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Vágj bele! 
Most az időhiány is kevésbé lehet kifogás! 
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Nézzük mi is ez a mozgásforma, és hogyan tudod 
otthon kivitelezni?

Ez az edzéstípus nem csak 1-1 izomcsoportra, 
adott izületre koncentrál, hanem mivel mozdula-
tokat, összetett gyakorlatokat ismétel, több izom-
csoportot is átmozgat egyszerre. Olyan hétköznapi 
mozdulatokat tökéletesítesz, ami növeli általános 
erőnléted, javítja egyensúlyod, tartásod és fejleszti 
törzsizomzatod, (guggolás, hajolás, emelés, fekvő-
támasz, húzódzkodás). Ezzel a mindennapokban 
biztonságosabban, stabilabban, könnyebben tudsz 
dolgozni. A helyesen végett gyakorlatokkal meg-
szüntetheted a tartásproblémákat, kijavíthatod a hát, 
térd sérüléseket okozó rosszul berögzült mozdulato-
kat, csökkenteni tudod a felesleges terhelést.

Miért lesz ez neked jó?
A rengeteg ülés miatt manapság a többség-

nek gyengék a hátizmai, sokaknak hibás a tartása, 
görnyedtek, előre esnek  a vállaik. A végzett gya-
korlatok megerősítik a törzs és gerinc menti izom-
zatot. Ízületkímélő, viszont minden izmod átmoz-
gatja. Változatos, személyre szabható, igényeidnek, 
erőnlétednek megfelelően. Kévéssé eszközigényes – 
a szükséges felszerelést, ha ötletes vagy akár otthon 
megtalálható eszközökkel is kiválthatod. Sok helyre 
sincs szükség hozzá. Kiváló lehetőség számodra, 
hiszen akár eszközök nélkül, saját testsúlyoddal dol-
gozhatsz. Ha nagyobb intenzitásra vágysz, eszközök-
kel, súlyokkal is kiegészítheted – ezekkel jobban és 
gyorsabban fejlődhetsz.

Ötvözi a kardió és a saját súlyos-súlyzós erősítő 
edzések pozitívumait. A  gyakorlatok a koncentrációs 
készséget is fejlesztik, mivel minden gyakorlat esetén 
törekedni kell a tökéletes megvalósításra, így egyrészt 
elkerülöd a sérüléseket, másrészt kijavítod a hibásan 
berögzült hétköznapi mozgásokat. Hasznos, mert 
a hétköznapjaidban, de más sportokban is csökkenti 
a sérülésveszélyt, javítja a koordinációd, miközben 
növeli teherbírásod, aktivitásod és fittséged. Javítja 
a keringésed, fokozza az anyagcseréd.  Hajlékony-
ságod, erőd, gyorsaságod változatos mozgásokkal 
fejlesztheted.  Unatkozni biztosan nem fogsz, ha vál-
togatod, kiegészíted a gyakorlatokat, folyamatosan 
bővítheted a repertoárt.  Fokozatosan növelheted 
a terhelést, ahogy fejlődik az erőnléted azzal, hogy 
növeled az ismétlésszámot, csökkented a gyakor-
latok közti pihenőt, vagy növeled az intenzitást, de 
akár. Ha vannak eszközeid, ezekkel is plusz terhelést 
adhatsz magadnak.
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Egészséges ételek fogyasztásával kombinálva 
hozzájárul a fogyáshoz, formásabb leszel azáltal, hogy 
minden izomcsoportod átmozgatod.  A mozgás, 
hogy betervezed az edzést, segít, hogy új napirendet 
alakíts ki, más formában kereted adva a minden-
napjaidnak. Igyekezz minimalizálni a felesleges, üres 
időtöltéseket (mailek, egyéb közösségi platformok 
10 percenkénti ellenőrzése), inkább válassz produk-
tív, hasznos, fejlesztő elfoglaltságot. A rendszeres 
mozgás most különösen fontos, mert sokak eset-
ben jelentősen csökkent a fizikai aktivitás és a több 
kalória-kevesebb aktivitás rossz páros hosszútávon, 
hacsak nem tartozol a kevés kivételbe, aki épp hízni 
akar. A kiadósan-ráérős étkezések, vagy a stressz leve-
zetésére, unalomból kezd valaki enni, akkor jelentős 
súlytöbbletet szerezhet.

Minden szempontból tökéletes, ha eddig nem 
edzettél, akkor is, ha régóta mozogsz, de eddig nem 
vezetted be ezt a módszert. Mindkét esetben hasz-
nos és fejlesztő lesz számodra – most pedig rengeteg 
tippet is kaphatsz a kivitelezésre különféle videókban, 
leírásokban! Viszont fontos, hogy mindig törekedj 
a tökéletes végrehajtásra! Inkább végezz kevesebb 

gyakorlatot, de az mind legyen megfelelően kivitele-
zett! Ne lehet érv sem a súly, sem a kor, hiszen a nap-
közben is „elbírod magad, mozgatod saját súlyod”. 
Idősebb korban is hasznos, ugyanis, ha valamilyen 
betegség, sérülés miatt megnehezül a mozgás, akkor 
segítség, ha erősek a gerinc menti és törzsizmok. Ez 
lehetőséget ad, hogy más izmok kiváltsák, segítsék 
a legyengült, sérült terület izmait. A mozgás pozi-
tív hatással van ellenálló képességedre, immun-
rendszeredre is. Ha eddig mozogtál, akkor most se 
hagyd abba, mert ez nemcsak fittséged, de immu-
nitásod csökkenéséhez vezet. Ha edzel, vagy most 
kezded csak, akkor figyelj arra, hogy ne terheld túl 
magad. A túledzés is gyengíti immunrendszered. 
Légy mértékletes, ahogy az étkezésben is, fogyassz 
egészséges ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt és 
kiegészítésképp vitaminokat.

Kezdj bele, próbáld ki – ez is egy új tapasztal, ami 
hozzájárul fejlődésedhez!

Sok sikert!

Kassy
joletcsokor.cafeblog.hu
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Ebben a vírusos időszakban min-
denki gondolkodik mit is tehetne...

A legfontosabb nem aggódj, ne 
stresszelj! A legtöbb amit tehetsz, 
hogy a szervezetedet egészsé-
gesen tartod, figyelsz testi-lelki 
harmóniádra, pozitív maradsz és 
segítesz másoknak, szeretteidnek 
is nyugodtan, kiegyensúlyozottan 
megélni ezeket a napokat. 

Erősítsd az immunrendszered, 
gondolkozz pozitívan, táplálkozz 
egészségesen és légy nyugodt, 
boldog, kiegyensúlyozott.

Az egyik legjobb módszer a lég-
úti betegségek megelőzésére és 
kezelésére, a tüdőd egészségesen 
tartására az inhalálás.

Az inhalálást az ájurvéda kife-
jezetten ajánlja mindenféle légúti 
megbetegedés esetén. Már nagya-
nyáink is rendszeresen alkalmaz-
ták, mint a megfázás egyik legjobb 
gyógymódját. 

Nem csak megfázás és influ-
enza esetén jó, de arcüreggyulladás, 

asztma, köhögés, hörghurut 
gégegyulladás, tüdőgyulladás és 
mindenféle vírusos és bakteriális 
légúti betegségek esetén ideális.

Az inhalálás kitűnő megoldás 
a légutak megnyugtatására, tisz-
títására, gyulladás csökkentésére, 
köhögés csillapítására, feloldja 
a letapadt váladékot, megszün-
teti az orrdugulást a fejben lévő 
feszítő érzetet.

Hogyan végezd
Egy edénybe tegyél fel vizet forrni. 
Amikor felforrt, vedd le a tűzről, 
hagyd kicsit hűlni – ne legyen túl 
forró, mert sérüléseket okozhat 
- majd csepegtess bele néhány 
csepp illóolajat.  

