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ÉLETRE KELTÜNK!

Ájurvédikus
gyógyítás
Teljes körű kalauz
Az ájurvédikus gyógyítás magyar
nyelven elérhető legátfogóbb
könyve. Az Ájurvédikus gyógyítás
elsősorban az egészségmegőrzés
és betegségmegelőzés
szempontjából fontos általános
testalkati és életmódbeli
megfontolásokat tárgyalja,
valamint gyakori betegségek
otthon elkészíthető
orvosságait ismerteti. Sok
betegséget magunk is tudunk
orvosolni, vagy legalábbis
előmozdíthatjuk gyógyulásunkat.
Ha mindennapjaink részévé
tesszük, egészen apró dolgokkal
is csodákat érhetünk el,
számos nyavalya támadását
visszaverhetjük.
440 oldal

KEDVEZMÉNY:

510 Ft

3.500 Ft

2.990 Ft

Látogasson el
online webáruházunkba!
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Milyen segítséget
tud nyújtani
az Ájurvéda
a COVID-19 krízis
idején?
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A COVID-19 járvány kitörését követően sajnos az
egész emberiség szenved. A szervezet természetes
védelmi rendszerének (az immunitásnak) a megerősítése játssza a legfontosabb szerepet az egészség
megőrzésében és így a járvány elleni védekezésben.
Valamennyien tudjuk, hogy a megelőzés jobb,
mint a gyógyítás. Bár jelenleg nincs gyógyszer
a COVID-19 ellen, hasznos megelőző intézkedéseket
hoznunk, amelyek megerősítik az immunrendszerünket egy ilyen veszély esetén.
Az Ájurvéda az élet tudománya, amely a természet ajándékait ajánlja az egészség megőrzéséhez
és a boldog élet elérése érdekében. Az Ájurvéda
széleskörű tudásbázisa a megelőzéssel kapcsolatban a “Dinacharya” – napirend és a “Ritucharya” – az
évszakokhoz kapcsolódó teendőkre alapoz, vagyis
a napi rutin mellett az évszakoknak megfelelő életmóddal segíthetjük immunrendszerünk működését.
Ez az ősi tudomány ugyanakkor a növényekre alapoz
a gyógyításban, több tízezer gyógynövényt ismernek
Indiában (a szerk.). Az Ájurvéda klasszikus írásai mind
hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy megismerjük
magunkat, testünk és lelkünk, szerveztünk egészének
működését, és elérjük harmóniát, amivel emelni tudjuk és fenn tudjuk tartani az ellenállóképességünket.
Az AYUSH Minisztérium – a hagyományos indiai
természetgyógyászat minisztériuma Indiában –
a következő öngondozási iránymutatást adja, mint
megelőzési intézkedéseket és immunerősítő ajánlásokat, különös figyelemmel a légzőrendszer egészségének megőrzésére.
IMMUNERŐSÍTŐ JAVASLATOK

I. Általános intézkedések
•
•

Egész nap igyunk meleg vizet.
Naponta végezzünk jógagyakorlatokat, légzőgyakorlatokat és meditációt legalább 30 percig, az
AYUSH Minisztérium ajánlásai szerint (#YOGAatHome #StayHome #StaySafe)

•

Főzésnél használjunk kurkumát, római köményt,
koriandert és a vírusnak való extrém kitettség
esetén akár fokhagymát is.

II. Ájurvédikus ellenállóképesség
emelő intézkedések
•

•

•

Reggel 10 gramm Chyawanprash készítményt.
Cukorbetegek cukormentes változatban fogyasszák csak.
Naponta egyszer vagy kétszer igyunk gyógynövény teát, amiben fahéj, feketebors, száraz
gyömbér és mazsola van, illetve tulasi (bazsalikom). Ízlés szerint nyerscukrot vagy citromlevet
adhatunk hozzá.
Arany tej: Naponta egyszer vagy kétszer egy fél
teáskanál kurkuma 150 ml forró tejben.

III. Egyszerű ájurvedikus műveletek
•

•

Orr kezelése – reggel és este mindkét orrlyukba
cseppentsünk szezám olajat vagy kókusz olajat
vagy ghít.
Gargalizálás, nyálkahártyavédelem: Vegyünk
egy leveseskanál szezámolajat vagy kókuszolajat a szánkba. Ne nyeljük le, hanem 2-3 percig
forgassuk a szánkban, köpjük ki, majd öblítsünk
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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szájat meleg vízzel. Ezt naponta egyszer vagy
kétszer csináljuk.

IV. Száraz köhögés
vagy torokfájás esetén
•
•

•

Inhaláljunk friss menta levél főzettel vagy ajwain
főzettel naponta egyszer.
Köhögés vagy torokfájás esetén 2-3-szor
naponta vegyünk be szegfűszeget mézzel vagy
nyerscukorral.
Ezek a gyógymódok általában a szokásos száraz köhögést és torokfájást elmulasztják, de ha
a tünetek fennmaradnak, azonnal fel kell hívni
a családorvost.

A fenti intézkedéseket az egyén adottságaihoz képest
kell alkalmazni.
Ezeket a gyógymódokat az alábbi kiváló szakemberek ajánlják, mivel azok javíthatják az ember
ellenállóképességét a fertőzésekkel szemben.
• Padma Shri Vaidya P R Krishnakumar, Coimbatore
• Padma Bhushan Vaidya Devendra Triguna, Delhi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaidya P M Varier, Kottakkal
Vaidya Jayant Devpujari, Nagpur
Vaidya Vinay Velankar, Thane
Vaidya B S Prasad, Belgaum
Padma Shri Vaidya Gurdeep Singh, Jamnagar
Acharya Balkrishna ji, Haridwar
Vaidya M S Baghel, Jaipur
Vaidya R B Dwivedi, Hardoi UP
Vaidya K N Dwivedi, Varanasi
Vaidya Rakesh Sharma, Chandigarh
Vaidya Abichal Chattopadhyay, Kolkata
Vaidya Tanuja Nesari, Delhi
Vaidya Sanjeev Sharma, Jaipur
Vaidya Anup Thakar, Jamnagar

Figyelmeztetés: A fenti ajánlások és tanácsok nem
tekinthetők a COVID-19 kezelési módszereinek. Valamint nem helyettesítik a megelőzés egyéb módszereit. Lehetőség szerint maradjunk otthon, csak
a legszükségesebb okokból hagyjuk el az otthont.
Gumikesztyű és szájmaszk viselésével óvjuk magunkat és környezetünket. Kövessük az aktuális ország
illetékes szerveinek egészségügyi előírásait.
AYUSH Minisztérium, India
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Készíts
házilag hűsítő
testpermetet!
Itt a nyári meleg, amit sokan nehezen viselnek, és mindent megtesznek azért, hogy hűtsék magukat. Ebben lehet segítségükre ez
a „csináld magad” testpermet,
amely kellemesebb a hőségben,
mint a nehéz parfümök.

Hozzávalók:
2 dl rózsavíz
1 ek aloé gél (elhagyható)
1 ek ezüst kolloid (elhagyható)
6 csepp rózsaolaj
2 csepp zsályaolaj (elhagyható)

Veszünk egy szórófejes flakont, a hozzávalókat
beleöntjük, majd jól összerázzuk. Magunkra
fújjuk, és élvezzük hűsítő hatását.
Hémangi
vegavarazs.hu

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

7

Kutyával együtt élni számos előnnyel jár.
Oldja a magányt, feldobja a szürke hétköznapokot és jó néha odabújni hozzá. Viszont
ha mindemellett még elkezdünk kutyánkkal
sportolni is, további előnyökre teszünk szert.

Sportoljunk
a kutyánkkal!

