivel eltöltött 
minőségi idő, a személyes kapcsolatok kialakítása, 
a valódi, élményekkel teli gyerekkor a mai digitalizált, 
virtuálisan „valós” világban…

Pollák János
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1666. március 1. Zborón házasságot köt I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona

1915. március 1. Megindul Budapesten a menetrend szerinti autóbuszközlekedés

Március 3. Békéért Küzdő Írók Világnapja

1880. március 3. Megkezdi működését a Magyar Távirati Iroda

1777. március 6. Mária Terézia Budára helyezteti a Nagyszombati Egyetemet

1876. március 7. Alexander Graham Bell szabadalmat kap a telefonra

Március 8. Nemzetközi nőnap

1997. március 11. Paul McCartneyt, a Beatles volt tagját lovaggá üti II. Erzsébet 
brit királynő

Március 15. Magyarország nemzeti Ünnepe

1831. március 16.  Megjelenik Victor Hugo regénye, A párizsi Notre-Dame

Március 21. tavaszi nap-éj egyenlőség, a csillagászati tavasz kezdete

1969. március 21. az első színes tévéadás Magyarországon

Március 22. A víz világnapja

421. március 25. Velence (Venezia) város alapítása

1889. március 31. Átadják az Eiffel-tornyot Párizsban

Helló március!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Kertészeti tippek 
(tovább: bien.hu)

• 20 perc kardio otthonra
 (tovább: femina.hu)

• 7 érv a hideg vizes zuhany mellett
 (tovább: glamour.hu)

• Természetes tisztítószerek
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

A csalán talán a legerősebb vértisztító növény, 
ezért tisztítókúrák, böjtök hatékony és kedvelt 
gyógynövénye. A leveléből készült tea feloldja 
az anyagcseréből származó salakanyagokat, 
eltávolítja a szervezetből a mérgeket, ugyan-
akkor a vesét is fokozottabb vízkiválasztásra 
serkenti. Tisztítja a teljes emésztőcsatornát és 
a vizeletkiválasztó rendszert, s fokozza a szer-
vezet védekező erejét. A vese- és hólyagkőkép-
ződésre hajlamosaknak érdemes rendszeresen 
csalánteát fogyasztaniuk, mert segítségével 
még idejében kiválasztódik a homok.  Teája 
élénkítő hatású, sok vitamint és ásványi anyagot 
(pl. vasat) tartalmaz.

A csalánteát nyugodtan ihatjuk akár egy fél 
éven keresztül is, de az ajánlott 3-5 csészényi 
(1,5 dl) napi adagot (8-12 g) ne lépjük túl, mert 
allergiás tüneteket okozhat. Nagy mennyiségben 
való fogyasztásakor gyomorpanaszok, bőrégés 
és vizeletpangás fordulhat elő, de erős túladago-
lása nagyon ritkán fulladásos reakciót is kiválthat.

A vizelethajtók, így a csalán is kimeríthetik 
a szervezet káliumkészletét, ezért rendszeres 
fogyasztásakor gondoskodjunk a megfelelő káli-
umpótlásról! Ügyelni kell azonban arra, hogy 
a csalántea nem alkalmas szívelégtelenség vagy 
vesebetegség következtében létrejött ödéma 
elmulasztására.

Forrás: vital.hu

A CSALÁN
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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

A száraz bőr egyáltalán 
nem természetes!

Kezdd jól a reggelt!

Szabad kutyák

Új év, új fogadalmak!
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1 1 .  É V F O LYA M  1 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

94 Megtekintés

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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1 0 .  É V F O LYA M  7 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes
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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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1 0 .  É V F O LYA M  5 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes
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90 Megtekintés

Várandósság

Méregtelenítés 
az ájurvéda segítségével

Lakásvásárlási 
kisokos

Vadnövények 
a tányéron
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89 Megtekintés

Belső béke

10 egészségtipp 
tavaszra

Teremts bőséget!

Mit teszel idén 
az otthonodért?
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88 Megtekintés

A gondolatok ereje

Az indoor-generáció 
mi vagyunk

Huskyt szeretnél? 
Fogadj örökbe

Ha elkaptad 
az influenzát
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87 Megtekintés

Gyors és egyszerű 
vaszati korrekció

A sikeres 
életmódváltás 

9 lépése

Összetartozás,
együttműködés

Téli illatok
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86 Megtekintés
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

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

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

gyobb akadálya?

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

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

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

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

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

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

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

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

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

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

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

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

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

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

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

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

mailto:m%40108.hu?subject=
http://www.kozakmihaly.com
http://www.108.hu/teremberlet
http://www.108.hu
http://www.108.hu/cikkiras


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.

mailto:info%40108.hu?subject=
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