Hajolj az edény fölé és egy 
nagyobb törölközőt helyezz 
a fejedre, egyfajta sátrat képezve. 

Lélegezd be a meleg gőzt, hogy 
jól átjárja a légutakat. Az inhalá-
lást végezd kb. 5-10 percig. Utána 
ne érje a légutakat, a tüdőt hideg 
levegő… ne menj ki hidegbe és 
a lakásba se engedj magadra 1-2 
óráig hideg levegőt.

Az inhaláláskor a gyógynö-
vények közvetlenül a légutakba, 
tüdőbe jutnak így nagyon haté-
konyan fejtik kihatásukat.  Én 
személy szerint egy ájurvédikus 
légzéskönnyítő illóolaj keveréket 
használok, de ha otthon nincs 
ilyened, akkor különböző illóolajok 
vagy azok általad készített keve-
réke is jó.

Kiváló gyógynövények, illó-
olajok inhaláláshoz: bors-
menta, eukaliptusz, kámfor, fahéj, 
szegfűszeg, kakukkfű, hárs, 

Jó egészséget kívánok!

Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com

hatékony 
védelem 
a légúti 
betegségeknél 

Inhalálás 

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 7

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


Sosem volt még ennyire könnyű a cukiság fak-
tort csúcsra pörgetni, mióta az állatos videók 
ellepték az egész világot. A kutyák a szóra-
koztatóipar szereplőivé váltak. A reggeli kávét 
szürcsölve tucatszám pörgethetjük végig a cuki, 
vicces videókat. A kutyák ezen új szerepköre 
mennyire szórakoztat csak minket? És elmond-
hatjuk-e egyúttal azt is, hogy azzal, hogy min-
ket boldoggá tesznek, ők is boldogok?

Cukiság cunami
A kutyák egy jó ideje az érdeklődésünk középpontjában 
állnak és jelenlétükre érzelmekkel reagálunk. Bárki, aki 
marketing területen dolgozik, tudja jól, hogy egy rek-
lámkampányban sokkal jobb eredményt lehet elérni, 
ha egy kutya is szerepel benne. 

Viszont mindannyian több ezerszer láttunk már kutyá-
kat a megszokott környezetükben, így ez egy idő után 

Túlhumanizált 
kutyák
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már eléggé elcsépeltté és unalmassá vált. Főleg most 
már, hogy a közösségi oldalak olyan mennyiségben 
ontják ránk az információt, hogy annak töredékét se 
tudjuk normálisan megemészteni. Láttunk már min-
dent, így hát új ötletekre van szükség ahhoz, hogy az 
ilyen jellegű érzelmi igényeink kielégülést nyerjenek.

Teljesen megszokott már, hogy a házi kedven-
ceknek saját profiljuk van, bemutatva mindennapi 
életüket. Alapjáraton azt gondolnánk, hogy ezeken 
az oldalakon a négylábúak kutyaszerű dolgokat 
csinálnak, mint például játszanak, apportíroznak, 
csontokat rágcsálnak. A megszokott dolgok, amiket 
a kutyák általában csinálnak.

Ezzel szemben egyre több olyan képet és videót 
találunk, amiben a kutyák tökéletesen beleilleszkednek 
az ember életterébe, de nem mint kutyák. Emberi 
módon pózolnak, mintha maguk is emberek lennének.

Az egyik videón két nagytestű kutya színezett 
szőrzetű lábakkal ülnek és hintáznak egy játszótéren. 
A hozzászólók többsége elámul, hogy mennyire 
boldog és vidám életük van. Néhányan a szájuk 
körvonala alapján még azt is megállapítják, hogy 
a kutyák mosolyognak.

Egy másik családi kutya, akinek hatalmas Instag-
ram követőtábora van, a cukiság maximalizálása 
érdekében az esetek túlnyomó részében vagy a csa-
lád legkisebb, pár éves tagjával pózol, vagy pedig 
egy Teddy mackót tart a mancsai között, éppúgy, 
ahogy ezt a kisgyerekek teszik. Mindezt úgy, hogy 
a totyogó kisgyerek és a kutya is egymáshoz tökéle-
tesen passzoló ruhában van. Tovább hangsúlyozva 
azt, hogy a kutya mennyire az emberi közeg része. 
Természetesen az internet négylábú sztárja az esetek 
többségében két lábon is áll.

Egy másik cukifalat maga mögött hagyta a men-
helyen töltött sanyarú múltját és most már egy 
teljesen új, napfényes életet él. Ő is rendszeresen 
végigjárja anyakedvenc éttermeit és boldogan pózol 
szirupos palacsintákkal, sült krumplival, hamburgerrel 
és akár egy csésze kapucsínóval is. Mindezek persze 

csak kellékek annak demonstrálásához, hogy végre 
mennyire boldog is az ő kis élete.

Három egyszerű példája annak, ahogy kutyák 
manapság népszerűsítik csodálatos, példásan öröm-
teli életüket.

Boldog kutyák
Most jön az a rész, hogy bárki megkérdezheti, miért 
zavar az engem, hogy ezeknek a kutyáknak jó életük 
van.

Ki lenne képes átpörgetni két tiritarka lábú kutyán, 
akik egy hintában játszva múlatják az időt? Kit ne 
töltene el boldogsággal az, hogy egy valaha nehéz 
sorsú és éhező kutya a menhelyi élet viszontagsá-
gait hátrahagyva végre zamatos hamburgerekkel 
megrakott asztal mögött ülhet? Miért lenne bárkinek 
rossz érzése egy családi fotó miatt, ami tökéletesen 
szemlélteti, hogy a legifjabb gyerkőc és a négylábú 
barátja mennyire jól kijönnek az egymáshoz töké-
letesen illő ruhácskáikban?

Vitathatatlan, hogy ezek a kutyák mosolyt csalnak 
az arcunkra, megnevettetnek, melegséget öntenek 
a szívünkbe, sok kellemes élményt okozva. 

És akkor mégis, miért kell foglalkozni az 
internet népét boldog életükkel szórakoztató 
kutya-celebekkel?

Az igazi kérdés viszont így szól: mi tesz valójában 
boldoggá egy kutyát?
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Mennyire kényelmes egy kutyának az emberre 
tervezett hintában ülnie, főleg ha figyelembe vesszük 
az anatómiai felépítését is és azt, hogy ez milyen 
kihatással van a gerincoszlopára? Egy állatról beszé-
lünk, amelynek négy lába van és mindet használja 
az emberétől teljesen eltérő mozgásához. Vajon 
ez a játék, amelyet az embergyerekeknek találtak 
fel anno, jelent-e bármiféle szórakozást egy kutya 
számára ahelyett, hogy például egy eldobott labdát 
kéne üldözőbe vennie és visszahoznia? 

A törődés és az elkötelezettség vajon tényleg 
azt jelenti, hogy egy kutya ugyanúgy viselkedik, 
mint a család legkisebb tagja? Egy kutya attól fogja 
magát úgy érezni, hogy szeretet veszi körül, hogyha 
ugyanolyan módon öltöztetjük fel? Kell-e egy kutyá-
nak emberként viselkedni, plüssmedvéket magához 
ölelve? Felfogja-e egy kutya azt, hogy egy kertiparty 
miről szól és mi a jelentősége? Valójában ilyen egy 
kutya?

Mit ad egy kutya jólétéhez egy olyan életmód, 
ahol tucatnyi olyan étellel pózol, amelyeket nem 
ehet meg? Boldoggá teszi a kutyát az, ha elvisszük 
egy étterembe és miközben fotózgatjuk, végignézi, 
ahogy körülötte mindenki más eszik?

Mindenkinek más elképzelése van a boldogságról 
és mindenkit más tesz boldoggá. Vannak gyerekek, 
akik szeretnek hintázni és vannak olyanok is, akik 
a tévé előtt szeretnek ülni, vagy könyvet olvasni.