8
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A kutyánkkal való sportolással mindketten jól járunk.
Közhely, hogy rohanó világot élünk, alig jut időnk
bármire. Illetve, sok esetben jutna, ha szakítanánk rá.
Kutyával sportolni – függően, hogy milyen sportot
választunk – időigényes lehet. De az ebbe belefektetett idő megszolgálja önmagát. Több minden miatt is.
Egyrészt egészséges. Nagyon kevés olyan kutyás
sport van, ahol mi magunk ne mozognánk kicsit.
A kutyánkat pedig egészen biztosan megmozgatjuk.
A testmozgásnak az izomzat karbantartása mellett számos élettani előnye van. Jót tesz a sejteknek,
a szív- és érrendszernek, csökkenti a stresszt.
A friss levegőn eltöltött idő nagyban hozzájárul az egészséges szervezet fejlődéséhez és annak
fenntartásához, a betegségek kialakulásának csökkentéséhez. Mindkettőnk esetében.
Beszélhetünk egy pár hónapos, vagy akár egy igen
idős kutyáról. A megfelelően kiválasztott szabadidős
tevékenység életkortól függetlenül áldásos.
Sportolással nem csak a kutyánk lábát, hanem az
idegrendszerét is lefárasztjuk. Ennek pedig számos
pozitív kihatása van.
A kutyák évezredeken keresztül különféle feladatok elvégzésére lettek tenyésztve. Ez ott van
a vérükben, pontosabban az idegrendszerükben.
A kutyánk mentális egészségének megőrzése és
a viselkedésproblémák elkerülése érdekében ezen
feladatok, játékok megléte fontos.
A kutyáknak a sport játék. Élvezetből teszik. De
nem minden feladat való minden kutyának.
Ahhoz, hogy kiválasszuk a megfelelő sportágat,
ismernünk kell a kutyánkat.
Egy vadászkutya, amelyiknek az lenne a dolga,
hogy más állatokat felkutasson, keresni akar. Egy
kutya, amelynek őseit az elejtett vad visszahozására
használták, dolgokat szeretne visszahozni. Nekik ez
fontos játék és hozzátartozik a boldogságukhoz.
Fajtatiszta kutyák esetében a készségek ismerete
kicsit könnyebb, kiszámíthatóbb. Igaz, itt is előfordulhat, hogy a mi kutyánk kilóg a sorból és nem

azon aktivitások iránt mutat érdeklődést, amelyek
a nagykönyvben meg vannak írva.
Ha kellően ismerjük – vagy menetközben megismerjük – kutyánk habitusát és készségeit, ki tudjuk
választani a megfelelő elemeket tartalmazó tevékenységeket számára.
Az idegrendszer ilyen jellegű lefárasztása segítségével nem csak a kutyánk kiegyensúlyozott viselkedéséhez járulunk hozzá, hanem mi magunk is egyre
jobban megismerjük, ő is jobban kiigazodik rajtunk,
így kettőnk viszonya sokkal harmonikusabb lesz.
A kutya összetett módon képes alkalmazkodni
hozzánk, és erre törekednek is. Szeretnének megfelelni nekünk, ehhez viszont tőlünk várják az iránymutatást. A sportolás során együtt töltött idő erre
tökéletes. Jobban megismerjük őt és ő is minket.
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Nem csak kettőnknek élvezetes kikapcsolódás
és kölcsönös tanulási folyamat a közös sport, hiszen
másoktól is tanulunk. Egy közösségben élő kutya
esetében nem csak az elvárás, hogy velünk szemben hogyan viselkedjen. Azt is szeretnénk, ha más
emberekkel, más kutyákkal szemben jól szocializált
legyen. A másokkal való érintkezés sportolás közben
erre is kiváló.
Így nem csak mi, hanem ő is könnyen kiépíthet
értékes kapcsolatokat fajtársaival és más humanoidokkal is.
Ha még nem sportolunk, vagy új sportág felé
kacsintgatunk, először azt kell mérlegelni, hogy
melyik a legalkalmasabb nekünk és a kutyánknak
egyaránt.
A kutyás sportok esetében most már elég széles
palettáról választhatunk, kezdve a sima túrázástól,

10
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a komolyabb őrző-védő, vagy engedelmességi sportágon át, egészen akár az eléggé összetett feladatokat
magába foglaló agility-ig.
Célszerű számos tényezőt figyelembe venni. Fontos az, hogy a kutyánk milyen idős, milyen készségei
vannak. Számíthat az is, hogy mekkora termetű, de
ez általában nem szokott problémát jelenteni.
Járjunk utána, hogy a sport, amit választunk, men�nyi elkötelezettséggel jár. Igényel-e komolyabb felszerelést és összességében milyen anyagi kiadásokat
fog jelenteni.
Kutyánkkal akkor is kell időt együtt töltenünk,
ha nem sportolunk. Ez alapfeltétele a harmonikus
együttélésnek.
Mindezt pedig egy jól megválasztott sport még
kellemesebbé teheti.
Márton Attila
kutyabajok.blog.hu

Készíts túrót házilag!
A nyár folyamán a tej gyorsan
megsavanyodik, megalszik – persze csak akkor, ha nem nagyon
rossz minőségű bolti tejet szereztél be, ami leginkább megromlik.
Szóval ha jó minőségű tejet tartasz
otthon, és azt veszed észre, hogy
szépen összeállt, azaz aludttej lett
belőle, ne ess kétségbe! Ebből
készül ugyanis a legfinomabb
túró. Előállításához semmilyen
adalékanyag nem szükségeltetik.
Ezt kell tenned: Az aludttejet egy lábosban lassú tűzön
melegíted, majd amikor elkezd
fortyogni, megkevered. Vigyázz,
hogy ne forrald fel, nagyjából 50

fokosnak kell lennie, ha magasabb
a hőmérséklete, a túród szárazabb
lesz. Ekkor a savó és a lágy, még
nem szemcsés túró különválik.
Egy szűrőt bélelj ki sűrű szövésű
textillel, akár tiszta konyharuha is
lehet, és egy másik, apró lyukacsos
szűrővel merd át a túrót. Ha tudod,
kösd össze a textil négy sarkát és
lógasd fel, hogy a felesleges savó
távozzon belőle. Ha nem tudod,
a szűrőben is hagyhatod kifolyni,
kézzel kissé nyomkodd ki a savót.
Egy óra múlva kiboríthatod egy
tálba a túrót, és készen is vagy.
Úgy számold, hogy a jó házitejből kb. 15 % jön ki.

Amikor sajtozásról beszélünk,
gyakran megkérdezik tőlem, hogy
azért csinálom-e, mert olcsóbb,
mint a bolti. Nem, nem azért. Egyáltalán nem olcsóbb, sőt... Ha utánaszámolunk a túrókészítésnek,
ott is azt tapasztaljuk, hogy kb. egy
árban van a házilag készített túró
és a bolti ára. Minőségben viszont
összehasonlíthatatlan! Ezeket az
ember azért csinálja, mert sokkal
finomabb, mert tudja, hogy miből
készül, azaz nincsenek benne adalékanyagok, tartósítok, és végül,
de nem utolsósorban nagyszerű
szórakozás az elkészítésük. Jó szórakozást neked is, kedves olvasó!
Hémangi
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HIBA,
amit
elkövethetsz

A kijárási korlátozás egy időre átalakította az emberek
életét. Ez igazából egy fantasztikus lehetőség arra,
hogy egy egészséges napirendet, egészséges életmódot kialakíts magadnak, és biztosítsd a kiegyensúlyozottságot saját magad és családod számára.
Ugyanakkor – ha nem vagy elég tudatos – előfordulhat, hogy a karantén időszak végére feszültebb,
idegesebb leszel, vagy éppen depressziósabb, esetleg az egészséged is rosszabb állapotba kerül és akár
plusz kilókkal is gazdagodhatsz.
Amikor valaki sok időt van otthon, általában ez
egy mozgásszegény helyzet, amiben lekorlátozódnak
az emberi kapcsolatok is.
A képernyők bámulása a tv, számítógép, mobiltelefon előtt a mai modern, nyugati világban amúgy
is egy nagy probléma, de ez most fokozottabban
jelentkezik. Sokan időtöltésnek az elektronikus dolgok által nyújtott szórakozást választják. Filmeket
12
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néznek, tévéznek, interneteznek, facebook és egyéb
oldalakon lógnak, esetleg ezen csatornákon híreket
és az elméjük békéjét megzavaró dolgokat olvasnak.
Ráadásul sajnos, most sokaknak a munka kapcsolataik
is a képernyőn keresztül valósulnak meg. Amennyire
lehet kerüld el a képernyőket... nézd a kék eget vagy
csak a környéket.
A mozgás hatással van az izomzatodra, hormonrendszeredre, csontsűrűségedre, közérzetedre,
testsúlyodra, emésztésedre, keringésedre, légzésedre. A mozgás hiánya részben belső feszültséget
eredményezhet, ráadásul sajnos az izomtömeg vesztésével, csontritkulás erősödésével is együtt járhat.
Az idős emberek akik most heteket otthon vannak
bezárva, mire kijönnek a lakásból a sarki boltig alig
tudnak majd lemenni, hacsak otthon nem csinálnak
valamilyen testmozgást.
Fontos minden nap mozogni, lehetőleg kimenni