Azzal viszont tisztában vagyunk-e, hogy ami az 
embernek megkapó és örömteljes, az teljes mérték-
ben jelentéktelen, értelmetlen, értéktelen, eseten-
ként pedig káros egy kutya számára?

Más faj, más élvezetek
A kutyák nem olyanok, mint mi. Eltérő szokásaik 
és szükségleteik vannak fizikailag és mentálisan 
egyaránt. Ahogy a kutyák egyre jobban beépültek 
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az emberi társadalomba, olybá tűnik, hogy mi, 
emberek, akiknek dolga lenne a faj érdekeinek 
biztosítása, egyre jobban megfeledkezünk ezekről 
a különbözőségekről.

Alaptétel az, hogy a másokról szóló véleményünk 
mindig a saját nézőpontunk alapján születik meg. 
Még akkor is, amikor a saját fajtársainkról van szó. 
Próbáljuk felmérni, hogy mások mire gondolhat-
nak, mik a szándékaik. Amikor valakivel törődünk, 
próbáljuk kitalálni, hogy hogyan járhatunk az illető 
kedvében. De mindezt a saját elképzeléseink mentén, 
a saját nézőpontunkból tesszük, a saját fogalmaink, 
világnézetünk és tapasztalataink alapján.

Viszont amikor az állatokra kerül a sor, sokkal 
körültekintőbben kéne eljárnunk, hogy képesek 
legyünk különbséget tenni a megszokott emberi 
tulajdonságok és a kutyánk igényei között.

Megkérdőjelezhetetlen az az új trend, miszerint 
az emberi kapcsolataink és interakcióink egy részét 

viselkedéseket és elvárásokat rájuk erőltetni.
Amikor azt próbáljuk megérteni és kitalálni, hogy 

mi teszi kutyánkat boldoggá, figyelembe kell (vagy 
legalábbis kéne) venni, hogy egy teljesen más fajról 
beszélünk.

Abból, hogy a gyerekek szeretnek hintázni, követ-
keztethetünk arra is, hogy a kutyák hasonlóképp érez-
nek ugyanabban a helyzetben. De ettől ez nem az 
a fajta tevékenység, amely egy kutyát a neki megfelelő 
ingerekkel ellátna, vagy amit inspiráló kihívásként 
élne meg. 

Ahogy félreértjük és félrefordítjuk kutyáink viselke-
déseit, szükségleteit, személyiségük jellemvonásait, 
ugyanúgy óvatosabban kéne bánnunk az általuk köz-
vetített érzelmek megértésével is. Például a kutyák 
szájvonala nem jelzi feltétlenül azt, hogy egy kutya 
boldog, mert épp mosolyog. Csupán ilyen a fejfel-
építése, ami kínosan hasonlít az emberi mosolyhoz.

Egy kép egy kertpartyról, egy szelet tortával és 
egy vicces sapkát viselő kutyával valóban sokakat 
megnevettet (és egészen biztosan nagy figyelmet 
fog kelteni akármelyik internetes oldalon) de ennek 
semmi örömteli momentuma nincs egy kutya életére 
a saját szempontjából. Egy ilyen élethelyzet önma-
gában teljesen értelmezhetetlen egy kutya számára.

A kutya a bunda mögött
És ez miért is baj? Minek kell azon morgolódni, hogy 
valakit ezek a kutyák szórakoztatnak, még akkor is, 
hogyha az okozott boldogság és öröm csak a mi, 
emberi szemszögünkből és elvárásaink alapján 
létezik, hiszen kárt a kutyákban mindez nem tesz? 
(Tekintsünk most el azoktól a helyzetektől, amikor 
a kutya egészséges ha hosszútávon is, de károsul.)

A kutyák ilyen jellegű túlhumanizálásával a leg-
nagyobb probléma az, hogy teljesen valótlan képet 
mutatunk a természetükről, jellemükről és szükségle-
teikről. A legtöbb állatvédelmi probléma az elégtelen 
tudásból és félreértésekből származik arról, hogy 

sok esetben házi kedvencekkel pótoljuk. A kutyák 
különösen alkalmasak erre a szerepkörre. Kifinomult 
módon képesek a kommunikációra, alkalmazkodnak 
a mindennapjainkhoz, eltérő szerepkörök betöltésére 
alkalmasak, és figyelembe véve a saját napi szoká-
sainkat, teljes mértékben képesek alkalmazkodni 
életstílusunkhoz. Sok esetben viszont mihelyt elfog-
lalják helyüket életünkben, elkezdünk emberszerű 

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 11

http://108.hu/magazin


mitől lesz egy kutyának boldog és egészséges élete. 
Ennek következményeként számos kutyatartó sosem 
lesz képes megfelelő módon kutyát tartani, sőt mi 
több, megoldani azokat a problémás helyzeteket, 
amikkel szembesülni fog.

Az ilyen jellegű, egyre jobban terjedő kép tovább 
építi és erősíti a hozzá nem értők hibás elképze-
lését arról, milyen is egy kutya, és hogyan is kell 
egy kutyával bánni. Mindez pedig tovább gerjeszti 
az állatvédelemhez és állatjóléthez kapcsolódó 
problémákat. 

Olyan képet alakítunk ki és terjesztünk a kutyákról, 
amely nem illik rájuk és aminek sosem lesznek képe-
sek teljes mértékben megfelelni. Ha pedig ezekhez az 
illúziókhoz ragaszkodunk, sosem fogjuk igazán meg-
érteni azt, hogy mire is van valójában szüksége egy 
kutyának a boldog, egészséges élethez. Egy olyan 
életmódot alakítunk ki számukra és kényszerítünk 

rájuk, amely az alaptermészetüknek és igényeiknek 
teljes mértékben idegen.

A kutyákat egyre inkább azért vonjuk be éle-
tünkbe, hogy helyettesítsék emberi kapcsolatain-
kat. Ennek következményeként pedig egyre jobban 
megfeledkezünk valós jellemükről és igényeikről.

Akármennyire is szeretjük kutyánkat, kezeljük 
családtagként, tekintjük fontosabbnak, mint sok más 
emberi kapcsolatunkat, sosem szabad megfeledkezni 
a saját tulajdonságairól, viselkedéséről és egyedi 
igényeiről. Nem lenne szabad azzal próbálkozni, 
hogy emberivé formáljuk őket, rájuk kényszerítve 
teljesen ésszerűtlen elvárásainkat, mivel ezzel a saját 
természetüket és szükségleteiket erőszakoljuk meg. 

A kutyák azok kutyák.

Márton Attila
kutyabajok.blog.hu
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„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Tavasz” – felelt a Nap.  
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Meg ám!” – felelt a Nap.
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Szeretlek!” – szólt a Nap.  
„Akkor hát szép lesz a világ?”  
„Még szebb és boldogabb!”

Szabó Lőrinc

Tavasz
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A rövid válasz: törd meg a mintákat!
De nézzük részletesen, hogy tudod ezt megvalósítani. 
A siker összetevő elemei az intelligencia, a körülmé-
nyek, a környezet – ami segít, támogat téged; a techni-
kák – amikkel eléred a célt, tanulás, fejlesztő módszerek 
és a motiváció – részei a cél és az élmények, amik 
később inspirálnak.

Agyunk igyekszik megóvni minket a veszélyes – 
eddigi tapasztalatainktól eltérő – ismeretlen dolgoktól, 
helyzetektől, vagyis minden kihívástól, amivel az elő-
zőekben még nem találkoztunk, vagy negatív tapasz-
talatunk van. Ezért várunk, halogatunk, nem kezdünk 
neki egy feladatnak valamilyen megmagyarázhatatlan 
okból. Valójában a háttérben tapasztalataink, előző 

A siker és 
a hormonok 
kapcsolata

avagy hogyan 
válhatsz 
halogató, 
új dolgokba 
kezdeni nem 
merő emberből 
sikeres, motivált 
személyiséggé?
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mintáink állnak és az agy elsődleges szerepe: az 
életfenntartás, a biztonság megvalósítása.

Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Fel kell 
idézni az olyan helyzeteket, amikor a para és a féle-
lem ellenére mégis belevágtál és sikert értél el. (Ilyen 
példa lehet, ha mégis odamentél valakihez és sikerült 
beszélgetnetek, megbeszéltek egy randit. Vagy bármi 
egyéb, ami ijedtség mellett vonzott is, belevágtál 
és sikerült.)

Az első lépés: felismerni, hogy létezik probléma.
Ki kell alakítani a célt, részekre bontani, kidolgozni 
az elérési utat, ahogy meg tudjuk valósítani – 
vagyis tudatosan kell egy új mintát létrehoznunk, 
ami felülírja a régit. Ha figyelünk arra, hogy ezt az új 
mintát ismételjük, akkor idővel egy új szokást hoz-
zunk létre, ha törekszünk arra, hogy rendszeresen 
ezen minta szerint cselekedjünk, akkor egy idő után 
már nem fogunk félni belevágni az új dolgokba. Ez az 
új minta lesz sikerünk kulcsa! A siker örömérzést okoz, 
endorfin szabadul fel, a másik termelődő hormon az 
oxitocin – ezt a motivál, pörget, amikor azt érezzük, 
hogy szerelmesek vagyunk és átéljük a kapcsolódás 
élményét. Ez a két hormon csúcsélményt idéz elő 
testünkben.

De valódi külső élmények nélkül hogyan tud-
juk létrehozni mindezt a csúcsélményt magunk 
belül? A megoldás a testi figyelem. Most a men-
tális élményt külső hatás nélkül hozzuk létre – kez-
detben az örömérzést okozó érzést, vagy állapotot 
kell keresnünk.  Ez közérzetjavítással, pihenéssel 
valósítható meg. Ha sikerül elérned ezt az ellazult, 
könnyed, mosolygós állapotot, töltsd be vele tuda-
tod – ezáltal eléred a saját belső erőforrásaidat. Ha 
rendszeresen felidézed ezt a pozitív emléket, ezt 
a töltöttséget, akkor idővel könnyebben tudod ezt 
a pozitív élményt felidézve elérni saját erőforrásaidat. 
Így teszed lelkessé, motiválttá, kellően kíváncsi felfe-
dővé önmagad. Fejleszd ezt az új szokást, a gyakorlás 

fokozatosan elfelejteti, ha képződnek negatív min-
ták előzőleg. A régi rossz megélések, kritikák miatt 
nem haladtál az új célok irányába, nem moz-
dultál, pedig belül valahol mindig kíváncsi vagy, 
mert szereted a felfedezés élményét, a sikert. 

Fogadd el magad!  A mai virágra jellemző a „hasz-
nos = szerethető”, ezért igyekszel ennek, másoknak 
megfelelve élni.  Ezt tudatosan kell felülírnod és elfo-
gadni magad, gyengeségeid, hiányosságaid. Az 
eseteket, hogy te is lehetsz fáradt, kimerült és nem 
tudod teljesíteni feladataid, céljaid, ha nem töltődsz 
fel. Kimerülten cselekvésképtelenek vagyunk. Ha 
érzelmi mélyponton vagy, ki kell ebből hozni magad!  
Pl. azzal, hogy pihensz, vagy valami olyannal kezdesz 
foglalkozni, ami teljesen kikapcsol és elfelejteti azt 
a problémát, eseményt, ami előidézte ezt a megé-
lést.  Ha elfogadod ezt az állapotot, nem harcolsz 
a létezése ellen is és magadra figyelsz, pihensz, akkor 
könnyebben hozzáférsz újra belső erőforrásodhoz, 
a motiváló energiához és újra tettre kész és ener-
gikus leszel. Vagyis önmagában nem elegendő, ha 
csak megfelelésből céltudatosan hozol döntéseket, 
hanem szükséged van arra, hogy pihenj és feltöltődj. 
Azért, hogy hosszútávon is elérd ezt a belső ener-
giát és létre tudd hozni azt a csúcsélmény, ami visz 
előre és motivál, hogy elérd új célodat. Ezért figyelj 
az egyensúlyra és törekedj, hogy ezt testi, mentális, 
pszichés és hormonális szinten egyaránt létrehozd.

Ezt követve, új mintákat létrehozva te is hozzá 
tudsz lenni hozzáférni ahhoz a belső erőforráshoz, 
amihez a sikeres emberek ösztönösen, tudatos, 
szándék nélkül hozzáférnek. Hangold tudatosan 
sikerre magad te is! Hiszen felfedező vagy – gon-
dolj csak gyerekkori kíváncsi, lelkes, nyitott, fárad-
hatatlan és pozitív önmagadra. Sok sikert céljaink 
megvalósításához! 

 Kassy
joletcsokor.cafeblog.hu
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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
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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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Április hónap teljes egészében a szerelem hónapja 
és a szeretet-teli viselkedések időszaka. Most igazán 
együttműködik a királyi és királynői szerep, és ez 
hosszú ideig és sokszor meg fog mutatkozni ebben 
az évben. Áprilisban a tetterőt képviselő királyi Mars 
és a termékenységért, harmóniáért felelős királynői 
Vénusz mindketten a mindennapokba átültetik tudá-
sukat és emelő erővel együttműködő kapcsolatuk 

révén a mindennapi boldogulást lehetővé tevő csil-
lagképekben haladnak: a Bak és Bika csillagképekben. 
Így szerelmi életünkben is a szerelem megélése, 
az együttműködés és egymásból a legjobb kiho-
zása a kulcs, az előrevivő, az életképes és stabilizáló 
erő. Márciusban is már hangsúlyt kapott a Vénuszi 
- királynői minőség leginkább a szellemi-intellektu-
ális területekre fókuszálva. Ugyanekkor a Mars még 

– a szerelem/szeretet összetartó-tisztító ereje

Felébredés 
és virágzás
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a Plútó-Jupiter-Szaturnusz révén 
a királyi minőség legmagasabb 
és legteljesebb tulajdonságait 
szívta magába szintén szelle-
mi-intellektuális síkon. Kapcso-
lódott a Magyar Szent Korona által 
képviselt bölcsességhez, többek 
között a gyógyító szeretethez, az időtálló 
tapasztalatokhoz és a védelmet biztosító tudás-
hoz, fizikai- szellemi-lelki értelemben a határok meg-
felelő meghúzásának képességére is kiterjedően. 

A Vénuszi energia a Bika csillagképben válik igazán 
királynői minőséggé, egészen augusztus végéig van 
szerencsénk e csodaszép szerepkört begyakorolni és 
persze addig is és utána is folyamatosan működtetni. 
Az anyagi világban fellelhető dolgok termékeny-
nyé tétele, biztonságot és stabilitást nyújtó dolgok 
létrehozása kap hangsúlyt. A befogadás és ciklikus 
megújulás képessége szellemi értelemben ebben 
a hónapban is hangsúlyos marad. 

Áprilisban a Mars révén ráébredünk sorsfeladata-
inkra. A fő kérdés: hogyan nyilvánul meg a királyi tet-
terő életünkben? A magyar népmesékre is gondolva 
a használható tudással, az igazság felderítésével, utána 
járással életünk irányítóivá válunk, a szabad akaratunk-
nak tudatában képesek vagyunk felismerni felada-
tunkat a világban és életünket felvirágoztatni. Ápri-
lisban az életképes tulajdonságaink, tevékenységeink 
kiszűrése a feladat, a mérce pedig a valós tartalom, 
a szeretet, a magas rezgés, az együttrezgés! Az eddig 
bevonzott tapasztalatainkból levont konzekvenciát 
tudatosítjuk, felvállaljuk sorsunkat, és ez megtisztulási 
folyamatot indít el bennünk, körülöttünk. Április 5-én 
és a környező napokban igazán a mélységekben és 
magasságokban rejlő igazságokra bukkanunk, hang-
súlyt kap a mély lelkünkkel való kommunikáció az 
előre vivő, felemelő dolgok megéléséért.