a friss levegőre és sétálni. A lakásban pedig érdemes
olyan mozgásformát választani, ami jól átmozgatja
a tested, ellensúlyozza a sok ülést és segít megteremteni az elméd békéjét. Ilyen többek között a jóga,
thai chi, do-in.
Az ember társas lény és sajnos a bezártság, elszigeteltség érzése nagyon kedvezőtlenül hat az emberekre. Megnöveli a stressz, a depresszió, a szív betegségek kockázatát. Ugyan a telefonon és interneten
keresztüli kapcsolattartás nem tudja helyettesíteni
a személyes találkozásokat, de a semminél még
mindig jobb. Érdemes kiemelt figyelmet fordítani az
emberi kapcsolatok ápolására ebben az időszakban.
Sokakat a bezártság észrevétlenül is arra sarkal, hogy a káros szenvedélyeiknek hódoljanak.
A cigaretta, alkohol, kávé és egyéb kábító, mámorító
szerek fogyasztása kifejezetten kedvezőtlenül hat
a szervezeted és az elméd állapotára.
Sokan az evést kezdik túlzásba vinni, társítva ezt
a kevés mozgással. Légy tudatos róla, ha nem kontrollálod az étkezéseket, a karantén végére biztos,
hogy felszedsz néhány kilót. Ha úgy érzed enned
kell, figyeld a tested jelzéseit, mi a valós igényed.

Valóban éhes vagy? Esetleg valamilyen más igényed van? - kimerültség, szeretethiány, idegesség,
elégedetlenség, stressz) Próbálj mindig az eredeti
igény kielégítésére koncentrálni.
Az étkezés nagyon fontos dolog. Az egészséged
alapja, a megfelelő táplálkozás. Próbálj mellőzni minden egészségtelen élelmiszert (chips, csoki, fagyasztott ételek, kekszek, üdítők, fagylaltok, etc.) Készíts
otthon frissen minden nap egészséges, ételeket.
Részben lefoglalod magad, részben pedig erősíted
az immunrendszered és a megfelelő étkezés hatással
van az elméd állapotára is..
Sokan ugyan karanténban vannak, de nagyon
sokat agyalnak a jövőn, aggódnak és nem hagynak
maguknak elég időt pihenni, feltöltődni. Szánj minden nap időt tudatosan a feltöltődésre, sejt szintű
relaxációra..
Összeírtam a legtipikusabb hibákat, amiket a karantén alatt elkövethetsz.
1. Nem használod ki jól az időt fejlődésre, egészséges életmód kialakításra.
2. Keveset mozogsz

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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3. Nagyon sok időt töltesz képernyők előtt (tv,
monitor, telefon)
4. Sokat olvasod és nézed a híreket
5. Túl sok az aggodalom, félelem, feszültség az
elmédben
6. Nem hagysz elég időt a töltődésre, relaxációra
7. Túl sokat eszel és az sem megfelelő minőségű
8. Túlzásba viszed a vegyszerek használatát
9. Nem szentelsz elég figyelmed az emberi
kapcsolattartásra
10. Kevés időt töltesz csendben, befelé figyeléssel
Használd ki a lehető legjobban ezt az időt. Ez egy
fantasztikus lehetőség, hogy kialakíts egy egészséget, boldogságot támogató életmódot, napirendet.
Otthon minden nap egészséges alapanyagokból,
friss ételeket készíthetsz magadnak és szeretteidnek.
Eljött az ideje annak is , hogy többet törődj magaddal. Tanulj meg, sajátíts el olyan dolgokat, amire eddig
14
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nem volt időd. Akár beiratkozhatsz online tanfolyamokra, képzésekre is. Olvass olyan könyveket, amik
segítik a pozitív gondolkodást, önfejlesztést.
Itt az idő arra is, hogy megtisztítsd az életed…
részben selejtezz, szelektálj ki mindent amire igazából nincs szükséged, illetve gondold át az emberi
kapcsolataidat is és ami lehúz, számodra negatív,
azokat próbáld meg tudatosítani és méregteleníts
ezen a téren is.
Élvezd a lehetőségét annak, hogy többet tudsz
befelé figyelni… meditálj, imádkozz minden nap.
Csak bátran hozd meg a döntésed… döntsd el,
hogy ezt az időt arra fogod fordítani, hogy jobbá
tedd az életed. Próbálj meg lépésről, lépésre
haladni.
Vitai Kati
eljharmoniaban.blogspot.com

Savanyúság ecet nélkül
Azok számára, akik szeretik a savanyúságot, de nem akarnak ecetet
fogyasztani, nagy segítséget jelent
ez az egyszerű, citromsavval történő
eltevési módszer. Ez a savanyúság is
minimum fél évig eltartható.
Ebben az esetben is az a lényeg,
hogy alaposan le legyenek zárva az
üvegek (vagyis tökéletesen záró, lehetőleg új tetőket használjunk), de talán
még ennél is fontosabb, hogy a felöntőlé megfelelően savas legyen – ez
tartósítja ugyanis a savanyúságot.
A recept, amit Krisna-völgyben élő
barátomtól, Pártha dásztól tanultam, és
amit ő már évek óta sikerrel alkalmaz,
leginkább uborka tartósítására alkalmas, de más zöldségekkel (zöld paradicsom, karfiol stb.) is ki lehet próbálni.

A recept: A válogatott zöldséget
(általában 6-9 cm-es egész-, vagy
ekkorára darabolt uborkákat)
megmossuk, majd leforrázzuk.
A forrázó levet leöntjük, újra
felforraljuk, majd megsózzuk,
savanyítjuk: 1 liter léhez 2 dkg
sót és kávéskanálnyi citromsavat adagolunk. Aki savasabban
szereti, több citromsavat is tehet
bele – ez növelni fogja a tartósítás biztonságát is. A savanyítás
mértékét érdemes mindenkinek
a saját, illetve a család ízlését
figyelembe véve kikísérleteznie.
A kimosott, fertőtlenített
üvegekbe berakjuk a zöldségeket, az üveg aljára és a zöldségek közé teszünk a következő

fűszernövényekből, fűszerekből
(ízlés szerint választhatunk):
meggylevél, tormadarabok, szőlőkacs, egész bors, babérlevél, fehér
mustármag, kapor, vasfű stb.
A forró felöntőlevet az üvegekbe rakott zöldségekre öntjük,
majd az üveget gondosan lezárjuk. Néhány hetes érlelés után
fogyasztható, a fűszerektől kiváló
ízt kap.
Megfelelően lezárt üvegben,
hűvös, sötét, száraz helyen tartva
ez a savanyúság minimum fél
évig eláll.
Kun András
Öko-völgy Alapítvány

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

Ára:

Indiai vegán
konyha

4490 Ft

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

9 65 hagyományos vegán recept
9 a szerző tanácsai
9 92 színes oldalon

Megrendelhető:
www.108.hu/indiaivegan
H É M A N G I
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CSÚCSÉLMÉNY
A SZERELEMBEN:
A TÜKÖRSZERELEM!
VILLÁMCSAPÁS,
AVAGY LÉTEZIK
SZERELEM
ELSŐ LÁTÁSRA?
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ÁJURVÉDA
ÉS A NYÁR
A TÚLSÚLY
NEM A SOK
EVÉSTŐL LESZ
A BOLDOGSÁGOT
VÁLASZTOM
KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

GYÓGYULJUNK
A HOLD ENERGIÁJÁVAL
VESZÉLYBEN A FÖLD TÜDEJE

Ingyenes

ÚJÉVI FOGADALMAK

JELMEZEK KAVALKÁDJA

KOMPROMISSZUM
VAGY PÁRHARC?

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
OTTHON KEZDŐDIK

5 . É V F O LYA M 1 . S Z Á M

ÉLETRE KELTÜNK!

Ingyenes
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ÉLETRE KELTÜNK!

Ingyenes
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ÉLETRE KELTÜNK!

A 108.hu Magazin
2010-es indulása óta lehetőséget ad,
hogy bemutasd a branded
a dinamikusan fejlődő egészség
és környezettudatos közösségnek.
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel
elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.
LÉLEK

EGÉSZSÉG

ÍZEK

kultúra
könyvek
pszichológia
wellness
spiritualitás

jóga
baba-mama
ájurvéda
gyógyítás
megújulás

szezonális
vegetáriánus
ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes

Összeboronálás
- a négyesek teremtő ereje

Május második felétől egyre inkább a harmonizáló és
stabilizáló megoldások kerülnek előtérbe, melyekre
már volt alkalmunk ráhangolódni az elmúlt másfél
hónapban, és azok is felszínre kerülnek, melyek még az
eszünkbe sem jutottak, vagy nem is mertük volna őket
ezidáig elképzelni. Ekkor egy égi négyes, a Nap, Hold,
Merkúr, Vénusz – a Nap és a Föld közé eső égitestek –
a Bika csillagképben összegzik erejüket. Főszerepben
a Vénusz retrográd haladásával: együttállva a Merkúrral
felismerővé tesz mindenkit a március végétől május
közepéig megszerzett működőképes tudásunkra,
következtetéseinkre, tapasztalatainkra, megmutatja
hogyan vállaljuk fel és használjuk fel a stabil, harmonikus és gyümölcsöző életvitelünk megteremtésére, jobbítására. A ráhangolódás, az összeboronáló
helyzetek megmutatkoznak. A célok kitűzésében is
mindenkit támogat ez a helyzet az Orion íjat tartó,
célzó keze révén: megfelelően kommunikálni tudjuk terveinket és rá is tudunk jönni céljainkra, illetve
a célunkhoz vezető útra! Hiszen Orion az égen oda
céloz, ahol a május 22-i Újhold megvalósul! Az új 28
18
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napos ciklus a figyelmünket is az önlegyőzés, tehát
saját magunk meghaladása révén a termékenység,
szerelem, harmónia megújítására tereli.
Ehhez nagyon mély indíttatás és belső erő, önbizalom is szükséges, mely május 31-től június 7-ig nagyon
támogató módon jelenik meg szintén egy égi négyes
formájában: A Vénusz a Nappal kezd együttállni, egyúttal teremtő fényszögben kapcsolódnak a Marssal és
Neptunusszal. A Mars és Neptunusz a Vízöntő Jövő
Vize és a Visszaúszó Hal csillagképeknél a tisztázásra
hívja fel figyelmünket, megadja az erőt mély lelki
kérdéseink tisztázására, és a mély lelkünkből fakadó
minőségeink használatára, ez adja meg önbizalmunkat, önmagunkba vetett hitünket céljaink kitűzéséhez
és véghezviteléhez. A június 5-i Telihold mindezt
feltáró, oknyomozó és gyógyító lelki erővel egészíti
ki. A női és férfi minőség kiemelkedően jól tud együtt
működni, teremteni.
Június 8-tól 15-ig a Mars-Neptunusz és a Nap
teremtő szögéhez a Merkúr veszi át a kapcsolódást
a Vénuszt felváltva: hétköznapi életünkhöz hasznos

ismereteket, információkat kapunk, melyek emelnek
a kitűzött céljaink eléréséhez! Arra ösztökél minket,
hogy a régen nem használt képességeinket elevenítsük fel és a gyakorlatban használjuk! Az emlékezésben is segít! Régi szituációkra is fény derül, melyet
harmonizálni tudunk és megértve őket emelkedünk.
Önbizalmunkat szintén erősíti ez a helyzet. Könnyedén
észrevesszük az üzeneteket. A magunkba vetett hit
mellett megjelenik a megértés. Június 14-től a Merkúr retrográd mozgásba kezd, ez segít tudatosítani,
ráeszmélni minket mit is tudunk valójában. Továbbra
is segíti a hétköznapokban tudásunk alkalmazását és
a Tejúttal veszi fel a kapcsolatot.
Június 16-tól 21-ig ismét a Nap, a Vénusz és
Mars-Neptunusz négyese kerül előtérbe. Az Orion
nyilat elengedő kezénél és az Ikrek lábánál jár a Nap,
a Vénusz pedig a Bika fejénél: a termékenységet, a stabilitást a hétköznapjainkban most a céljainkkal való
eggyé válás jelenti, vagyis ekkor saját bensőnkben
éljük meg terveink megvalósulását. A legjobb ilyenkor
engedni az események folyását a saját menetükben

zajlani, a külvilág és a körülmények adnak jelzést boldogulásunkról. A férfi és a női minőség ekkor minden
szinten automatikusan, összehangoltan, jól együttműködik. Június 21-én, a nyári napforduló napján
lesz Újhold, mely érzelmileg is segít megélni ezt az
élményt.
Mindvégig a háttérben a Szaturnusz-Jupiter-Plútó
összehangolt égi irányú mozgásával a Nyilas és Sas
csillagképeknél plusz erőként sarkall a hitrendszerünk
szükséges átalakítására, a változtatásra. Továbbra is
támogat szembenézni olyan helyzetekkel, minőségekkel, melyekkel korábban nem mertünk. Most biztonságosan szembesülni tudunk olyan igazságokkal, amit
korábban azért nem fedtünk fel, mert azt gondoltuk,
hogy ártottunk volna magunknak és környezetünknek vele. Most mindezt biztonságosan megtehetjük,
mindenkinek szebb, jobb, boldogabb élete lesz.
Bodnár Erika
asztrozófus
ertektengely.hu
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Ízek, imák, India
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Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj
soroza
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Indiai alapozó

Indiai főételek, sabjik

Indiai street food

Indiai kenyérfélék

bevezetés a fűszerek használatának világába

jóga és meditáció az étkezésben

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
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.

az ájurvéda és a főzés kapcsolata

tájegységek konyhái

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

További
tanfolyamaink
2 napos ájurvéda főzőtanfolyam

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

Indiai vegán főzőtanfolyam

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

A dél-indiai konyha ízei

A rendhagyó főzőtanfolyam a dél-india konyhát mutatja
be.

Indiai wokos ételek

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

Főzőtanfolyam az otthonodban

Jól megszokott környezetben, a saját konyhádban kön-

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

Csapatépítő főzőtanfolyam

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

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

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST

fozoiskola.108.hu

R E
C E P T E K

áfonyás muffin
HOZZÁVALÓK:
• 1 bögre teljes kiőrlésű  tönkölybúzaliszt
(vagy  búzaliszt)
• 1 bögre finomított tönkölybúzaliszt
(vagy  sima búzaliszt)
• 3/4 bögre teljes értékű nádcukor
• 1 csg. sütőpor vanília
• vanília
• 6 ek. kókuszzsír
• 3/4 bögre áfonya megmosva
• 1/2 bögre zabpehely
• kicsit több, mint 1 bögre víz
Vegyszermentes (bio) alapanyagokat használj!
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ELKÉSZÍTÉSE:
Keverd össze a száraz hozzávalókat egy tálba.
Majd öntsd hozzá a kókuszzsírt és a vizet. Figyelj
rá mennyi vizet vesz fel - a tészta legyen lágy, de
ne folyós. Néhány lágy mozdulattal dolgozd össze
a tésztát. A muffin készítés egyik titka, hogy soha
ne kevergesd hosszan a száraz összetevőket a nedvesekkel és ne hagyd sokáig állni. Keverd hozzá az
áfonyát.  Majd adagold a tésztát a muffin formába. Én
muffin papírral szoktam a formát kibélelni, de vajjal és
liszttel is megteheted. Tedd 180 fokra előmelegített
sütőbe és süsd készre (kb. 20 p).
Vitai Kati / eljharmoniaban.blogspot.com

HOZZÁVALÓK:
• 6-8 db kovászos uborka
• fél kk aszafoetida (vagy fokhagyma)
• 5 dl kovászos uborkalé
• 5 dl joghurt
• 2 ek olívaolaj
• 1 kk só
• 1 kk frissen facsart citromlé
• 1 ek aprított friss zöld kapor
A kovászos uborkát beletesszük a turmixba,
hozzáadjuk az aszafoetidát, a kókusztejet, az
olívaolajat, a sót, a citromlevet és a kapor felét.
Simára turmixoljuk. Ha kész, beleöntjük a kovászos uborkalevet is, és tovább turmixoljuk. Jól
behűtjük, majd a maradék kaporral és croutonnal díszítve tálaljuk.
Hémangi / vegavarazs.hu

Kovászos
uborka leves

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Félórás kifli
A gyors kenyér, péksütemény örök sláger. Levélben
kért tőlem egy anyuka olyan kifli receptet, ami gyors,
és nem igényel különleges alapanyagot. Íme:
HOZZÁVALÓK:
• 40 dkg liszt (ízlés szerint, fehér, tönköly vagy
fehér és teljes kiőrlésű vegyesen)
• 1,5 kk só
• 1 kk sütőpor
• 5 ek olaj
• kb. 2 dl tej