Segítségünkre van április első felében a Mikrosz-
kóp és fölötte a Nyíl csillagkép is, hogy észreve-
gyük, amit máskor és ezidáig nem vettünk észre! 

Vizsgáljuk meg hétköznapi konflik-
tusainkat. Azért támad feszültség, 
harag, nagyobb csoportot nézve 
külső harc és válság, hogy tisztán 

felfedje a múltban tett hibáinkat, 
tévedéseinket, illúzióinkat, baboná-

inkat, amelyek gyakran valaki más nem-
kívánatos viselkedésében jelentek meg 

környezetünkben, családi körben is. A Mikroszkóp 
csillagkép arra sarkall, hogy vizsgáljuk meg gondolko-
dásmódunk részleteit, apró összetevőit. Minél inkább 
tudatába kerülünk mélyen húzódó motivációinknak, 
annál inkább nő szabadságfokunk. A Nyíl csillagkép 
a büntetéstől, az ősellenségtől, az „ördögi dolgok-
tól” való megszabadulásban támogat mindenkit 
100%-osan. A nyíl a suhanó gondolatot testesíti 
meg, melyben energia és akaraterő van! Figyeljünk 
oda gondolatainkra és tisztítsuk meg őket. Most 
képesek vagyunk az ellentétek feloldására az együtt-
működésért, ahogy a nyíl is az íjból, a kettőből indul, 
és az egybe érkezik meg. Április második felében 
pedig a Déli Hal csillagkép biztosítja a megjelenő 
segítséget, mentőövet, amely felemel mindenkit 
és tudatosítja belső bőségünket, gazdagságunkat, 
termékenységünket! Szintén támogatja a felszaba-
dulást mindenféle problémától. 

A felülkerekedés, kiemelkedés, megszabadulás 
többszörösen támogatott a Nap és a Merkúr révén 
is: április 16-20 között a rálátást segítő Nap, április 
26-28 között a kommunikációt és gondolkodást 
támogató Merkúr éri el az Al Risha csillagot a Fel-
felé Úszó Halak csillagképében. Az összegzéseink, 
tisztázásaink során feleslegessé vált tapasztalatok és 
körülmények szertefoszlanak körülöttünk. Képessé 
válunk érzékelni, hogy a látható és láthatatlan dolgok 
hogyan kapcsolódnak össze. Testileg- lelkileg-szel-
lemileg megújulva helyünkre kerülünk és a világot 
valóban egységként kezeljük. 

Bodnár Erika / asztrozófus / ertektengely.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 19

https://ertektengely.hu/
http://108.hu/magazin


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

Pásztortarhonya
ELKÉSZÍTÉSE:
Az olajat egy lábosban felmelegítjük. 3-4 percig pirít-
juk benne a tarhonyát, megszórjuk pirospaprikával 
és asafoetidával, elkeverjük. Hozzáadjuk a lecsót vagy 
az összevágott zöldségeket, borsozzuk, sózzuk, fel-
öntjük vízzel. A felkockázott krumplit is beletesszük, 
az egészet felforraljuk, majd lehúzzuk a lángos, és 
fedő alatt főzzük. Az ételbe tehetünk szójavirslit vagy 
gabonakolbászt is a végén, én most paneert (indiai 
házisajtot) adtam hozzá. A paneert felkockáztam és 
egy kevés olajon aranybarnára sütöttem, amíg főtt 
a tarhonya. 25-30 perc alatt megpuhult a tarhonya 
és a krumpli, ekkor elzártam alatta a lángot és hoz-
zákevertem a kisütött paneert. 

Hémangi / vegavarazs.hu

A hagyományos magyar étel vegetáriánus változata. 
Természetesen tojásmentes tarhonyából készült.

HOZZÁVALÓK:
• 2 ek olaj
• 25 dkg tarhonya
• 1 tk pirospaprika
• 1 tk füstölt pirospaprika (ennek hiányában 

duplázzuk az előző mennyiségét)
• 3/4 kk asafoetida (vagy hagyma)
• 2 dl kész lecsó (vagy 1 paradicsom és 1 paprika 

felkockázva)
• fél kk őrölt feketebors
• 2-3 krumpli felkockázva
• 7-8 dl víz
• 2-3 kk só
• 25 dkg paneer (helyette lehet szójavirsli vagy 

gabonakolbász)
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HOZZÁVALÓK:
A vadához:
• 20 dkg urad dál (indiai fekete lencse)
• 2,5 kk só
• ½ ek reszelt friss gyömbér
• egy csipet csilipor
• 1 kk őrölt római kömény
• ½ kk aszafoetida
• olaj a sütéshez

A joghurthoz:
• 6 dl joghurt
• egy csipet csilipor
• ½ kk csat maszala
• 1,5 kk só
• 2 kk szárazon pirított, őrölt római kömény
• 1 ek apróra vágott korianderlevél

ELKÉSZÍTÉSE:
Az urad dált 5-6 órára bő vízbe áztatjuk. Ha letelt, leszűrjük, adunk 
hozzá 2-3 evőkanál vizet, és pépesre turmixoljuk. Alaposan elke-
verjük a fűszerekkel. A masszából diónyi golyókat formázunk, 
és közepes hőmérsékletű bő olajban aranybarnára sütjük őket. 
Papírtörlőre szedjük, hogy felitassuk a felesleges olajat.

A joghurthoz hozzáadjuk a fűszereket, és jól elkeverjük. 
A kisült vadát (golyókat) 15 percre meleg vízbe áztatjuk, majd 
kivesszük, és beletesszük a fűszeres joghurtba. A tetejét meg-
szórjuk egy kevés őrölt csilivel és apróra vágott korianderlevéllel. 

Hémangi / vegavarazs.hu

Dahi vada
Az urad dálból készült sült golyók és a fűszeres joghurt isteni 
harmóniája.
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Sárgarépa fasírt
HOZZÁVALÓK:
• 2 sárgarépa lereszelve,
• kb. 3 evőkanál natúr zabpehely,
• kb. 2 evőkanál sárgaborsó liszt,
• szezámmag, napraforgómag,
• házi tejföl,
• só, bors,
• olaj a sütéshez

ELKÉSZÍTÉSE:
A zabpelyhet beáztattam egy kis vízbe, belereszeltem a sár-
garépát. Majd minden hozzávalót összekevertem. Nagyon 
egyszerűen sóztam, borsoztam. A lényeg, hogy sűrű masszát 
kapjunk, addig kell belerakni a sárgaborsó lisztet. Majd az olajat 
felhevítettem, és nedves kézzel formáztam kis gombócokat. 
Mind a két oldalát megsütöttem.
Jó étvágyat hozzá!

Nagyné Szalai Melinda
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Spenótos nokedli
HOZZÁVALÓK:
• 1/4 kg spenótlevél
• 1/2 liter víz
• 1/2 kg liszt
• só

ELKÉSZÍTÉSE:
A spenótleveleket a szokásos módon megtisztítjuk (mosás, leszá-
razás), majd felrakjuk párolni a vízben. Miután megfőtt, langyosra 
hűlt,a levével együtt leturmixoljuk és hozzákeverjük a lisztet, sót. 
Alaposan összekeverjük. Forrásban lévő (sós, olajos) vízbe szaggat-
juk. Miután feljött a víz színére,várunk még egy pirinyót, majd szű-
rőkanál segítségével kiszedjük őket. Szűrőtálba tesszük lecsepegni.
Tálalható.

Candra / natureanddevotion.com
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Vegyes zöldséges sabji
HOZZÁVALÓK:
• 4 csésze felaprított zöldség ( cukkini, zöldbab. 

répa, paprika, tök, etc...)
• 2 ek. ghí (vegán változatban kókuszzsír)
• 1/2 tk. római kömény
• 1/2 tk. fekete mustármag
• 1/2 tk. masala
• 1/4 tk. kurkuma
• csipet aszafoetida (hing)
• 1/4 tk. só

Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!

ELKÉSZÍTÉSE:
A zöldségeket mosd meg és vágd apró darabokra. 
Melegítsd fel az edényt és tedd bele a ghít, majd 
a fekete mustármagot - a legjobb ha letakarod, mert 
amikor kipattog, akkor kiugrálhat az edényedből. 
Húzd le a tűzről picit az edényt amíg pattog a mus-
tármag, majd add hozzá a római köményt, majd ha 
pirulni kezdett add hozzá az aszafoetidát, a kurkumát 
és a masalát. Picit keverd meg és tedd hozzá a zöldsé-
geket és a sót. Keverd úgy össze, hogy a fűszerek jól 
elkeveredjenek a zöldségekkel. Vedd le takarékra és 
tedd rá a fedőt. 5 perc után keverd meg és takarékon 
főzd, amíg meg nem puhulnak a zöldségek (kb. 15 p.)

Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com
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Zöldséges köleskása
ELKÉSZÍTÉSE:
Készítsd elő a zöldségeket pucold meg aprítsd fel 
és tedd félre. A kölest mosd meg egy szűrőbe - 
addig amíg a víz szép áttetsző nem lesz. A hőálló 
tálat vajazd ki és szórd bele  a köles , a fűszereket 
és a zöldségeket. Keverd össze jól, majd öntsd fel 
négyszeres mennyiségű forró vízzel. az egészet.  180 
fokra előmelegített sütőben addig süsd, amíg  a köles 
felszívja a vizet (kb. 1 óra) a teteje pedig picit pirulni 
kezd. Tálalhatod magában vagy tejföllel, joghurttal is.

Vitai Kati 
eljharmoniaban.blogspot.com

HOZZÁVALÓK:
• 4 csésze köles
• 16 csésze forró víz 
• 2 sárgarépa 
• 1,5 csésze megtisztított, rózsáira szedett karfiol
• 1,5 csésze megtisztított, rózsáira szedett 

brokkoli
• 1 tk. oregánó
• 1 tk. bazsalikom
• 1/2 tk kakukkfű
• csipet rozmaring
• só
• bors
• 10 dkg vaj (vegán változatban kókuszzsír) 
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Most már minden kétséget kizáróan itt a tavasz! Gyö-
nyörűen süt a Nap, a kertben énekelnek a madarak 
és végre kinyílt az aranyeső (hivatalos nevén arany-
vessző). A tavasz – és a húsvéti készülődés – pedig 
együtt jár a tavaszi nagytakarítással, ami valljuk be, 
nem mindig tartozik a kedvenc elfoglaltságaink közé.

Mi lenne, ha az idén nem valami kötelező nyűg-
ként tekintenénk az évi rendes tavaszi nagytakarí-
tásra, hanem egy csodálatos lehetőségként? Végre 
megtisztulhat, felfrissülhet és fellélegezhet az ottho-
nunk s ezáltal mi magunk is! Ugye te is észrevetted 
már, hogy egy alapos takarítás után mennyivel kel-
lemesebb lett az otthonod energiája és mennyivel 
jobban érzted utána magad? Nem csak azért, mert 
végre letudtad a takarítást, hanem kifejezetten azért, 
mert megfrissültek a lakás energiái.

Ha a takarítás nagyszabású selejtezéssel és rend-
rakással is társul, akkor a hatás még inkább érezhető. 
Talán néhányan ismerik Marie Kondo módszerét, 

őt röviden úgy is jellemezhetnénk, hogy a “nagy 
selejtező és rendrakró”. Marie Kondo azt állítja a köny-
vében, hogy csupán attól, hogy megszabadulunk 
a felesleges és nem használt (vagy nem szép) kacat-
jainktól, sokkal jobb lesz a közérzetünk és az életünk 
is. Ha jól meggondoljuk, ő semmi mást nem tesz, 
csak selejtez és rendet rak. Nem veszi figyelembe 
az egyes égtájakra jellemző tulajdonságokat, nem 
figyel arra, hogy bejön-e északkelet felől az energia, 
nem figyel arra sem, hogy mi van a lakás közepén, 
vagy éppen milyen színű a fal.

Képzeld csak el, micsoda eredeményt lehet elérni 
azzal, ha a tavaszi nagytakarításunk nem csak az 
ablakpucolásról és némi selejtezésről szól, hanem 
mindezt összepárosítjuk a Vaszati elveivel. Ahogy 
haladunk lépésről lépésre, szobáról-szobára, megnéz-
zük azt is, hogy mi az, ami nincs jó helyen a Vaszati 
elvei szerint, mi az, amin változtatni lehetne. Talán 
van egy nagy szekrényünk a keleti fal mellett. Ha már 

A tavaszi 
nagytakarítás, 
mint lehetőség

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

http://108.hu/magazin


úgyis takarítunk és selejtezünk, hívjunk segítséget és 
toljuk át a szoba déli vagy nyugati oldalára! Piszkos az 
előszobában a fal és emiatt festeni kell? Válasszunk 
végre olyan színt, ami megfelel a Vaszati elveinek 
(attól függően, hogy melyik égtájon van az előszoba). 
Sőt, ha elég bátrak vagyunk, még egy-egy bútort is 
átfesthetünk, ha nagyon nincs összhangban a színe 
a Vaszati elveivel!

Én például már nem bírtam tovább nézni azt az 
ikeás polcot, ami “ideiglenesen” az előszobánkban 
kapott helyet ezelőtt hat évvel. Az előszoba ugyanis 
keleten van, a polc viszont fekete… A rápakolt hol-
miktól nem sok látszott ugyan belőle, de azért ami 
fekete, az mégiscsak fekete és nem való keletre. Így 
aztán tegnap kerestem itthon némi festéket és neki-
estem! Még nincs teljesen kész, de már előre örülök, 
mennyivel jobb leszt tőle az előszobánk hangulata 
és legfőképpen a Vaszati minősége.

Egy, a maihoz hasonló, csodaszép tavaszi napon 
azon töprengtem, hogyan lehetne a tavaszi nagyta-
karítást továbbfejleszteni. Hogyan lehetne még töb-
bet kihozni belőle és olyan tartós eredményt elérni, 
ami hosszútávon is kedvezően hat az életünkre? Így 
született meg a 27 napos program ötlete, ami olyan 
nagy lelkesedéssel töltött el, hogy nyomban hozzá is 

láttam a megvalósításához és a napi teendők leírá-
sához. Ennek idestova nyolc éve (2009-ben készült 
el a programcsomag), ami azóta sok-sok”tavaszi 
nagytakarítást” tett könnyebbé (ami lehet hogy, 
valakinek éppen novemberre esett), és ezáltal sok-
sok család életét tette jobbá.

Fontos tehát, hogy a tavaszi nagytakarításban ne 
a nyűgöt, hanem a lehetőséget lásd meg. Akár van 
neked 27 napos csomagod, akár nincs, tudatosítsd 

Azt mondják, hogy amikor a kertben virágzik az aranyeső 
és a piacon ibolyát árulnak, akkor itt a tavasz!

Ez a szürkés-fekete polc nem igazán való a keleti előszo-
bánkba, emiatt most szépen átalakul. (A jobboldali kép az 
alapozás után készült.)

magadban azokat a Vaszati elveket, amiket már 
ismersz és ha már úgyis foglalkozol a lakásoddal, ne 
csak az ablakpucolót és a tollseprűt vedd a kezedbe, 
hanem az iránytűt is és kezdd el most, ezen a tava-
szon életed megváltoztatását! Vannak dolgok, amit 
nem érdemes halogatni…

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu
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Alapítványunk 1999 óta működik, hátrányos helyzetű, rászo-
ruló személyek, családok ingyenes ételosztás útján történő 
megsegítésével foglalkozik országszerte. Célunk, hogy a sze-
génységben élő, mindennapi étkezésükről önerőből gondos-
kodni nem tudó rászorulók, valamint természeti katasztrófák 
áldozatai számára megfelelő minőségű és mennyiségű élel-
met biztosítsunk, és ezzel hozzájáruljunk hátrányaik csökken-
téséhez, illetve azok további növekedésének elkerüléséhez. 