ELKÉSZÍTÉSE:
Mielőtt nekilátunk a kifli tésztájához, bekapcsoljuk
a sütőt, 200 fokon melegítjük. A kiflihez a lisztben
elkeverjük a sót és a sütőport. Hozzáadjuk az olajat,
majd a tejjel tésztát gyúrunk.
Ha megvan, lisztezett deszkán kerekre nyújtjuk,
majd háromszögekre vágjuk. A háromszögeket az
alapjuknál fogva feltekerjük, és a kifliket sütőpapírral
bélelt tepsire tesszük. Úgy 15 perc alatt aranybarnára
sütjük. Ebből az adagból 8 db lett.
Hémangi / vegavarazs.hu
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Növényi tejföl házilag
1. Először készítettem egy rizs+kesudió tejet (sűrű tej)
2. Hagytam langyos hűlni, amikor belekevertem 1 teáskanál nádcukrot és 2 kapszula
növényi probiotikumot (DM), 3 evőkanál hidegen sajtolt napraforgó olaj
3. Beletettem a joghurt készítőbe 12 órára
4. Amikor elkészült, akkor tettem még bele egy kevés citrom levét
5. Hűtőbe tettem és még 1 hét múlva is használható volt!
Nagyné Szalai Melinda / melinda-angel.blogspot.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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Vegán túrós batyu
A kedvenc gabonám a zab, árpa és a köles! A kölest
fel lehet használni édesen és sósan is, az édes változat
pótolhatja a túrót. A legjobb kritikusom a kisfiam,
akinek nagyon ízlett ez a “túrós” bukta!
LÁSSUK A RECEPTET:
• 50 dkg leves tészta
• 15 dkg köles
• 6 dl rizstej vagy víz
• 2 evőkanál nyírfacukor és 2 evőkanál nádcukor
• 3 evőkanál mazsola
• bio vanília
• citromlé, bio citromhéj

ELKÉSZÍTÉSE:
• az összetevőket feltesszük főzni
• amikor a köles szétfőtt, akkor van készen
• kihűtjük és már meg is van a töltelék
• a leves tésztát kinyújtjuk
• négyzeteket vágunk ki, amelyek közepére
bőségesen rakunk tölteléket.
• a négyzet csücskeit összefogjuk és készen is
van a batyu
• megkenjük rizstejjel a tetejüket, és 180 fokon
készre sütjük
Jó étvágyat!
Nagyné Szalai Melinda
melinda-angel.blogspot.hu
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Rózsabriós
HOZZÁVALÓK:
A TÉSZTÁHOZ:
• 45 dkg finomliszt
• 1 ek sikér (jó minőségű liszt
esetén elhagyható)
• 1 kk só
• 10 dkg cukor
• 2 g őrölt vanília
• 2,5 dkg sütőélesztő
• 1,5 dl főzőtejszín
• 1 dl tej (amennyit a liszt a tejszínen kívül még felvesz)
• 3 dkg vaj
• 5 dkg mazsola
A SZIRUPHOZ:
• 3 ek cukor
• 1 dl víz
ELKÉSZÍTÉSE:
A lisztet, a sikért, a sót, a kristálycukrot és a vaníliát alaposan összekeverjük. Az élesztőt elkeverjük 0,5
dl langyos tejszínnel és 5 percig
állni hagyjuk. Eközben a vajat felolvasszuk a maradék tejszínben. A
száraz keverékünkhöz hozzáadjuk

a tejszínnel elkevert élesztőt és
a tejszínben felolvasztott vajat,
majd 15 percig dagasztjuk.
Dagasztás közben ahhoz, hogy
lágy tésztát kapjunk, még körülbelül 1 dl tejet apránként hozzá
kell adni. A kész tésztát letakarva
1 órát kelesztjük.
Közben elkészítjük a cukorszirupot. 3 ek kristálycukrot és 1 dl vizet
felforralunk, majd jó melegen, de
nem forrón használjuk fel.
Amikor a tészta megkelt, fél
cm-es vastagságúra nyújtjuk, majd
különböző méretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Egy rózsához körülbelül 4-4-4 kiszaggatott
korong szükséges. Az egy rózsához felhasznált korongok súlya ne
legyen nehezebb 15 dkg-nál, mert
akkor nem fog elférni a muffin
formában.
A korongok egyik felét olvasztott vajjal megkenjük. Az első
legkisebb korongot félbe hajtjuk,

a másodikat vele szembe fordítva
ráhajtjuk a már félbehajtott korongunkra. A harmadik és negyedik
korongot az előző kettő találkozására hajtjuk, egyiket az egyik,
a másikat a másik oldalon. Ezt
egész addig ismételjük, amíg az
adott rózsához szánt korongjaink
el nem fogynak.
Az így elkészített rózsákat előre
kikent muffin formába tesszük.
Fontos, hogy a muffin forma minden második mélyedésébe kerüljenek a rózsák, így jó eséllyel nem
érnek majd össze. Amint a formázás elkészült 30 percig kelesztjük,
majd sütés előtt cukorsziruppal
lekenjük. A szirupot csak közvetlenül a kenés előtt készítsük el, mert
ahogy hűl egyre inkább besűrűsödik. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, majd a rózsákat 15-20 perc
alatt aranybarnára sütjük.
Amennyiben a leírás mellett
szívesen megnéznéd az elkészítésről készült videót is, azt ide
kattintva érheted el: Link
Befli
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Most igazán fontosak
a jó emberi kapcsolatok
A mostani rendkívüli helyzetnek (járványveszély és
az amiatt bevezetett korlátozó óvintézkedéseknek)
a hatása sokkal több dologra kiterjed, mint amire
először gondoltunk. Fontos vigyázni az egészségünkre és amennyire csak lehet, megtartani a pozitív
hozzáállásunkat. Ez továbbra is így van. ma azonban
elgondolkodtam valamin, és ezt szeretném veled is
megosztani.
Most, hogy bezártak az iskolák és nagyon sokan
otthonról dolgoznak, úgy alakult, hogy a családok
sokkal többet vannak együtt, mint „normális” helyzetben. Ennek nagyon sokan örülnek, sőt sokan (a
tegnapi havazás után) viccesen meg is jegyezték,
hogy a boltok kifosztása és a hóesés után karácsonyi
hangulatuk van. Ez lehet, hogy viccesen hangzik,
sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak, akiknek
tetszik is a helyzet, de vajon tényleg mindenkinek
öröm az, hogy többet lehet együtt a családjával és
a szeretteivel?
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Ez a kérdés bennem fel sem merült, egész odáig,
amíg nem beszéltem ma valakivel, aki néhány perces telefonbeszélgetésünk alatt felvázolta, hogy
a korlátozó intézkedések miatt kialakult helyzetnek
bizony nem csak súlyos gazdasági követkzeményei
lesznek, de bizony az emberi kapcsolatok, a szűk
családi kapcsolatok is próbára lesznek most téve.
És nem az a fő probléma, hogy nem lehet bármikor
átmenni a nagyszülőkhöz. Hamaroosan kitavaszodik, és lehet majd találkozni az udvaron, pár lépés
távolságra egymástól. Ez megoldható. A fő probléma
egészen más: mi történik azokkal a családokkal, azokkal a házastársakkal, akik egy fedél alatt élnek ugyan,
de a kapcsolatuk finoman szólva nem túl rózsás?
Hányan élnek olyan kapcsolatban, ami csak azért
működik, mert a felek csak reggel és este találkoznak
és így valahogy elviselik egymást? Vagy ne menjünk
ennyire messze: lehet, hogy jónak tűnik a kapcsolatuk,
de a nászutat leszámítva még sose voltak hosszabb

időre össezárva? Vajon milyen konflikutsokat, milyen
feszültségeket hozhat elő a tartós összezártság? (Én
egyébként nem vagyok hiteles személy ezügyben,
mert mi a férjemmel egyébként is mindig itthon
vagyunk, mert mindketten itthonról dolgozunk és
nagyon szeretünk együtt lenni. Talán éppen ezért
nekem magamtól eszembe sem jutott, hogy a tartós együttlét és bezártság is okozhat konflikutsokat
akár még egy békésnek tűnő családban is.) Na de
mi van az olyan családokkal, ahol eleve sem túl jók
az emberi kapcsolatok? Milyen hatással lesz rájuk ez
a mostani időszak?
Ezek csak kérdések és felvetések, és azért ítam le
– bevezetésként -, hogy végre megérkezzünk ahhoz
a ponthoz, hogy az életünkben milyen nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Ha életünk összetevőit
vizsgálva egész pontos szeretnék lenni, akkor azt
mondanám, hogy annak 4 fő alkotóeleme van, mint
ahogyan egy fának is négy fő alkotója van:

a lelki nyugalmamból. Ez tehát azt jelenti, hogy most
igazán komolyan kell vennünk a lelki gyakorlatainkat
(imádkozás, mantrázás, meditáció, vallásos szertartások, szentírások olvasása, jóga, elcsendesedés,
befelé figyelés – kinek mi az útja), mint bármikor
máskor. Ha a lelkünk erős, akkor könnyebben tudjuk egészségesen tartani a testünket és kisebb az
esélye annak is, hogy összeveszekedjünk a szűkebb
családtagjainkkal, akikkel most huzamosabb időre
össze vagyunk zárva.
Most joggal kérdezheted, hogy mi köze mindennek a Vaszatihoz. Bizony, nagyon is sok! Ha már régóta
ismerjük egymást, ha már régóta ismered a Vaszatit,

1. Gyökérzet – lelki élet, belső menedék
2. Törzs – fizikai jólét (egészség, anyagi javak)
3. Ágak – érzelmi jólét és egészséges emberi
kapcsolatok
4. Levelek – társadalmi, közösségi szerepvállalás:
mások megsegítése
E négy fontos alkotóelemből most elsősorban
a második van látványosan próbára téve: féltjük az
egészségünket és a látványosan kibontakozó gazdasági válság miatt az egszisztenciánkat. A látványos
óvintézkedések ezeket a területeket próbálják megvédeni. Az emberi kapcsolatainkért, a lelki békénkért
és mások megsegítéséért azonban csak mi tehetünk.
Ezeken a területeken csak magunkra számíthatunk.
(Igazából a fizikai jólét terén is…)
Az-én saját tapasztalatom az, hogy ha megerősítem életem gyökerét, azaz, ha megtalálom a belső
menedékemet, azaz ápolom a lelkemet, akkor történjen bármi körülöttem, az nem tud kimozdítani

Ha életünk fő összetevőit egyensúlyban tudjuk tartani, akkor
olyanok leszünk, mint egy egészséges fa. Ha a fának megjelennek a levelei is, akkor lesz igazán szép. Mi is akkor leszünk
teljesek, ha másokért is teszünk valamit.

akkor nagyon jól tudod, hogy az otthonod energiája
támogathatja vagy éppen akadályozhatja, hogy jó
legyen (vagy egyáltalán legyen) lelki életetd, hogy
jók legyenek az emberi kapcsolataid, vagy jó legyen
az egészséged, stb.
Ha szeretnéd, hogy a lakásod igazán otthonná
váljon, olyan otthonná, ahol az egész család jól érzi
magát – együtt is és külön-külön is, akkor vizsgáld
meg otthonodnak a következő területeit:
Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin
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1. Északnyugat: ez az égtáj felel általánosan az
emberi kapcsolatokért és az érzelmekért: legyen
világos és szellős.
2. Északkelet: ez az égtáj sokat elárul arról, hogy
milyen a párkapcsolatunk. Itt egyesülnek az
északról jövő női és a keletről érkező férfi energiák. Legyen világos, tiszta, nyitott (nagy ablakkal,
ha lehet), nagyon jó itt a világoskék és a világos
sárga szín. Kerüljük itt a sötét színeket, a nehéz
bútorokat, a zsúfoltságot és lehetőleg ne itt
legyen a vécé.
3. Délkelet: a délkelet problémái vitákat, veszekedéseket szülhetnek. Nagyon kedvezőtlen, ha
itt van a főbejárat, vagy egy bővítmény. Ideális
esetben a konyha van itt, mivel délkelet a tűz
területe. Használjunk délen meleg színeket, akár
bordót és pirosat is, vagy pedig romantikus színeket, mintákat. Semmiképpen se tervezzük ide
a hálószobát!
4. Délnyugat: a stabilitás égtája. Az a kedvező, ha
pontosan az ellentéte az északkeletnek, azaz: jók
itt a föld színei, a nehéz bútorok, kedvező, ha nem
túlságosan nyitott, azaz csak kisebb ablak van
itt, és lehet akár zsúfolt is: lehet itt a raktár vagy
a gardrób, de nagyon jó itt a felnőttek hálószobája is. A stabilitásra szükség van ahhoz, hogy
a mostani, embert próbáló időszak ne hozzon
ki minket a nyugalmunkból, hogy szeretettel,
türelemml tudjunk fordulni a társunkhoz akkor
is, ha ő éppen feszültebb vagy idegesebb, mint
máskor.
30
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Nagyon fontos, hogy nehézségek idején segítsük,
támogassuk egymást, legyünk türelmesek és értsük
meg, nem létezik a Földön olyan ember, akit teljesen
hidegen hagyna ez a mostani nehéz és bizonytalan
időszak. Mindenkiben van feszültség, félelem, sok-sok
kérdőjel és bizonytalanság. Ilyenkor sokkal nagyobb
szükség van egymásra, sokkal nagyobb szükség van
arra, hogy érezzük egymás szeretetét és bátorítását.
Éppen ezért most van igazán szükség arra, hogy jó
emberi kapcsolatokat ápoljunk közeli családtagjainkkal, rokonainkkal, barátainkal, szomszédainkkal,
munkatársainkkal egyaránt. Ehhez azonban szükség
van egy belső egyensúlyra, lelki békére és leginkább
egy igazi menedékre: egy menedékre kívül, ami a jó
energiájú otthonunk és egy belső menedékre, ami
a lelki gyakorlatunk.
S ha már olyan sok szó volt a lelki menedékről,
szeretnék a figyelmedbe ajánlani valamit, helyesebben valakit. Azt már biztonyára tudod, hogy
a Vaszatiban használt yantrák egy-egy különleges
személyhez, a védikus istenhit szerinti Legfelsőbb
Személy egyik inkarnációjához kapcsolódnak. Az
egyik ilyen személy Narasimha, akihez két yantra is
tartozik: a Mars-Narasimha, amit délre szoktunk tenni,
és a Narasimha-raksana, azaz a Narasimha védelmező
yantra. Ez utóbbit nagyon jó otthonunk olyan helyén
elhelyezni, ahol valami nagyon súlyos Vaszati hiba
van, vagy egész egyszerűen a főbejárathoz egy Sri
yantra társaságában. Narasimha azért jelent meg,
hogy egy nagyon nehéz helyzetbe került hívét megmentse. Éppen ezért a mai napig emberek milliói (a
védikus istenhit követői) fordulnak hozzá nap mint
nap segítségért és védelemért. Most pedig, ebben
a különlegesen nehéz időszakban a világ minden

Ő Narasimha, ölében
azzal a kisfiúval, akinek
a védelmére megjelent.
Narasimhának ez a formája Passau közelében
található, egy kifejezetten
Neki szentelt templomban.
(A somogyvámosi Krisna
völgyben szintén jelen van
Narasimha murti – szobor
– formájában.)

táján (Európában pontban este 6-kor) imádkoznak
hozzá úgy, hogy elmondják a Nrsimha kavaca (ejtsd:
Nriszimha kavacsa) mantrákat, amelyek nagyon erőteljes védelmező hatású mantrák. Ha szeretnél ehhez
csatlakozni, ide kattintva minden este 6-kor Te is
meghallgathatod ezeket a mantrákat. Ehhez az esti
Nrsimha kavaca énekléshez csatlakozott a Marcus
Schmieke által alapított és vezetett Védikus Akadémia is és jómagam is. Minden este pontban 6-kor
elmondjuk ezt a mantrát – ki-ki ott, ahol éppen van.
S visszatérve eredeti témánkhoz, a jó emberi kapcsolatokhoz: tudósok megállapították, hogy azok az
emberek, akiknek jók az emberi kapcsolataik, sokkal
kevésbé fogékonyak a betegségkere. Ami igazán
megdöbbentő, hogy nagyobb az esélye annak, hogy
valaki, aki csupa egészséges bio dolgot és salátákat eszik de egyedül, beteg lesz, mint az, aki csupa