Az általunk kiosztott ételek mennyisége évről évre növek-
szik, a gazdasági válság lakosság életszínvonalára gyakorolt 
egyre mélyülő hatása miatt. Tevékenységünk által sok-sok 
nehéz sorsú családban nevelkedő gyermek, idős, eladóso-
dott, vagy álláskereső ember kerülheti el az alultápláltság, 
sok esetben az éhezés veszélyét. 

Mottónk: „Testi-lelki egészség”, hisz mindennapos tevé-
kenységünk során célunk túlmutat a gyomor megtöltésén. 
Azon túl, hogy a meleg étel kézzelfogható segítséget jelent 
egyes embereknek, társadalmunk általános életminőségén, 

(Food for Life) 

Szegényélelmezési 

és Mentálhigiénés 

Program 
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táplálkozási szokásain az egymás iránti tolerancia 
bemutatása által kívánunk javítani.

Nyilvános étkeztetés 
Szegényélelmezési programunk keretében Budapes-
ten naponta több mint 500 főre szolgálunk fel meleg 
ebédet, kenyeret, innivalót, idénygyümölcsöt, zöld-
ség alapanyagokat, és pékárut, alkalmanként édes-
séget, egyéb kiegészítő 
ételeket. Jelenleg a Nép-
ligetben, a Planetárium 
mögötti parkolóban (a 
Rapaics Raymund sétány 
és a Hell Miksa sétány 
találkozásánál) érhető el 
ez a szolgáltatás, minden 
hétköznapon 12 órától 
szolgálunk fel ebédet, kb. 
1 órán keresztül. Évente 
több mint fél millió tál 
meleg étel kerül szétosz-
tásra ilyen módon.

Az ételosztáson nem 
teszünk különbséget 
a sorban állók között, az étkezésnek csupán az ittas 
állapot elkerülése, és a sor végigállása a feltétele. 
Ellátottaink többségében elszegényedett, a társa-
dalom perifériájára sodródott, létminimumon, vagy 
az alatt élő emberek. Sok a nagycsaládos, a szellemi 
vagy testi fogyatékkal élő ember. Többen visznek 
ételt hozzátartozóiknak, családtagjaiknak is. Igen 
nagy számban fordulnak elő közöttük nyugdíjasok, 
akik nem képesek fenntartani magukat a havonta 
befolyó nyugdíjukból, sokuk ezért fűtetlen lakás-
ban, a szükséges gyógyszerek beszerzése nélkül 
él. Mindennapi jelenség a szüleikkel sorban álló 
gyermekek jelenléte. Meglepően sok az elhelyez-
kedni hosszú ideje képtelen munkanélküli – erre 
igen gyakran panaszkodnak a sorban állók. Akikről 

biztosan tudhatjuk, hogy hajlék nélkül él, a klienskör 
talán 30%-át teszi ki. Ellátottaink zöme más ellátásban 
minimálisan részesülő, a meglévő ellátórendszerből 
valamilyen oknál fogva kiszoruló ember, számukra 
ezért a mindennapi meleg étel szinte életmentő 
jelentőségű.

A pénzügyi gondokkal küzdő családok, nyugdíja-
sok, és a fedél nélkül élők ügyében a leghasznosabb 
szolgáltatások a preventív jellegű, vagy hatékony 

kríziskezelést biztosító beavatkozások, ellátási formák 
lennének, amelyek által a peremre sodródás, hajlék-
talanná válás megelőzhető lenne, a károsodások 
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csökkentése lehetővé, a kilábalók visszaesése meg-
akadályozhatóvá válna. Ezek hiányában, illetve ezek 
mellett nagy szükség van azokra a szolgáltatásokra is, 
melyek személyes gondoskodás útján, kézzelfogható 
segítséget biztosítva segítenek a már hosszabb ideje 
fennálló problémás élethelyzet túlélhetőségében, az 
emberek készségeinek fenntartásában.

Ünnepi ételosztás 
Maguk a közhasznú szervezetek és önkéntesek is jól 
tudják, hogy a gazdasági válságnak köszönhetően 
nőtt a szegénység mértéke Magyarországon, így 
karácsony, húsvét, gyermeknap, illetve egyéb jeles 
napok alkalmával kiemelt programokat tartunk az 
ország különböző pontjain. 

Országos Karácsonyi szeretetlakománk több 
megyében, közel 20 helyszínen zajlik, s összesen 
6-7000 adag ételt szolgálunk fel ilyenkor. Progra-
munk Budapesten minden évben a Blaha Lujza 
téren, december 24-25-26-án került megrendezésre. 
Mindhárom nap 1200 adag meleg ételt, teát, indiai 

édességet, és egy gazdag élelmiszercsomagot osz-
tottunk szét a több zsák meleg ruha, és a szellemet 
is tápláló, vallásos irodalom mellett. A Karácsonyt 
megelőző s követő napokban kiemelt osztást tartunk 
más vidéki nagyvárosokban is pl. Debrecenben, 
Egerben, Kecskeméten, Szegeden, Miskolcon is.

Ünnepi akcióink alkalmával az élelmiszerek mel-
lett ruha- és játékosztást is szervezünk, amelyhez 
a lakosság segítségét, adományait is nagy örömmel 
fogadjuk. Reméljük, a nagytakarításkor, selejtezés-
kor kiszelektálásra került jó minőségű játéktárgyak 
és ruhaneműk nem a szemétbe kerülnek, hanem 
tisztított állapotban eljuttatják nekünk, hogy továb-
bíthassuk azokat.

A karácsonyi ételosztást hírességek, művészek, 
zenészek, sportolók is több éve segítetik. Falusi Mari-
ann Pa-Dö-Dő jelenléte még a legkisebbeknek is 
nagy örömet okozott. Fischer Iván karmester saját 
gyermekeit hozta el az ételosztásra, mint elmondta 
példamutatásból, azért, hogy megértsék, megta-
nulják, a karácsony az adásról szól, nem pedig arról, 
hogy kapunk valamit. Laár Andrást és Selmeczi Tibort 
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szemlélve megérthettük, hogy minden élethelyzetben 
a legfontosabb a humor, amely fokozza az ember 
erejét és élni akarását, de jelen volt Huzella Péter 
zeneművész, Németh „Nyiba” Sándor olimpikon és 
Nagy Tibor K-1 világbajnok is. Vadon Jani minden 
évben a halavát, az indiai darapudingot szolgálja fel 
a rászorulóknak. Ezúton is köszönjük a segítségüket, 
és hogy jelenlétükkel támogatták az önkéntességet 
hazánkban!

Gyermekétkeztetés 
Szervezetünk az elkövetkezendő években arra 
törekszik, hogy kibővítse gyermekekkel kapcsolatos 
programjai skáláját, mert társadalmunk jövő nemze-
dékének testi, lelki egészségét mélyen a szívünkön 
viseljük. Fontos célunknak tartjuk a gyermekek és 
családok támogatását, különösen a rászoruló, hát-
rányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekek meg-
segítését. Amellett, hogy nyilvános étkeztetésünk, 
családsegítő programunk, illetve ételkiszállításaink, 
és rendezvényeink során is számos többgyermekes 
családot látunk el vitamindús, egészséges, ételekkel, 
Alapítványunk több gyermekeket segítő intézménnyel 
is kapcsolatban áll. Gyermekétkeztetési programunk 
keretében, az év során több alkalommal is lehetőség 
nyílik velük a közös munkára.