„junk food-ot” azaz egészségtelen ételt eszik, de
azt a barátaival. Ez a kutatás is azt bizonyítja, hogy
emberi kapcsolataink és különöesn a közeli kapcsolatok mennyire fontosak. Akikkel együtt lehetünk
most, becsüljük meg őket, akiktől pedig most távol
kell lennünk, tartsuk velük a kapcsolatot telefonon,
hogy amikor vége lesz ennek a rémálomnak, újra
személyesen és egészségesen élvezhessük egymás
társaságát.
Sok erőt, kitartást és nagyon jó emberi kapcsolatokat kívánok!
Manhertz Edit
vaszati tanácsadó
vaszati.hu
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A JÖVŐ
generációja

2020-at írunk, cseperedik a 21. században született
első generáció, és lassan felnőtté válik az előző század
végén született generáció. Nem könnyű manapság sem gyermeknek, sem kamasznak, sem pedig
fiatalnak lenni. Persze a szülőknek sem egyszerű.
Temérdek mennyiségű információval találkozik a fiatal generáció, ahogy haladnak a növekedésben, és
a szocializálódás sem egyszerű a számukra a mai
rohanó, digitalizált világban. A mai fiatalok, sőt, a gyerekek sokkal hamarább kezdik el a felnőttek világát
megismerni, ami nem minden szempontból válik
az előnyükre. A gyermekkor már nem olyan intenzív
mozgás szempontjából sem, sokkal inkább a virtuális,
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digitalizált világban mozognak többet. Ha csak abba
gondolok bele, hogy mennyi mindent kapnak, vagy
tudnak vásárolni, akár már gyermekkorban is, mint
az előző generáció gyermekei, úgy, hogy ki sem kell
mozdulniuk otthonról, akkor az jut eszembe, hogy
vajon ezeknek a tárgyaknak, eszközöknek, kütyüknek
vagy bárminek a birtoklása, használata, irányítása
nélkül, mi maradna. Vajon egy teljesen „lecsupaszított”
fiatal – de ez ugyanúgy igaz a felnőttekre is – akitől
elvennék a „cuccait”, mit kezdene azzal a valakivel,
aki ott állna a tükör előtt? Ismeri vajon önmagát,
tudná, hogy most mit tegyen, merre induljon anélkül a párszáz darab tárgy, eszköz nélkül, ami teljes

mértékben meghatározza a világát, a mindennapjait?
Mert a mai világban elsősorban a fiataloknak – de
sajnos egyre több szülőnek és felnőttnek is – az
újmédia mondja meg, hogy mit tegyen, azt mivel,
és mindazt hogyan, és persze mikor. Olyan, mintha
képtelenek lennének létezni, levegőt venni a digitalizált világ irányítása nélkül. Erre mondják sokan,
akik így élnek, csak nem ismerik be, hogy: Ugyan
már, te egy őskövület vagy, hát ilyen világban élünk!
Valóban? Akkor tedd csak le azt a tíz vagy húsz vagy
ötven számodra legfontosabb eszközt, tárgyat, ami
meghatározza azt, hogy „szerinted” te ki vagy, és nézz
bele a tükörbe „csupaszon”.
Mit látsz? Sokkal fontosabb, hogy KIT látsz? Ismered azt az embert, aki ott áll veled szemben? Fel
tudod esetleg sorolni a tíz legjobb és a tíz legros�szabb tulajdonságát? Ismered az emberi értékeit?
Képes lennél csak rá figyelni, és megismerni igazán
azt az embert, aki ott áll veled szemben?
Lehet azt mondani, hogy ez egy régimódi gondolkodás, vagy egy letűnt korban élt X generációs – mert
az vagyok – gondolatai, de a régebbi generációknak

szinte semmije nem volt. A mostani generációnak
szinte mindene megvan, és akár minden azonnal
a rendelkezésére áll. A régebbi generációknak meg
kellett küzdenie, tennie kellett a dolgok megszerzéséért, eléréséért, a sikerért, a mostani generáció
viszont már nem vagy alig akar küzdeni, hogy valamit
elérjen – tisztelet a kevés kivételnek – mert szinte
minden elérhető a számukra a felnőttek világából
is. Régebben volt igazi értékrendünk, most hamis
érték(t)rendek vannak maximum. Néhány nagyon
fontos dolog mégis van, és talán a legfontosabbak
és legemberibbek, ami a régebbi generációnak volt,
a mostaninak pedig alig van, vagy egyáltalán nincs.
Ez pedig a boldogság, az őszinte érzéseink, és az
emberi értékeink, amitől igazán emberek vagyunk.
A mai generáció nem boldog, sőt, sokkal inkább
feszült, ingerült, ideges, érzelmileg instabil és nemtörődöm. Mitől is lennének boldogok? Azoktól
a birtokolt dolgoktól, tárgyaktól, aktuális trendektől,
amelyek megmondják nekik, hogy kik is legyenek
ők valójában, és ha nem úgy van, akkor az máris
ciki? Menekülnek a fiatalok – és sok szülő és felnőtt
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is – a saját gondolataik elől. Vedd el egy mai fiataltól
a mobilját, a kütyüjeit, a netjét, a wifit, és kérd meg rá,
hogy gondolkodjon egy picit az életről, vagy esetleg
önmagáról. Furcsa dolgot fogsz megtapasztalni, nem
tud mit kezdeni magával, feszült lesz, mert nincs meg
az „iránytűje”, ami megmondja neki a választ (azért
vannak ritka kivételek). Sajnos a felnőttek világában is
sokszor megtapasztalható ez az elszomorító jelenség.
A fiatalok többsége önmaguktól nem tudja, hogy mit
akar, és azt hiszik, hogy ha megvesznek valamit, ha
körbeveszik magukat mindenféle új dologgal, akkor
attól boldogok lesznek. Talán, ideig-óráig, mert az
újdonság birtoklása endorfint termel. De az újból
is régi lesz egyszer, és jön megint egy újdonság.
Így vezetik félre az emberiséget, ezzel a vásárlásra
ösztönző „kamu boldogság projekttel”. Arra azért
kíváncsi vagyok, hogy amikor a hőn áhított boldogító
dolog birtokában másnap reggel belerúgsz az ágy
sarkába és kórházba kell menned azonnal, mennyire
leszel még mindig „valóban” boldog!? Semennyire,
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mert nem is voltál őszintén, igazából boldog. Az
igazi boldogság nem tárgyaktól függ! Ha szembe
kellene nézned a valósággal, hogy ki is vagy a birtoklás nélkül, akkor az bizony elég ijesztő lenne. Sok
ember megrémülne attól, ami maradna, és a fiatal
generáció talán még jobban.
Tedd fel a kérdést magadnak, te ki lennél a „cuccaid” nélkül? Van a saját életed, amit minden nap újra
elkezdesz mikor felébredsz, igaz? De tudod, hogy
ki vagy valójában, aki a „birtokolt eszközök” mögött
vagy? Ki a te valódi, igazi arcod, a lényed? Talán a személyes Facebook vagy Insta profilod, ahol a kamuboldogságodat közzéteszed, ahol néha hazudsz, néha
igazat mondasz, hogy figyeljenek oda rád. Imádom az
iróniát, így azt gondolom, hogy az csak egy „kukacos
alma” - ha érted -, ami kívülről lehet szép, de belülről kevésbé, mert felfalják az „élősködők”, ahogy az
élet is mondja! Emeld fel a fejed, nyisd ki a szemed,
szabadítsd fel az elméd, és nézz körül. Vedd észre
a világot, amely csodaszép, ha fel akarod fedezni.

Nem abból áll az élet, hogy elhalmozod
magad mindennel, mert azt hiszed, hogy
azoktól igazán, hosszútávon boldog leszel,
mert így csak becsapod magad. Ne értsd
félre, nem azt mondom, hogy semmit ne
vegyél. Dehogynem, hiszen sok mindenre
szükséged van a mindennapi életedhez.
Csak először ismerd meg önmagad, tudd,
hogy ki vagy, „csupaszon”! Utána döntsd
el ki szeretnél lenni, és aztán tegyél meg
mindent a célodért! Tanulj, fejlődj, és válj
azzá, aki lenni szeretnél! Van egy kedvenc
idézetem Garth Brooks-tól: „Nem vagy igazán gazdag addig, amíg nincs olyan dolog
a birtokodban, amelyet nem lehet pénzért
megvenni.”
Sajnos a mai világnézet a gazdagságot összekeveri a boldogsággal, nagyon
tévesen. Valós tény, hogy sok mindenhez
pénz kell, nélkülözhetetlen eszköz a mai
világban. A tanuláshoz, a fejlődéshez és
a mindennapi élethez egyaránt, ez így
van. Viszont ameddig többe kerülnek
a „cuccaid”, és úgy érzed, hogy fontosabb
a birtoklás önmagadnál és a saját fejlődésednél, addig nem tudod, hogy ki vagy TE
valójában. Nem ismered azt a „csupasz”
létező embert, aki ott áll a tükör előtt, és
aki valójában „halott” a birtoklás nélkül. Ez
lenne a 21. században a jövő generációja,
akiknek látszólag mindenük megvan, de
mégsem boldogok. Akik a felnőttek világát élhetik már gyermekkorban, mindent
megkapnak, de valójában alig vannak igazi
értékeik. Akik a birtokolt „cuccaiktól” hiszik,
hogy valakik, de valójában félnek attól,
hogy azok nélkül senkik. Ez a mai valóság,
ha nem hiszed, ébredj fel és nézz körül!
Pollák János • www.pollajk.hu

Helló május!
Május 3. A Nemzetközi sajtószabadság napja
Május 4. A magyar Tűzoltók napja
1950. május 7. Megnyitják a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret
Május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt napja
Május 10. A Madarak és fák napja Magyarországon
1857. május 11. Hat évnyi várfogság után amnesztiát kap Teleki Blanka grófnő,
reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női
egyenjogúság harcosa
1975. május 16. Az első nőnek – Tabei Dzsunkonak – sikerült megmásznia
a Mount Everestet
1795. május 20. A magyar jakobinusok (Hajnóczy József, Laczkovics János, Martinovics Ignác, gróf Sigray Jakab és Szentmarjay Ferenc) kivégzése a budai “generális kaszálóréten”, amely ekkor kapja a Vérmező nevet.
1980. május 21. A Csillagok háborúja V: A Birodalom visszavág premierje az
Egyesült Államokban
1954. május 23. Budapesten a – most Puskás Ferenc nevét viselő – Népstadionban játszották az angol és magyar labdarúgó-válogatott 1954. május 23-i
mérkőzését, amelyen 7:1 arányban az Aranycsapat győzött
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TEACSEPPEK

A ROZMARING
Külsőleg elsősorban az illóolaját használják, például bedörzsölőszerekben a vérellátás fokozására és fájdalomcsillapításra, izom- és ízületi
reumatizmus, idegfájdalmak és vérkeringési
zavarok ellen. Megtalálható mellkasi balzsamokban, gargarizálószerekben, illetve fürdőolajokban is. Belső alkalmazásra inkább a drog
készítményeit adják, melyek az illóolaj mellett
emésztésserkentő keserűanyagokat is tartalmaznak. Homeopátiás felhasználása elsősorban
gyomor- és bélműködési zavaroknál jön szóba.
Tea: 1csésze forrásban lévő vízzel forrázzunk
le 1 teáskanálnyi összevágott rozmaringlevelet,
majd 10 perc elteltével szűrjük le. Naponta 2-3
csészényit fogyasszunk. Bor: Vágjunk apróra
20 gramm friss rozmaringlevelet, és tegyük
borosüvegbe. Öntsünk rá 1l könnyű fehérbort, és légmentesen zárjuk le. Egy hét után
szűrjük le vászonruhán. Fürdő: 50 gramm friss
rozmaringlevelet keverjünk össze 1 evőkanál
olívaolajjal, és forraljuk fel 1 l vízben. Hagyjuk

negyedórán át állni, majd szűrjük le, és öntsük a főzetet a fürdővizünkhöz. A rozmaringos
fürdő kellemesen felfrissít. Tinktúra: Alacsony
vérnyomás ellen naponta 5 ml fogyasztandó
belőle. Illóolaj: Fürdővízhez adva csillapítja az
izomhúzódások okozta fájdalmat és merevséget. Fűszerként: Aromája kitűnően harmonizál
az olaszos konyha ízeivel.
A rozmaring kiváló étvágygerjesztő, emésztést javító, frissítő, serkentőleg hat a központi
idegrendszerre és fokozza a vérellátást. Ismeretes
jó görcsoldó, baktériumölő tulajdonsága, de
alkalmazzák menstruációs, változókori panaszok, vérkeringési zavarok esetén is. Fejfájás ellen
szintén javallott. Illóolaja kiváló hajkondicionáló. Külsőleg illóolaját használják bedörzsölő
szerekben fájdalomcsillapításra izom és ízületi
panaszok esetén.
Forrás:
gyogynovenyhatarozo.hu

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN
• Titkos alagút a Dunakanyarban
(tovább: bien.hu)

• Házi gyógymód frontok ellen
(tovább: napidoktor.hu)

• Ha megcsíp a méh
(tovább: egeszsegkalauz.hu)

• Tippek túrázáshoz
(tovább: videoklinika.hu)
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Nézd meg és töltsd le
korábbi számainkat!
www.108.hu/108-hu-magazin/archivum
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A siker és
a hormonok
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Az emésztés tüze

A tavaszi
nagytakarítás,
mint lehetőség

Hogyan támogatja
a vaszati
a kreativitást?
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Mikor látogasd meg
az újszülöttet?

Felébredés
és virágzás
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Valódi
gyerekkor
Új év, új fogadalmak!
Kezdd jól a reggelt!
Szabad kutyák
A száraz bőr egyáltalán
nem természetes!
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Adventi tippek anyukáknak

Harmóniában a természettel

Minden gyermek ünnepe
Amit a karácsonyról tudni kell
Ajándék tiniknek

Gyermeknevelés 3 lépésben
Van az inkontinenciára
megoldás?
Kutyát menhelyről
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Leégtél?

5 tipp,
hogy könnyű legyen
a regenerálódás

Hétköznapi
szorongások

Egy kutya
igazi ára
India Varázsa
Fesztivál

2019. augusztus 18.
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Várandósság

Színek
az otthonunkban
A természet ajándékai,
a mosónövények

Ingyenes

ÉLETRE KELTÜNK!

Belső béke

Lakásvásárlási
kisokos

Teremts bőséget!

Vadnövények
a tányéron
Méregtelenítés
az ájurvéda segítségével

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

108.hu
M A G A Z I N

Life coach

LÉLEK•EGÉSZSÉG•ÍZEK

Úgy érzed, hogy elakadtál az
életedben?

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

Úgy érzed, hogy saját magad vagy
a sikered és boldogságod legnagyobb akadálya?
Szeretnéd újra felfedezni, hogy
milyen ki nem aknázott lehetőségek
szunnyadnak benned?

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

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coach-csal dolgozni. Egy 20 perces, ingyenes
life coaching konzultációt ajánlunk skype-on
vagy vezetékes telefonon.
Ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Hozd ki te is
a maximumot az életedből! Jelentkezz most
az ingyenes life coachingra!
Mindössze annyit kell tenned, hogy küldesz egy emailt a m@108.hu címre. Ebben írj
egy pár sort magadról, és arról, hogy miben
tudna neked Manorám segíteni. Add meg az
elérhetőségeidet is, ahol időpont egyeztetés
miatt keresni fogunk.
Ha pedig már most kedvet kaptál és szeretnél life coachingra jelentkezni, akkor azt
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.
További információ: (30) 231-8722.

CIKKÍRÓK
JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK!
Keresünk bloggereket, lelkes
írókat, akik a honlapunkhoz
és magazinunkhoz közelálló
témákról írnának cikkeket.
További információ:
www.108.hu/cikkiras,
Email: info@108.hu
vagy hívj bennünket
a 06-30-464 7760 számon.

Termet keresel foglalkozásaidnak?
Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de
még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere
és nézd meg a termeinket.
Jógaórák 10-12 fő, 30-40 fős előadások,
pszichodráma csoportok, családállítás, stb.
Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai
Mari térnél, 2, 4, 6-os villamos, 75, 76-os troli)
Érdeklődni lehet: (30) 464-7760, info@108.hu,
www.108.hu/teremberlet

www.108.hu
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AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget!
Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd
el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!
Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen
tudod megrendelni és megvásárolni.
Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont,
1137 Budapest, Szent István krt. 6., III/12.
(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760
E-mail: info@108.hu
www.108.hu/ajandek

108.hu

– a minôségi életmód magazinja
Havonta megjelenő, ingyenes magazinunk
40 színes oldalon, tele izgalmas cikkekkel,
PDF formátumban érkezik meg hozzád e-mailben.
Egyszerű, de könnyű tippek
a teljesebb életedhez
Segíti a testi és lelki feltöltődésed
Mindez környezetbarát módon,
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról,
hogyan tehetem minôségibbé az életemet.

FELIRATKOZOM