Napi rendszerességgel a Bokréta Lakásotthonok 
bentlakó fiataljainak biztosítunk meleg ebédet, hiszen 
az itt élő korosztály a fejlődési sajátosságoknak megfe-
lelően napi több alkalommal, nagy mennyiségű ételt 
igényel. Emellett a Speciális Oktató és Fejlesztő Intéz-
mény értelmileg akadályozott, halmozottan hátrányos 
helyzetű családokban nevelkedő gyermekeinek évek 
óta, illetve időszakos, – ünnepekhez, eseményekhez 
kapcsolódó – ételosztások keretében más szerve-
zetekkel kapcsolatban álló fiataloknak is szállítunk 
hidegcsomagokat, meleg ételt, édességeket, 
ajándékokat, játékokat (gyermekek átmeneti 
otthonai, családos szállók, stb.) 

Az önkéntesség pszichológiája
Táradalmi szinten elengedhetetlen fontosságú, 
hiszen az önkéntes munka növeli a közösség erejét, 
a társadalmi felelősségvállalás egyik fontos mérőesz-
köze és valósi segítség azoknak a szervezeteknek, 
akik szociális tevékenységet folytatnak.

 Csökkenti a vérnyomást 
A Carnegie Mellon Egyetem kutatása szerint azok-
nál a felnőtteknél, akik egy évben minimum 200 
órát töltenek önkéntes munkával, 40%-al csökken 

Az Étlet az Életért Alapítvány heti szinten 
100 fő önkéntest foglalkoztat. 

Jelentkezés itt: 
https://www.karitativ.hu/
onkentes-munka/
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a magas vérnyomás kockázata. Az Amerikai Járvá-
nyügyi Központ szerint ez körülbelül 70 millió magas 
vérnyomással küzdő embert érinthet. 

 Életöröm 
A fizikai előnyök mellett, az önkéntesek körében ala-
csonyabb a depresszió előfordulása és tovább élnek, 
mondja a Corporation for National and Community 
Service tanulmánya, “Az önkéntesség jótékony hatá-
sai az egészségre” címmel.Boldogság:

Az önzetlen jócselekedetek hatására endorfinok 
áraszthatják el a vérkeringést. Tanulmányok kimutat-
ták, hogy az önkéntes munka olyan boldogsághor-
monokat szabadít fel, mint a szerotonin, az oxitocin 
és a dopamin. 

 Új szociális kapcsolatok 
A 45-49 évesek korosztály 43 százalékának jelent 
gyakori problémát a magány, állítja az AARP 2010-
es tanulmánya. Az önkéntes munkának köszönhe-
tően olyan emberekkel ismerkedhetsz meg, akiknek 
hasonló az érdeklődési köre. 

 A gőz kieresztése 
Az önkéntesség csökkenti a stresszt, mutatta ki a Car-
negie Mellon Egyetem tanulmánya. 

 Kilépés a konfortzónából 
Másoknak segíteni önzetlen cselekedet, ami hozzájá-
rul a lelki jóllét kialakításához, a megszokott konfort 
elhagyása nyitottabb gondolkodást eredményez.

 Saját helyzetünk újraértékelése 
Az önkéntesség gyakran jár együtt azzal, hogy nél-
külöző, nehéz sorú embertársainkon segítünk. A 
valós problémákkal való találkozás gyakran segít 
átértékelni saját, hétköznapi helyzetünket.

 Egyéb hatások 
Hosszabb életet eredményez, csökkenti az Alzheimer 
kialakulásának esélyét, növeli az önbizalmat, szociális 
kapcsolatokat épít.

“Itt lenni olyan tapasztalat, mint a ying és yang. Aki 
segít örömöt érez, de van benne egy kis szomorú-
ság, mert együttérez a szenvedőkkel. A sorban állók 
alapvetően szomorúak, de keveredik ebbe némi 
boldogság, ahogy látják, hogy mind azon dolgozunk, 
hogy segíthessünk nekik.”

“Én nagyon szeretek itt lenni, és kifejezetten külön-
leges érzés volt, hogy az eligazításon azt mondta 
a hölgy, hogy amikor jönnek majd a “vendégeink” 
akkor, így és így ezt és ezt tegyünk. Vendégeknek, 
és nem rászorulóknak, hajléktalanoknak, stb hívta 
őket és ez nagyon különleges hangulatot teremtett.”

“Minden karácsonyt itt töltök, immár ez hagyomány. 
Jó érzés, hogy tudok adni valamit az embereknek, és 
a  gyermekeimet is magammal hozom, akik a meg-
unt játékaikat, télapóról maradt édességeiket kioszt-
hatják az itt lévő gyerekeknek. Nagyon fontos hatása 
van ennek az ő nevelésükben.” 
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Április 1. Az ugratás, tréfálkozás napja (Bolondok napja)

1968. április 4. Ekkor mutatta be a Magyar Televízió az első színes filmet Magyar-
országon (A koppányi aga testamentuma).

1973. április 4. Átadják a Pécsi tévétornyot

1912. április 10. Southampton-ból elindul első és egyben utolsó útjára a Titanic

1970. április 10. Paul McCartney bejelenti a The Beatles feloszlását

Április 11. A magyar költészet napja

1896. április 11.  Hajós Alfréd versenyúszó megszerzi az első magyar olimpiai 
aranyérmet

1948. április 11. Elkezdik építeni a budapesti Gyermekvasút első szakaszát

1992. április 12.  Franciaországban megnyílik Disneyland

1912. április 14.  Első útján jéghegynek ütközik a Titanic utasszállító luxushajó 
23:40 perckor, 150 kilométerrel Új-Fundland partjai előtt. Másnap hajnalra 
elsüllyed, 1517 utas életét veszti

Április 22. A Föld napja

i.e. 753. Róma város megalapítása, a római időszámítás kezdete

Április 24. A kísérleti állatok védelmének napja

Április 29. A táncművészet világnapja

1789. április 30. George Washington lesz az Amerikai Egyesült Államok első elnöke

Helló április!
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BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Pihentető teák 
(tovább: egy.hu)

• Mesélj gyermekednek!
 (tovább: nlc.hu)

• Ha kutyával vagy home office-ben
 (tovább: egy.hu)

• Mi az a fruktóz?
 (tovább: napidoktor.hu)

A kakukkfűvet már az egyiptomiak és a görögök 
is használták, de ma már minden konyhában 
nélkülözhetetlen. 

Erős, kámforos aromája miatt óvatosan kell 
használni, mert túladagolva megváltoztatja az 
étel jellegét. Illóolajainak megőrzése érdekében 
jól zárható edényben kell tartani. Friss ágacskái 
néhány napig hűtőben is elállnak.

Fertőtlenítő, emésztésserkentő. Nőgyógyá-
szati problémák esetén hatásos, jó köhögés-
csillapító. Teáját szélbántalmak, étvágytalan-
ság, köhögés és görcsök, szamárköhögés ellen 
alkalmazzák. Háztartási, likőr- és élelmiszeripari 

fűszer is. Az illóolajat epehajtó, bélféregűző, 
bőrvörösítő kenőcsökben és bedörzsölőkben, 
viszketést csillapító kenőcsökben, szájvizekben 
használják. A benne lévő timol fertőtlenítő, bél-
féregűző hatású.

Alkalmazzák fogpépekben, hajvizekhez is. 
Kerti elsősegélyként a frissen szedett leveleket 
a sebre lehet szórni, míg a sebet kitisztíthatjuk. 
A seb kimosása után illóolajjal fertőtleníthetünk. 
Fertőtlenítő hatása miatt régen pusztító járvá-
nyok visszaszorítására is alkalmazták.

Forrás: egeszsegtukor.hu

A KAKUKKFŰ
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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=
http://www.108.hu/ajandek
http://www.108.hu/magazin

	more12924123

	teljeskep 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	play-ivk: 
	Button 6: 


